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ВЪВЕДЕНИЕ 

Ползването на енергия улеснява и благоприятства  дейността  във 

всички сфери на частния и обществен живот.През изминалия век 

количеството потребена енергия на глава от населението се превърна в 

един от индикаторите за модернизацията,социалното развитие  и напредъка 

на държавите. Потреблението на енергия в индустрията, транспорта, 

домакинствата,предоставянето на услуги непрекъснато нарастваше, 

продължава да нараства и ще нараства и в бъдеще, продиктувано от 

непрекъснатото нарастване потреблението на стоки и услуги. Бързото 

нарастване на потреблението на енергия изведе въпросът за енергията сред 

най-важните въпроси за разрешаване пред съвременната цивилизация. 

Основните форми на крайното потребление на  енергия  се произвеждат 

от първични енергийни източници, т.нар. „изкопаеми горива”- въглища, 

природен газ, петрол. Независимо от разкриването на редица нови 

находища,тези източници са ограничени в природата.По прогнозни данни, 

при сегашният темп на нарастване на потреблението на първичните 

източници на енергия, световните запаси ще стигнат за 40-50 години, при 

песимистична прогноза и максимум до 80-100години, при оптимистична 

прогноза. Разумното и високоефективното използване на тези ресурси и 

търсенето на нови, алтернативни източници на енергия вече е не само 

въпрос на конкурентоспособност, а преди всичко на обществена сигурност 

и устойчиво развитие на икономиката. 

       Първичните източници на енергия в световен мащаб са крайно 

неравномерно разпределени.Съсредоточени са преди всичко в райони с 

непрекъснати социални и военни конфликти,което застрашава сигурността 

и ритмичността на доставките.  

В условията на пазарна икономика, на непрекъснато нарастване на 

потреблението и на ограниченост на ресурсите, цената на различните 

форми на крайното потребление непрекъснато нараства.Разходите за 

енергия на отделните  потребители като принцип стават все по-високи.Това  

ограничава достъпът до енергия и енергийни услуги на широки слоеве от 

населението,което от своя страна води до нарастване на социалното 

напрежение и възникването на множество социални конфликти. 

        Потреблението на „изкопаеми горива” е неразривно свързано и с 

генерирането на парникови газове. Тези газове усилват естествения 

парников ефект на Земята, средните температури на планетата се покачват 

и това води до появата на сериозни и непредсказуеми промени в 

природата.На потреблението на изкопаеми горива се дължат 75% от 

емисиите на въглероден диоксид (СО2),на голяма част от серните и други 

съединения, които са основни “виновници” за нарастването на парниковия 

ефект. Увеличаване средната температура на земята води не само до 

климатични промени и аномалии, но пряко застрашава самото 
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съществуване на живота на планетата.В тази връзка разрешаването на 

проблема за енергията е от изключителна важност не само за отделните 

държави, но и за човечеството като цяло.Два са основните пътя за 

разрешаване на въпроса за енергията: 

 Пътят на енергийната ефективност. 

Същността на този  път е промяна на моделите  на потреблението на 

енергия. Целта е неоправданите и разточителни модели на потребление да 

се заменят с енергийно икономични модели,без да се засяга по обем и 

качество предлагането на стоки и услуги.                                                                   

 Пътят на  възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).                   

Целта е изместване на енергийните доставки към технологично нови 

източници на енергия, които да са сигурни и достъпни за потребителите и  

щадят околната среда. 

Енергийната ефективност заема важно място и е приоритет в 

политиката на ЕС и в частност на страните членки в приноса им за 

решаване на въпроса за енергията. Директива 2012/27/ЕС относно 

енергийната ефективност цели установяването на обща рамка за 

насърчаване на енергийната ефективност в ЕС, с оглед осигуряване 

постигането до 2020 г. на целта за 20% спестяване на първична енергия, и 

създаване на условия за подобряване на енергийната ефективност и след 

това. Мерките са насочени към оползотворяване на потенциала от 

енергийни спестявания в целия енергиен сектор от производството, 

преноса и разпределението до крайното потребление на енергия; в 

сградния и индустриалния сектор; преодоляване на регулаторните и 

нерегулаторни пречки на пазара и повишаване информираността на 

потребителите; формулиране на национални цели за енергийна 

ефективност до 2020 г. На местните власти е отредена водеща роля в 

разумното използване на енергията  чрез реализирането на местни 

стратегии, планове и проекти за устойчиво развитие. 

Енергийната политика на Република България е изцяло съобразена с 

основните цели на енергийната политика на Европейския съюз за 

енергийна сигурност, конкурентоспособност и устойчиво развитие. В 

Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. е прието, че 

„енергийната ефективност е с най-висок приоритет в енергийната политика 

на страната“. На тази основа са определени амбициозни цели за 

подобряване на енергийната ефективност.Важно място в постигането на 

тези цели е отредено на органите на държавна власт и на местно 

самоуправление. Изготвянето на общински програми за повишаване на 

енергийната ефективност и за използване на възобновяеми енергийни 

източници /ВЕИ/ е един от приоритетите на националната енергийна 

политика за периода до 2020 г.Чрез устойчиви енергийни проекти и 

стратегии за тяхното изпълнение, тази  политика превръща екологичните 

предизвикателства като качеството на въздуха,изменението на климата и 
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управлението на ресурсите, във възможности за развитие на регионите и 

превръщането им в по-атрактивно място за инвестиране и работа. 

 

ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЦЕЛИ  НА ПРОГРАМАТА. 

Настоящата програма за ЕЕ на община Белене е разработена на 

основание чл12,ал.2 от ЗЕЕ ( Дв. бр.35 от 15.05.2015г.) в съответствие с: 

 Националната стратегия  за енергийна ефективност на Република 

България;                     

 Националния план за действие по енергийна ефективност ; 

 Националния план за сгради с близко до нулево потребление на 

енергия; 

 Националния план за подобряване на енергийните характеристики 

на отопляваните и/или охлаждани сгради- държавна собственост, 

използвани от държавната администрация; 

 Националната дългосрочна програма за насърчаване на 

инвестициите за изпълнение на мерки за подобряване на 

енергийните характеристики на сградите от обществения и частния 

национален жилищен и търговски сграден фонд.  

 

Изработването и приемането на програмата за енергийна ефективност 

на община Белене има за цел да отрази участието на общината в 

изпълнение на националната политика по енергийна ефективност чрез 

оптимизиране на потреблението на енергия и чрез очертаване и   

индивидуализиране възможностите на общината за икономии на енергия, 

без да се нарушават нормативно определените изисквания за микроклимат 

на средата,без да се намаляват производствените възможности на 

икономиката и без да се влоши удовлетворяването  потребностите на 

гражданите. 

Изпълнението на настоящата програма има за цел да допринесе за: 

 Смекчаване на последиците от изменението на климата чрез 

намаляване емисиите на парникови газове по разходно ефективен 

начин; 

 Подобряване  конкурентоспособността на икономиката на общината  

и стимулиране на  икономическия растеж; 

 Трайно и значимо решаване на глобалния въпрос за енергията, за 

намаляване зависимостта от вноса на енергийни ресурси и 

повишаване сигурността на енергийните доставки; 

 Значително  подобряване на социално-икономическите и битовите 

условия за живот в общината; 
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ПРИЛОЖИМО ПРАВО: 

С  разработване на настоящата програма се въвеждат изискванията на 

общностното право на Европейския съюз и националното право на 

Република България в областта на енергийната политика на територията на 

община Белене.При колизия между двете правни системи с предимство се 

прилага общностното право. 

 

Право на Европейския съюз: 
 

1. Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на 

сградите. 

В редица междинни оценки на изпълнение целите и задачите за ЕЕ в 

ЕС се констатира изоставане при постигането на цялостната цел на Съюза 

за енергийна ефективност до 2020 г.  

Отчитайки влиянието на сградния фонд,на който  се пада над 40 % от 

общото енергийно потребление в Съюза и постоянния растеж на този 

сектор, в своята резолюция от 31 януари 2008 г. Европейският парламент 

призова към засилване на разпоредбите на Директива 2002/91/ЕО. Като 

последица през 2010г. бе приета Директива 2010/31/ЕС за енергийните 

характеристики на сградите, която представлява усилен вариант на  

Директива 2002/91/ЕО за енергийните характеристики на сградите. 

Директивата определя : 

 Прилагането на минимални изисквания по отношение на 

енергийните характеристики на нови и същесвуващи  сгради;  

 Енергийното сертифициране на сгради или обособени части от 

сгради; 

 Инспекция на отоплителните и климатичните инсталации в сгради; 

 Изискванията за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево 

нетно потребление на енергия. 

 

2. Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност 

Нов подход в политиката за ЕЕ на ЕС след 2010г.; 

     В заключенията на Европейския съвет от 4 февруари 2011 г. се 

отбелязва, че работата по изпълнение целта на Съюза за енергийна 

ефективност изостава и че са необходими решителни действия за 

преодоляване на изоставането. В тези заключения се предвижда до 2013 г. 

да се направи преглед на изпълнението на целта на Съюза за енергийна 

ефективност и ако е необходимо – да се обмислят допълнителни мерки. За 

да се преодолее проблемът, в Плана за енергийна ефективност – 2011 г. се 

излагат редица политики и мерки за енергийна ефективност, които 
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включват  цялата верига на енергията, включително производството, 

преноса ,разпределението  и потреблението на енергия.  

 На 8 март 2011 г. Комисията приема Пътна карта за постигане до 2050 

г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, 

като  от тази гледна точна бе констатирана необходимостта от по- голямо 

внимание по отношение на енергийната ефективност. Като последица от 

новия подход в областта на енергийната ефективност бе приета нова 

Директива 2012/27/ЕС за ЕЕ, която отменя Директива 2006/32/ЕС за ЕЕ 

при  крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни 

услуги и 

  въвежда нов подход за ЕЕ във всички етапи на енергийната верига - 

производство,пренос,разпределение и потребление; 

 въвежда изисквания за схеми за задължения за енергийни 

спестявания; 

 Поставя акцент върху задълженията на  търговците на енергия: 

минимум 1,5 % годишно нови енергийни спестявания; 

 Поставя акцент върху санирането на обществените гради: 

саниране годишно на минимум 3 % от сградите,чиито енергийни 

характеристики не отговарят на изискванията . 

3.Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници. 

Използването на възобновяеми източници на енергия е една от 

основните мерки за подобряване на енергийната ефективност в сградите, 

обществения транспорт, външното изкуствено осветление,индустрията. В 

тази връзка директивата има непосредствено действие за подобряване на 

ЕЕ, доколкото произведената от ВИ енергия е предназначена пряко за 

собствено потребление. 

 

Национално право 
1.Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ)(Дв. бр.35 от 15.05.2015г.)  

Като страна,член на ЕС Република България е длъжна да синхронизира 

вътрещното си законодателство с общностното право.За въвеждане 

разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС за ЕЕ бе изработен и приет от 

Народното събрание нов Закон за енергийната ефективтост,който отразява 

новият подход в политиката на Съюза и страната в областта на 

енергийната ефективтост. 

Законът определя: 

 Органите на държавна власт,които провеждат държавната 

политика по енергийна ефективност; 

 Националната цел за енергийни спестявания и схемата за 

разпределението й между задължените лица; 

 Задължените лица, между които се разпределя националната цел 

за енергийни спестявания; 
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 Дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност; 

 Схемите за насърчаване на енергийната ефективност; 

 

Субсидиарно приложение намират: 

2.Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

3.Закон за енергетиката (ЗЕ); 

4.Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ); 

5. Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП); 

6.Закон за обществените поръчки (ЗОП). 

Всеки закон   регламентира изработването и приемането на редица 

наредби за приложението му.Към момента на изработване на програмата, по 

ЗЕЕ влезли в сила са: 
 

 НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на 

сгради , издадена от министъра на енергетиката и министъра на регионалното развитие 

и благоустройството, обн. ДВ, бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 7.03.2016 г. 

 

 НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на 

енергия и енергийните характеристики на сградите ,издадена от 

министъра на енергетиката и министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 7.03.2016 г. 

 

 НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на 

съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и 

предоставяне на информация , издадена от министъра на енергетиката, обн., 

ДВ, бр. 3 от 12.01.2016 г., в сила от 12.01.2016 г. 

 

 НАРЕДБА Е-РД-04-3/2016г. за допустимите мерки за осъществяване 

на енергийни спестявания при крайното потребление, начините на 

доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към 

методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждението им.  

 

 НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на 

показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на 

предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено 

осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване 

на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на 

енергийни спестявания 

 НАРЕДБА от 15.09.2016 г. за методиките за определянето на 

националната цел за енергийна ефективност и за определянето на 

общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за 

енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за 

енергийни спестявания между задължените лица; 



 8 

 НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, 

подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната 

ефективност, вписването и получаването на информация от тези 

регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от 

консултантите по енергийна ефективност; 

Приложими наредби по ЗУТ са: 

 НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на 

строежите; 

 НАРЕДБА № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на 

сгради(загл.изм. – Дв.бр.85  от  2009 г.,изм..Дв.,бр. 27 от 2015 Г., в 

сила от15.07.2015 г.) 

 

 

ЦЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ: 

 

 ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕЛИ до 2020г: 20 / 20  / 20  

 20 % намаление на емисиите на вредни парникови газове спрямо 

1990г.  

 20 % дял на ВЕИ от общото количество на произвежданата енергия, 

включително 10 % на биогоривата в транспорта  

 20 % намаление на първичното енергийно потребление спрямо 

прогнозираното  

 ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕЛИ до 2030г: 

 40 % намаление на емисиите на вредни парникови газове спрямо 

1990г. 

 27 % дял на ВЕИ от енергийното потребление  

 27 % подобрение на енергийната ефективност  

 

 ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕЛИ до 2040г  

Разработени, но не са официално приети и публикувани  . 

Новият подход в политиката на ЕС в областта на ЕЕ определя и нов 

подход в оценката на енергийните спестявания.Отражение на новия 

подход са направените в Приложение V, част 2, т.(е) от Директива 

2012/27/ЕС  разяснения за живота на действие на приложимите  мерки за 

ЕЕ. Всяка реализирана мярка по енергийна ефективност се предполага, че 

трябва да реализира енергийни спестявания не само в годината на нейното 

изпълнение, но и през следващите години (поне до края но съответния 

период), в които тя действа. Следователно общото количество 

спестявания, които трябва да бъдат достигнати през целия период на 

задължението по чл.7 от Директивата е сума от кумулативното нарастване 

на спестяванията за всяка следваща година. 

Разработването на общностни цели за енергийни спестявания за двата 

следващи периода и изискването приложените мерки да действат 
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дългосрочно показва,че политиката на съюза в областта на енергийната 

ефективност има конкретна дългосрочна цел за реално и трайно намаление 

на потреблението на енергия и достигането на икономика с ниска степен 

на въглеродни емисии на страните –членки.  

 

 НАЦИОНАЛНИ  ЦЕЛИ  ЗА  ЕЕ  ЗА ПЪРВИЯ ПРОГРАМЕН 

ПЕРИОД  2008-2016г. 

Общата индикативна национална цел за енергийно спестяване 

(НИЦЕС) до 2016г.  е в размер на  7291 GWh (627 ktoe.) представляващи  

9% от средната стойност на крайното енергийно потребление за периода 

2001 – 2005г. (средногодишно по 1% ). Разпределена е за изпълнение 

пропорционално в три междинни отчетни периода като национални 

междинни индикативни цели за ЕС (НМИЦЕС) : 

І.     2008-2010г. – формирана НМИЦЕС 2430 GWh , отчетено 

изпълнение в размер на 44%  от НИЦЕС или 3549 GWh (изт. Отчет за 

изпълнение на ПНПДЕЕ) . 

ІІ.  2011-2013г. - формирана НМИЦЕС 2430 GWh, отчетено 

изпълнение за периода 2008-2013г. в размер на 67.4%  от НИЦЕС 

или 5472 GWh (изт. Отчет за изпълнение на ВНПДЕЕ)  

ІІІ.    2014-2016г. - формирана НМИЦЕС 2430 GWh, крайна цел за 

постигане в края на периода 2008-2016г. 7291 GWh . 

Националната и междинните индикативни цели за ЕС бяха 

разпределени  като индивидуални цели за енергийни спестявания(ИЦЕС) и 

междинни индикативни цели за енергийни спестявания (МИЦЕС) за 

следните задължени лица: 

 1. търговци с енергия; 

2. собственици на сгради за обществено обслужване в 

експлоатация с разгъната застроена площ (РЗП) над1000 кв.м.,от 

12.03.2013г. с РЗП над  500   кв.м., а от 9 юли 2015г. - с разгъната застроена 

площ над 250 кв.м. (чл.38,ал.3 от ЗЕЕ); 

 3. собственици на промишлени системи, чието годишно 

потребление на енергия е над 3000 МWh.  

Със следващи изменения и допълнения на ЗЕЕ(отм.) като задължени 

лица бяха включени предприятията,които по смисъла на ЗМСП не са малки 

или средни предприятия и собствениците на системи за външно изкуствено 

осветление в населени места с население над 20 000 жители. 

 

Оценка на изпълнението за периода 2008-2013г: С отчета за 

изпълнение на ВНПДЕЕ се отчита изпълнение в обществения сектор от 

176% и по 38% в секторите на промишлените системи и на търговците на 

енергия, като задължените лица в последните  два сектора са задължени за  

82% от националната цел за енергийни спестявания. Отчитането е по 

прогнозни данни от изпълнени мерки за енергийна ефективност на база 
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предоставени отчети в АУЕР от задължените лица. Отбелязва се  сериозен 

спад на изпълнение на МИЦЕС през втория междинен период в секторите 

на търговията с горива и на промишлените системи, което е реална 

предпоставка за неизпълнение на крайната цел. Тази тенденция, дори в по- 

голяма степен, беше валидна за целия ЕС, което наложи и промяна на 

подхода в общностната политика за ЕЕ. 
Таблица№1: Изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания от 

задължените лица (Източник:Отчет на изпълнението на ВНПДЕЕ) 

 Собственици 

Индивидуални Изпълнение Изпълнение Изпълнение Степен на 

изпълнение цели 2016 г. 2013 г. 2011-2013 г. 2008-2013 г. 

GWh/год. GWh/год. GWh/год. GWh/год. % 

на сгради 521 95,5 284,6 914,6 176 

на ПС 839 91,2 255,5 317,5 38 

търговци 4644 156 934,4 1743,4 38 

 

 
Фигура 1: Степен  на изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания от 

задължените  лица (Източник:Отчет на изпълнението на ВНПДЕЕ 2011- 2013 г). 

С приемане на новия Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ)(Дв. бр.35 от 

15.05.2015г.) първоначалният подход за отчитане на ЕЕ при крайното потребление на 

енергия бе изоставен и бе въведена новата европейска политика за ЕЕ по целия път на 

енергията.Приет бе нов Национален план за действие по енергийна ефективност 

2014-2020г. в който бе включен и третия междинен период.Отчитането на НПДЕЕ 

2014-2020г. се извършва ежегодно с годишни доклади за изпълнение  
Индивидуална цел за енергийни спестявания на община Белене  

Съгласно списък на задължените лица и поставените им ИЦЕС, на 

община Белене бе определена   МИЦЕС  до 2013г. 0,44 GWh  и ИЦЕС за 

целия период 2008-2016г 0,89 GWh  . Община Белене е задължено лице за 

изпълнение на дейности и мерки за ЕЕ като собственик на сгради за 

обществено ползване с РЗП по-голяма от 250 м
2
. Общината не е задължено  
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лице като собственик на системи за 

изкуствено външно осветление ,не е търговец на 

енергия ,не е собственик на промишлена система 

и/или на предприятие, което не е малко или 

средно предприятие по смисъла на ЗМСП. Освен 

в сградния фонд, за който общината е задължена 

по закон, няма законови пречки, при проявен 

интерес, мерки за енергийна ефективност да се 

изпълняват и в други сектори - външно 

изкуствено осветление, общински транспорт, 

сгради с РЗП по-малка от 250 м
2
 и др.,за които общината не е задължена.С 

приемане на новия ЗЕЕ общините нямат поставени индивидуални цели за 

ЕС.Това не освобождава общините от изпълнение на поставените им цели 

по отменения ЗЕЕ. Съгласно §4 от ПЗР на ЗЕЕ задължените по ЗЕЕ(отм.) 

лица продължават да изпълняват поставените индивидуални цели за 

енергийни спестявания  до края на 2016г.  

Изпълнение на МИЦЕС и ИЦЕС от община Белене:  

Съгласно чл.12,ал.5 от ЗЕЕ (чл.12,ал.1 от ЗЕЕ-отм.) органите на 

държавна власт и органите на местното самоуправление ежегодно 

представят пред изпълнителния директор на АУЕР отчети за изпълнение на 

програмите им за енергийна ефективност.По представените отчети от 

община Белене е направена оценка на изпълнението на ИЦЕС на общината 

за първия програмен период 2008-2016г. Отчетените за периода изпълнени 

мерки за ЕЕ са посочени в таблица№2 и таблица №6. 

 

Таблица№2:ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЦЕС ПО ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ЕЕ В ОБЩИНА 

БЕЛЕНЕ 2008-2017г.(източник община Белене) 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

сградата 

РЗП       

М2 

година на 

обследва

не за ЕЕ / 

год.на 

изпълнен

ие на 

мерките 

наименование на изпълнените 

енергоспестяващи мерки (ЕСМ)  

Спестени 

енергии 

и/или 

горива 

MWh/г. 

% на 

изпълн

ение на 

ИЦЕС 

Мярка : 

изолация 

на 

огражда

щи 

елементи 

Мярка: 

подмяна 

на 

дограма 

Мярка :      

мерки по 

ВОИ,  

сградни 

инсталации

,осветление  

и др. 

1   ДГ"Зн. на мира" 1870 2007/2009 да  да  да  238,68 27 

2   ОУ "В. Левски"  4975 2007/2009 да  да  да  524,60 59 

3 НЧ "Хр.Ботев-1892" 2056 2012/2014 да  да   - 185,81 21 

4 МБАЛ, Белене 3254 2012/2014 да  да  да  333,81 37,5 

5 МЦ "Бел Медик" 3831 2012/2014 да  да  да  321,82 36 

6 ДГ"Мечта" 1868 2007/2008 да  да  да  238,32 26,7 

7 ДГ"Бодра смяна" 1870 2007/2009 да  да  да  243,04 27 

8 СВИО -   - - да 211,05 23,7 

  Общо спестени горива и енергии и изпълнение на ИЦЕС 2277,63  257,9  
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 От данните в таблици №2 и №6 може да се направят следните изводи: 

1. Подобрени са енергийните характеристики на 7.сгради за 

обществено ползване, представляващи 33%  от общо 21сгради за 

обществено ползване,собственост на общината.Общата РЗП на сградите с 

подобрени ЕХ е 19724м
2 

, което представлява59,6% от общата площ на 

сградите по чл. 38,ал.3 от ЗЕЕ . 

2.Спестени са горива и енергии с енергиен еквивалент 2277,63 МWh/г. 

на стойност 408,9 хлв./г.  

3.Екологичния еквивалент на спестените горива и енергии възлиза на  

1204t/г.  въглероден диоксид ( СО2 ) . 

4.Показано е изпълнение на ИЦЕС 257,9%. 

Всички отчетени данни са прогнозни, съгласно данни от доклади за 

обследване за ЕЕ или данни от изпълнени проекти.Доказване реалния 

принос на задължените лица за изпълнение на ИЦЕС става при условията  

на Раздел ІІІ от гл.ІV на ЗЕЕ (Раздел ІV от гл.ІV на ЗЕЕ - отм.) чрез издаване 

на удостоверения за енергийни спестявания (УЕС). Към момента на 

изработване на настоящата програма на община Белене няма   издадени 

УЕС за доказване на спестявания на енергия, от които да е видно реалното 

изпълнение на ИЦЕС към 31.12.2016г. Преизпълнението на ИЦЕС е 

предпоставка  за участие на пазара на енергийни спестявания.На този пазар 

общините може да участват със спестявания на горива и енергии от 

изпълнени мерки за ЕЕ след 31.12.2008г., които са над поставената им 

ИЦЕС. До доказване изпълнението на ИЦЕС община Белене не може да 

търгува УЕС. 

За доказване изпълнението на ИЦЕС трябва да се предприемат 

следните мерки: 

1.Да се определят обектите с изпълнени мерки за енергийна 

ефективност, за които очакваните енергийни спестявания покриват ИЦЕС. 

Това е целесъобразно минимално допустимия брой на обектите за които 

ще се извърши оценка на енергийните спестявания с оглед икономия на 

средства.При развитие на пазара на енергийни спестявания и проявен 

интерес за участие в пазара на бели сертификати, оценката може да се 

извърши и за други обекти с изпълнени мерки за енергийна ефективност; 

2.Да се определи оценител на постигнатите спестявания от 

изпълнените мерки. Право да извършват оценка на реално постигнатите 

спестявания от изпълнени мерки за енергийна ефективност имат лицата по 

чл.43,ал.1 и 2  , вписани в регистъра по чл.44 от ЗЕЕ- за изпълнени мерки 

върху сгради и лицата по  чл.59,ал.1, вписани в регистъра по чл.60 от ЗЕЕ – 

за системите за изкуствено външно осветление; 
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        3.Да се направи оценка от оценителите на постигнатите спестявания на 

енергия по реда на гл.VІ от  НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. и 

НАРЕДБА Е-РД-04-3/2016г..  

Оценката за енергийни спестявания трябва да съдържа информация 

относно всички реализирани мерки. Информацията следва да бъде в 

табличен вид, съответстващ като структура и съдържание на табличната 

форма на образеца на заявление за издаване на удостоверение за енергийни 

спестявания      

4.Да се подаде в АУЕР  заявление за издаване на удостоверения за 

постигнати спестявания на енергия от приложени мерки за ЕЕ. 

Заявлението е по образец на АУЕР. 

5.Да се подаде заявление до Изпълнителния директор на АУЕР с 

приложени УЕС за доказване изпълнението на ИЦЕС.Изпълнителният 

директор издава заповед за отмяна на удостоверенията,които участват в 

доказване изпълнението на ИЦЕС.Останалите УЕС са разполагаеми и 

общината може да участва с тях в пазара на енергийни спестявания.  

 

 НАЦИОНАЛНИ  ЦЕЛИ  ЗА  ЕЕ  ЗА ПЕРИОДА  2014-2020г. 

В НПДЕЕ 2014-2020г.  

РБългария определя следните индикативни национални цели за 

енергийни спестявания за 2020 г.: 

 енергийни спестявания в KЕП : 716 ktoe/г.  

 енергийни спестявания в ПЕП : 1 590 ktoe/г., от които 169 

ktoe/г. в процесите на преобразуване, пренос и разпределение 

в енергийния сектор. 
Таблица3.: Очаквани стойности на първичното и крайно енергийно потребление по 

референтния и целевия сценарий.(източник:НПДЕЕ2014-2020г.) 

 

Изпълнението на горепосочените индикативни национални цели за 

енергийни спестявания и енергийна ефективност за 2020 г. ще намали ПЕП 

през 2020 г. от 18 460 ktoe по референтния сценарий до 16 870 ktoe.  

Показател година 2012 2016 2020 

ПЕП - референтен сценарий ktoe 18 305 18 382 18 460 

ПЕП - целеви сценарий ktoe - 17 587 16 870 

КЕП - референтен сценарий ktoe 9 044 9 200 9 355 

КЕП - целеви сценарий ktoe - 8 842 8 639 

Цел за спестяване на крайна енергия ktoe - 358 716 

Цел за спестяване на първична енергия ktoe - 795 1 590 



 14 

За да се достигне целта за ПЕИ, посочена в енергийната стратегия на 

страната е необходимо в периода 2013-2020 г. ПЕИ да намалява с около  

5,7 % годишно. Тенденциите за първичното енергийно потребление и 

първичната енергийна интензивност, съобразно прогнозите за 

развитие на БВП  са посочени на фиг2. 

 
Фиг 2: Тенденции за развитие на БВП, ПЕИ и ПЕП до 2020г. (изт.НПДЕЕ 2014-2020) 

        Графиките са построени на базата на: 

• наблюдаваното развитие в периода 2000-2012 г. , 

• бъдещото нарастване на БВП, заложено в „Национална програма за 

развитие: България2020" и 

• планираното в Енергийната стратегия двойно намаляване на ПЕИ до 2020 г. 

Общата кумулативна цел за периода 2014 – 2020 г. се определя като 

натрупване на нови енергийни спестявания от минимум 1,5 на сто 

годишно от средната годишна стойност на общото количество на 

продажбите на енергия на крайните клиенти на територията на страната 

през 2010, 2011 и 2012 г. 

Съгласно Директива 2012/27/ЕС, при определяне на националните 

индикативни цели страните –членки могат да намалят с до 25% 

индивидуалните си цели съобразно съотношението на националния и 

среднообщностния брутен вътрешен продукт. При определяне на общата 

национална кумулативна цел с разпоредбата на чл.14,ал.5 от ЗЕЕ са 

въведeни следните стойности за изчисление на енергийни спестявания:  

1. по 1 на сто годишно за 2014 и 2015 г.;  

2. по 1,25 на сто годишно за 2016 и 2017 г.;  

3. по 1,50 на сто годишно за 2018, 2019 и 2020 г. 

          С разпоредбата на чл.14,ал.4 от ЗЕЕ.  Общата кумулативна цел се 

разпределя като индивидуални цели за енергийни спестявания между 

следните задължени лица:  
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1. крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с 

издадена лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", 

които продават електрическа енергия на крайни клиенти повече от 

20 GWh годишно;  

2. топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, 

които продават топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 

GWh годишно; 

3.  крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на 

крайни клиенти повече от 1 млн. кубически метра годишно; 

4. търговци с течни горива, които продават на крайни клиенти повече 

от 6,5 хил. тона течни горива годишно, с изключение на горивата за 

транспортни цели;  

5. търговци с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече 

от 13 хил. тона твърди горива годишно.   

На крайните потребители на енергия,сред които са и общините, не са 

възложени индивидуални цели за изпълнение.Съгласно  разпоредбата на 

чл.12, ал.1 от ЗЕЕ държавната политика в областта на енергийната 

ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи. По 

подразбиране следва, че всяка община, съобразно средногодишното 

потребление на енергия за периода 2010-2012г. следва да определи своя цел 

за енергийни спестявания от приложени мерки за енергийна ефективност, 

използвайки предвидената в чл.14,ал.5 от ЗЕЕ схема.Потреблението на 

енергия и горива в общината през последните  години съществено се 

различава от потреблението през базовия период 2010-2012г. За по-голяма 

достоверност, за целите на настоящата програма, за база е прието 

потреблението за последните три години 2015-2017г. 

Средногодшното потребление на енергия и/или горива в община 

Белене  за последните три години е показано в Таблица№4. 

Таблица№4: Годишен разход на горива и енергии в община Белене за 

периода 2015-2017г.(източник : община Белене) 

гогива и/или енергия 
натурална 

мярка 

количество за година 

Средногодишно  
Средногодишно 

енерг.екв. 

Емисии 

СО2 

н.м. MWh t 

Лигнитни/кафяви 

въглища 
т 5 22 8 

Дизелово/леко течно 

гориво 
т 53,283 626 167,14 

дърва т 21,5 82,4 3,55 

пелети т 69 322 13,85 

ел.енергия MWh 580 580 475 
Общо средногодишно потребление на  енергия /емисии 

СО2  
1632,4 667,56 
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От съвместния прочит на чл.12, ал.1 и чл.23,ал.1 от ЗЕЕ и чл.5,§7 от 

Директива 2012/27/ЕС се подразбира,че при разработване на своите 

общински програми за ЕЕ, общините,  по примера на държавната 

администрация, трябва да заложат своя цел за подобряване ЕХ на сградите 

за обществено ползване,общинска собственост, чиито ЕХ не отговарят на 

минималните изисквания на наредбата по чл.31,ал.4 от ЗЕЕ. 

Таблица№5.Сгради за обществено ползване,собственост на община 

Белене (Изт.: Община Белене). 

 

 

Община Белене не е задължена за подобряване ЕЕ на СВИО и не 

притежава предприятия за производство на стоки или предлагане на 

услуги, които по смисъла на ЗМСП не са малки или средни предприятия. В 

 
СГРАДА 

 
НАС.МЯСТО 

 
РЗП 

 
НОМЕР НА 

СЕРТИФИКА
Т 

 
ДАТА НА 

ИЗД. 

КЛАС 
НА 

ЕНЕРГ
ОП. 

ИЗПЪЛ
НЕНИ 

МЕРКИ 
ДА/НЕ 

СОУ "Димчо 
Дебелянов" 

гр.Белене 6382       не 

ОУ "Васил Левски" гр.Белене 4975 083СЛШ075 05.2011г. С да 

ОДЗ "Мечта" гр.Белене 1868       не  

ОДЗ "Бодра смяна" гр.Белене 1870       не 

ОДЗ "Знаме на мира" гр.Белене 1870       не 

Административна  
общинска сграда 

гр.Белене 1266       не 

Спортна зала,  ДСП  и 
кухненски блок  

гр. Белене 1538       не 

Народно Читалище 
"Развитие" 

с.Татари 932       не 

Народно Читалище  
"Христо Ботев-1892" 

гр.Белене 2056 095АНД186 02.2012г. С да 

Народно Читалище 
"Изгрев" 

с.Кулина вода 810       не  

Народно Читалище 
"Възраждане" 

с. Бяла вода 700       не 

Читалищен дом  Петокладенци 952       не 

Народно читалище 
"Виделина" 

с. Деков 190       не 

МБАЛ гр.Белене 3254 095АНД185 02.2012г. С да 

МЦ "Бел Медик" гр.Белене 3831 095АНД184 02.2012г. С да 

Бивше кметство  с. Татари 156       не 

Здравна служба с. Татари 182       не 

Здравна служба с 
гараж 

с.Петокладенци 145       не 

Здравна служба с. Бяла вода 108       не 
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тази връзка целта за енергийни спестявания на общината ще се определи 

като спестявания на енергия в сградите за обществено ползване. Списък на 

сградите за обществено ползвате, собственост на община Белене са дадени 

в Таблица 5. 

 

ЦЕЛ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА 

ПЕРИОДА 2018-2025Г. 

Индивидуалната кумулативна цел за енергийни спестявания на 

община Белене  се определя на 735 МWh.,  представляващи 45% от средно 

годишното потребление на приетия базов период 2015-2017г., с 

изключение на потреблението в общинския транспорт. Спестените емисии 

СО2 , съответстващи на ИЦЕС, възлизат на300,40t.  

При определяне на ИЦЕС 2017-2025г. на община Белене е взето 

предвид следното: 

1.Средногодишното потребление на енергия в общината за периода 

2015-2017г. е определено по счетоводни данни на община Белене за 

платени количества горива и енергии и възлиза на 1632,4 МWh.  

2.За превръщане  на потребените количества горива в енергиен 

еквивалент с дименсия МWh са използвани данните от приложение 1:  

„Коефициенти на превръщане”, от НПДЕЕ 2014-2020г,което е в 

съответствие с приложение 4 от ДЕЕ, а за отчитане на спестените емисии 

въглероден диоксид са използвани данните от приложение №3 към чл.15 

от  НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на 

енергия и енергийните характеристики на сградите; 

3.Целта е планирана при годишни спестявания в размер на 1,25 % 

от средногодишното потребление за базовия период.Намалението от 

0,25%, в сравнение на предвидения размер от 1,5% по чл.14,ал.5,т.3 от ЗЕЕ, 

е заложено с оглед на значителното намаление на населението и 

икономическата дейност в общината в сравнение с базовия период. 

4.Целта е формирана чрез кумулиране на очакваните годишни 

спестявания, при условие,че прилаганите мерки за ЕЕ са с действие през 

целия програмен период. 

5.При отчитане постигането на целта ще се вземат предвид и 

енергийните спестявания от изпълнени мерки преди 31.12.2017г., за 

времето на действието им след тази дата. Изпълнените и действащи след 

31.12.1.2017г. енергоспестяващи мерки са посочени в Таблица№6. 

Общо са изпълнени 22 бр. енергоспестяващи мерки.Съгласно 

приложение№1 ”Примерен списък с допустимите мерки за реализиране на 

енергийни спестявания и сроковете им на действие ” към НАРЕДБА № Е-РД-

04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни 

спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите 

енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и 

начините за потвърждаването им  сроковете на действие на всички изпълнени 
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мерки надхвърлят крайният срок на действие на настоящата програма. При 

отчитане изпълнението на кумулативната цел за енергийни спестявания на 

настоящата програма, ще се вземат предвид и постигнатите спестявания от 

тези мерки, оценени на годишна основа. 

6.При определяне на целта за енергийни спестявания е взета  

предвид  разпоредбата на чл. 23,ал.1 от ЗЕЕ, приложена в съответствие с 

чл.5,§7 от Директива 2012/27/ЕС и чл.38,ал.4 от ЗЕЕ. Общата разгъната 

площ на сградите за обществено ползване, общинска собственост, с  ЕХ 

под изискванията за минимално изискващ се клас за енергийно 

потребление, е определена по данните в таблица№5.На тази основа са 

определени сградите, чиито ЕХ ще бъдат подобрени в срока на програмата. 

 
Таблица№ 6: Данни за изпълнени мерки за ЕЕ в община Белене 2008-2017г.               

(изт. год.общински отчети  до АУЕР, община Белене)  

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ЕЕ В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 2008-2017г. 

№ 

по 

ре

д 

Наименование 

на сградата 

РЗП        

изпълнени мерки за ЕЕ 

постигнати спестявания 
Клас 

на 

енерг. 

потре

блени

е 

На 

енерги

я/ 

горива 

на СО2  

на фин. 

средст

ва 

М2 
MWh/г

. 
т. 

х.лв./го
д. 

1. 
ОУ "Васил 
Левски"  

4975 
1.Изолация ограждащи елементи;     
2.Подмяна дограма;               
 3.Мерки по ВОИ 

 524,60 179,46   99,680 С 

2 
НЧ "Хр.Ботев-

1892", 
2056 

1.Изолация ограждащи елементи;     
2.Подмяна дограма;               

185,81 153,73  37,162  С 

3 МБАЛ, Белене 3254 
1.Изолация ограждащи елементи;     
2.Подмяна дограма;                
3.Мерки по ВОИ 

333,81   183,9 66,8  С 

4 
МЦ "Бел 
Медик" 

3831 
1.Изолация ограждащи елементи;     
2.Подмяна дограма;                
3.Мерки по ВОИ 

321,82   267,5 34,24  С 

5 
ДГ"Знаме на 
мира" 

1870 

1.Изолация ограждащи елементи;     
2.Подмяна дограма;                
3.Мерки по ВОИ 

238,68 81,65 47,260 В 

6 ДГ"Мечта" 1868 
1.Изолация ограждащи елементи;     
2.Подмяна дограма;                
3.Мерки по ВОИ 

 238,32 81,53 47,190 В 

7 
ДГ"Бодра 
смяна" 

1870 
1.Изолация ограждащи елементи;     
2.Подмяна дограма;                
3.Мерки по ВОИ 

 243,04 83,14 48,120 В 

8 
Улично 
осветление 

- 
1.Подмяна уличен осветител; 
2.Подмяна парков осветител; 

211,05 172,8 28,5 - 

Общо 19724 22бр. 2278  1204 408,9  
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Таблица №6а 
ОБЩИНСКИ СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ С ИЗДАДЕН 

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕХ 

 

 

№ по 

ред 

 

 

Наименование на 

сградата 

 

 

РЗП        

Клас  на 

енерг. 

потребление 

  

№ на сертиф./ год. на 

издаване 

М2 

1. ОУ "Васил Левски" 

гр.Белене 

4975 С 083СЛШ075/ 2011г. 

2 НЧ "Христо Ботев-

1892",Белене 

2056 С 095АНД186/ 2012г. 

3 МБАЛ, Белене 3254 С 095АНД185/ 2012г. 

4 МЦ "БелМедик"-

Белене 

3831 С 095АНД184/2012г. 

 

Съгласно данните от таблици №№ 2; 5 и 6, РЗП на сградите с влошени 

енергийни характеристики е 13356м
2
.По аналогия на чл.23,ал.1 от ЗЕЕ 

средно годишно общината следва да подобрява ЕХ на 5% от общата РЗП  

(1655м
2
) или общо за целия период на програмата трябва да се подобрят 

ЕХ на 13 240м
2
, което представлява приблизително 100% от РЗП на 

сградите, чиито ЕХ не отговарят на нормативните изисквания.По данни от 

общината детските градини нямат издаден сертификат за ЕХ и сградите на 

тези учебни заведения следва да се включат в списъка на сградите с 

влошени ЕХ (таблица №7) до доказване противното по реда предвиден в 

ЗЕЕ. При изпълнение на целта за подобряване на ЕХ средно годишно на  

5% от общата РЗП на сградите за обществено ползване , собственост на 

общината, допустимо е преизпълнението за дадена година да се прехвърля 

за следващи или предишни години, в които не е достигнато нивото на 

средногодишната цел. 

Списък на сградите за обществено ползване, собственост на община 

Белене, с клас на енергийно потребление по-нисък от минимално 

определения с Наредба №7/2004г. за енергийна ефективност на сградите е 

даден в таблица №7.Сградите са подредени в ред за съответствие с 

чл.38,ал.3 от ЗЕЕ и с публичния интерес от въвеждане на мерки за ЕЕ и 

редът отразява приоритетите на общината за ЕЕ в сградния фонд към 

датата на съставяне на програмата.Списъкът е отворен и в  периода на 

действие на програмата  може да бъде актуализиран. 
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Таблица №7: Сгради за обществено ползване , общинска собственост,с клас на 

енергийно потребление по-нисък от минимално  изискуемия съгласно чл.6 от 

Наредба №7/2004г. (източник: община Белене; списък сгради на АУЕР) 

 
СГРАДА 

 
НАС.МЯСТО 

 
РЗП 

ОБСЛЕДВ
АНА ЗА ЕЕ  

да/не 

ИЗПЪЛНЕНИ 
МЕРКИ  
да/не 

СОУ "ДимчоДебелянов" гр.Белене 6382 не не 

ДГ"Мечта" гр.Белене 1868 не  не  

*ДГ"Бодра смяна" гр.Белене 1870 не не 

ДГ"Знаме на мира" гр.Белене 1870 не не 

Общинска администрация гр.Белене 1266 не не 

Спортна зала, кухненски 
блок ,ДСП 

гр. Белене 1538 не не 

НЧ "Развитие" с.Татари 932 не не 

НЧ "Изгрев" с.Кулина вода 810 не  не  

НЧ "Възраждане" с. Бяла вода 700 не не 

Читалищен дом с. Петокладенци 952 не не 

НЧ"Виделина" с. Деков 190 не не 

*Бивше кметство  с. Татари 156 не не 

Здравна служба с. Татари 182 не не 

Здравна служба с гараж с.Петокладенци 145 не не 

Здравна служба с. Бяла вода 108 не не 

Обща РЗП:18969   

*Не се използва  

 

     ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

    Основни фактори,влияещи на енергийното потребление и ЕЕ :  

 Географското местоположение (източник: http://belene.bg )  

 

http://belene.bg/
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   Община Белене е част от 

състава на област Плевен. 

Разположена е в североиз- 

точната част на областта, 

на северната държавна 

граница на Република 

България с Република 

Румъния, от километър 

582 до километър 567 на 

десния бряг на река Дунав  

в плодородната  Беленско- 

Свищовско низина . На юг 

общината граничи с 

община Левски, на изток- с община Свищов (област В.Търново), на запад 

с- с община Никопол и на север с р.Дунав        Общинският център 

гр.Белене е разположен непосредствено на десния бряг на реката, на 60 км 

североизточно от областния център, на 37 км източно от гр.Никопол, на 27 

км западно от гр.Свищов и на 46 км северно от гр.Левски.В състава на 

общината са включени шест населени места- гр.Белене и селата Деков, 

Татари, Петокладенци, Кулина вода и Бяла вода с прилежащите им 

землища. С площ от 285 046 дка (285 км²) и население  9 865 души (към 

15.03.2016г.) (изт. http://www.grao.bg/tna/tab02.txt ) общината е сред относително 

малките общини в областта и страната 

 

 

http://www.grao.bg/tna/tab02.txt
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Преобладаващият релеф на общината е равнинен и слабо хълмист. 

Територията ѝ изцяло попада в Средната Дунавстка равнина.На север , 

покрай река Дунав се простира западната част на обширната Свищовско-

Беленска низина, която обхваща около 120 km
2
 от територията на 

общината. Тук, на брега на р.Дунав,при 530-тия километър е и най-ниската 

точка на общината – 19 m н.в. Останалата част от общината е заета от 

хълмистите югоизточни части на Никополското плато. Югозападно от 

с.Кулина вода, на границата с община Никопол, се намира най-високата 

точка на община Белене – Санадиновски връх 255 m н.в.Беленската 

низина е старо, изоставено легло на р. Дунав, запълнено с наносни 

материали и льос. Тя е една от най-големите и плодородни низини по 

Българското Дунавско крайбрежие, разположена между Свищов и 

Никопол, с дължина 38 км. Най-високата й точка е при с. Деков – 35 м., а 

най-ниската в гр. Белене –19 м спрямо морското равнище.На юг низината е 

оградена от хълмисти терени,част от Никополското плато,които определят 

хълмисто-равнинния характер на землищата на населените места в 

общината извън низината. 

През територията на общината не преминават международни пътища, 

както и автомагистрали и първокласни пътища от републиканската пътна 

мрежа. Основната част от пътищата са четвъртокласни. Характерни са 

ниските им транспортно-експлоатационни качества и ниска пропускателна 

способност, което се отразява отрицателно върху движението и 

транспортната достъпност до селищата. 

До гр. Белене има изградена железопътно отклонение на линията 

Свищов - Левски, но движението на влакове по отсечката Ореш – Белене е 

спрян поради нерентабилност. 

Местоположението на гр. Белене по второстепенния ръкав на р. Дунав 

и наличието на Беленския архипелаг острови не позволява изграждането на 

пристанищен терминал за речен превоз. 

Географското разположението на общината, съчетано с недостатъчно 

развитата  транспортна инфраструктура, има неблагоприятното влияние 

върху потенциала за икономическо  развитието на общината и съответно 

върху потреблението на енергия, а от там и върху състоянието на 

енергийната ефективност в сектора на индустрията. В условията на 

икономически застой и преструктуриране на икономиката, географското 

положение на общината има    негативно влияние и относно миграционните 

процеси.Това от своя страна увеличава енергийната интензивност при 

енергийното потребление за осигуряване на микроклимат в сградите и 

предоставянето на услуги, съответно намалява енергийната ефективност в 

тези сектори.В същата степен някои от неблагоприятните последици от 

географското местоположение на общината, при разумно проведена 

инвестиционна политика може да се превърнат в предимства за развитие на 

общината и за подобряване ефективността при потреблението на енергия. 
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 Човешки ресурси. 

Задоволяването на много от индивидуалните,груповите и обществените 

интереси и потребности на населението неразривно е свързано с 

потреблението на енергия. В този смисъл структурата на населението на 

населените места, разпределението му върху територията им, възрастовата 

принадлежност, възможностите за труд, образование, за пътуване и 

индивидуална реализация, пряко е свързано с разхода на енергия и горива.   

Разпределението на населението по населени места, по възраст и по 

територия в община Белене към 31.12.2016г. е посочено в табл.№8, табл.№9 

и табл.№10. Основната част от населението на общината е съсредоточено в 

общинския център(82,9%).От 8983 жители в края на 2016г. 7449 от жителите 

на общината живеят в гр.Белене и само 1535 (17,1%) в останалите пет 

населени места, като преобладаващата част от тях са в над трудоспособна 

възраст.Като се изключи общинския център може да се приеме,че 

населението в селата е сравнително равномерно разпределено по населени 

места,при ниска плътност на заетост на жилищния фонд. 

Таблица№8:Население на община Белене по населени места към31.12.2016г.     
( изт. http://www.grao.bg/tna/tab02.txt ) 

 

населено място 

общо по 

постоянен 

адрес 

общо по 

настоящ адрес 

общо по постоянен и 

настоящ адрес в 

същото населено място 

гр.Белене 8653 8042 7064 

с.Бяла вода 314 330 287 

с.Деков  469 466 406 

с.Кулина вода 160 186 136 

с.Татари 337 396 286 

с.Петокладенци 281 313 241 

общо за 

общината 

 

10214 

 

9733 

 

8960 

 
 Таблица№9: Население на община Белене по възрастови групи към 31.12.2016г. 

(източник:НИС.) 
 

Възрастови категории 
Общо В т.ч. в градовете 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо община Белене 8 983 4 740 4 243 7 449 4 028 3 421 

Под трудоспособна 
възраст 

967-10,7%  523 444 874 477 397 

В трудоспособна 
възраст 

5 411-60,3% 3 206 2 205 4 755 2 816 1 939 

Над трудоспособна 
възраст 

2 605-29% 1 011 1 594 1 820 735 1 085 

 

http://www.grao.bg/tna/tab02.txt


 24 

Таблица №10: Гъстота на населението в община Белене. по населени места към 

31.12.2016г. (източник: http://belene.bg  ; http://www.grao.bg/tna/tab02.txt) . 
  показател                                             гр.Белене с.Бяла 

вода 
с.Деков с.Кулина 

вода 
с.Татари с.Петокладе

нци 

землище; 
км2 

146,31 24,232 29,72 24,3 31,24 29,25 

бр.жители 7449 287 406 136 286 241 
Бр.ж/ км2     50,91 11,8 13,7 5,6 9,1 8,2 

Община Белене е сравнително малка по население и по територия 

община.Показателят гъстота на населението на общината- 34,6 ж/км
2
, е 

значително по-нисък от този показател за  област Плевен (53,4 ж/км
2
) и за 

страната (65,8 ж/км
2
) (изт.:НСИ за 2016г).Още по-неблагоприятен е този 

показател за населените места (табл.10).Само за общинския център 

показателят се доближава до средния за областта. Съотношението лица в 

трудоспособна възраст/ лица в нетрудоспособна възраст е 1,5, т.е трима 

работещи осигуряват издръжка за още двама неработещи.Неблагоприятно е и 

съотношението подрастващи/лица в трудоспособна възраст-0,178, т.е за 

следващите 16г. едва 17,8% от сегашните трудово заети лица ще може да се 

заменят със собствени кадри. 

 
Таблица№11: Естествено движение на населението в област Плевен през 2016г. 

(източник: НСИ) 
Области 
Общини 

Живородени Умрели Естествен прираст 

всичк
о 

момч
ета 

моми
чета 

всичк
о 

мъже жени всичк
о 

мъже жени 0/00 

Плевен 2 182 1 111 1 071 4 624 2 403 2 221 -2442 -1 292 -1 150 -9,8 

Белене 56 31 25 175 92 83 -119 -61 -58 -13,4 

Гулянци 93 54 39 326 167 159 -233 -113 -120 -21,4 

Долна 
Митропо
лия 

193 102 91 440 211 229 -247 -109 -138 -13,3 

Долни 
Дъбник 

129 66 63 275 145 130 -146 -79 -67 -13,2 

Искър 59 25 34 130 67 63 -71 -42 -29 -11,3 

Кнежа 114 54 60 247 132 115 -133 -78 -55 -10,5 

Левски 159 85 74 427 224 203 -268 -139 -129 -14,7 

Никопол 61 37 24 231 120 111 -170 -83 -87 -20,4 

Плевен 1 047 530 517 1 748 925 823 -701 -395 -306 -5,7 

Пордим 41 26 15 155 78 77 -114 -52 -62 -19,7 

Ч. бряг 240 134 106 511 260 251 -271 -126 -145 -10,6 

 

 

 

 

 

http://belene.bg/
http://www.grao.bg/tna/tab02.txt
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Таблица№12: Население в област Плевен през 2016г.по общини и пол (изт.НСИ) 

Области 

Общини  

Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичк

о 

мъже жени 

Плевен 248 138 121 044 127 094 165 060 80 027 85 033 83 078 41 017 42 061 

Белене 8 983 4 740 4 243 7 449 4 028 3 421 1 534 712 822 

Гулянци 10 875 5 327 5 548 2 988 1 451 1 537 7 887 3 876 4 011 

Д. Митрополлия 18 511 9 045 9 466 6 943 3 407 3 536 11 568 5 638 5 930 

Д.Дъбник 11 002 5 351 5 651 3 927 1 879 2 048 7 075 3 472 3 603 

Искър 6 287 3 139 3 148 2 939 1 449 1 490 3 348 1 690 1 658 

Кнежа 12 613 6 182 6 431 9 665 4 725 4 940 2 948 1 457 1 491 

Левски 18 149 8 804 9 345 9 148 4 377 4 771 9 001 4 427 4 574 

Никопол 8 332 4 135 4 197 2 994 1 469 1 525 5 338 2 666 2 672 

Плевен 122 181 58 833 63 348 102 141 48 885 53 256 20 040 9 948 10 092 

Пордим 5 763 2 835 2 928 1 889 938 951 3 874 1 897 1 977 

Червен бряг 25 442 12 653 12 789 14 977 7 419 7 558 10 465 5 234 5 231 

 

По данни на НСИ за естественото движение на населението (табл.11) 

,естественият прираст на населението в община Белене за 2016г.,изчислен 

в ‰ на база данни на населението за 2016г. (табл.12), е отрицателен(-13,4 

‰) и е по-висок от средния за областта (-9,8‰). Оценка на влиянието на 

естествения прираст на населението върху ефективността на енергийното 

потребление трябва да се разглежда комплексно ,заедно с влиянието на 

механичното движение на населението .Механичния прираст на 

населението за 2016г. също е отрицателен, -114души или -12,7‰ . 

Неблагоприятните показатели за естественото и механичното 

движение на населението, за плътността на населеност на територията  и за 

застаряването на населението са съществена предпоставка и за по-ниска 

трудова активност в условията на свободен пазар на труда.Отпадането на 

характерни за общината производства,изградената през годините рутина 

при отдаването на труд,ниската степен на предлагане,непознаването на 

пазара на труда,съчетани с липсата на достатъчно финансови средства са 

пречка за стопанска инициативност на населението,включително и в 

областта на енергийната ефективност. Това определя сравнително висока 

интензивност на енергийното потребление за задоволяване на чисто 

битови  и транспортни потребности на населението. Икономията на 

енергия се свързва предимно с намаляване на жизнения стандарт чрез 

лишение от някои услуги или потребности, а не с ефективното 

потребление на енергия, което е допълнителна пречка за развитие на 

енергийната ефективност в домакинствата.  
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 Климат 

 Най-големият потребител на енергия в ЕС са сградите.На тях от се 

пада повече от 40% от общото потребление. Разходите на енергия за 

отопление,охлаждане и битова гореща вода са съществената част от 

общите разходи за поддържане на нормативно определените параметри на 

микроклимата в сгради. Тези параметри са в пряка зависимост от 

параметрите на външния климат. Слънчевите дни през годината, 

интензивността на слънчевото греене, средномесечните температури през 

отоплителния  и през летния период, резките температурни промени и др. 

подобни климатични факти пряко влияят върху потреблението на енергия.  

Общината попада в централната част на Средния климатичен район 

на Дунавската хълмиста равнина, в умерено-континенталната климатична 

подобласт от Европейско-континенталната климатична област .Климатът е 

умерено-континентален и се характеризира със студена зима и горещо 

лято. През най-студения месец (януари) средномесечната температура е     

-0,7 ºС, а през най-топлия месец на годината (юли) средномесечната 

температура е 24,5 ºС. Абсолютната максимална температура в станция 

Свищов е 43 ºС (м. август), а абсолютната минимална е -28 ºС (м. януари). 

Средната годишна температура е 12,36 ºС. В тази част на Дунавската 

равнина се проявява една от най-големите за България средногодишни 

температурни амплитуди – 25,2 ºС. 

Районът се характеризира като един от сухите за страната. 

Средногодишното количество на  валежите  е 528 mm срещу 650 mm за 

страната. Режимът на валежите е изразено континентален с максимум през 

септември – 61 mm и минимум през януари – 29 mm. Максималната 

годишна сума от валежи съставлява 930 mm (за1964г.), а минималната от 

290 mm (за 1906 г.). Устойчива снежна покривка не се образува всяка зима. 

Тя е със средна продължителност около 15 дни. Средната дебелина на 

покривката е около 15 cm. Начална дата на образуване на снежна покривка 

е около 20 декември, а на разтопяване – 13 март. 

В течение на една година има около 100 ясни и толкова облачни дни. 

Останалото време е с променлива облачност. Най-многобройни ясни дни 

се наблюдават в м. август (17 дни). 

Средната годишна температура на почвата на дълбочина от 2 до 

125 cm се движи в пределите 12,9 до 13,4 ºС, като нормативната дълбочина 

на замръзване на почвата е равна на 70 cm. Преобладават ветровете с 

направление югозапад – 28 %. По-рядко се повтарят ветровете с 

направление североизток – 23 % и западно направление – 

21 %.Съществена особеност за целия климатичен район е значителният 

брой дни с тихо време. Атмосферното налягане има максимални значения 

през зимата и минимални през лятото. Атмосферното налягане 

(барометрично) за гр. Белене с надморска височина 28 – 30 m, е 997 mbar и 

стандартно отклонение ± 25 mbar, в зависимост от другите параметри на  
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Фиг№3  Карта на климатичните зони  (изт.Наредба Е-РД-04-2/2016г.) 

 
Табл.13:Данни за климатична зона 3 (изт.Наредба№Е-РД-02-2/2016г.) 
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атмосферата (температура, влажност, вятър и други). В годишен размер 

максималната сумарна слънчева радиация се наблюдава в юни-юли 

(506 cal/cm²). Най-малък поток сумарна радиация е отбелязана в декември-

януари (88 – 84 cal/cm²). Годишната сумарна радиация съставлява 

3 649 cal/cm². 

Освен върху разхода на енергия за поддържане на микроклимата в 

сградите, характеристиките на климата на даден район има пряко значение за 

възможностите за  ползване на енергия от възобновяеми източници. 

За отчитане влиянието на външните климатични условия при 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност  страната е разделена на девет 

климатични зони (с НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016г.).Разделението на 

страната по климатични зони е показано на фиг.3. За всяка  зона са 

разработени по месеци от годината в таблична форма данни за климатичните 

условия.Данните за климатична зона 3, към която е включена и община 

Белене са дадени в таблица13. 

Разпоредбите на чл.31,ал.2 от ЗЕЕ  и на чл.20,ал.1 от ЗЕВИ 

задължават инвеститорите при изграждане на нови или при 

реконструкция,основно обновяване,преустройство или основен ремонт на 

съществуващи сгради да въвеждат в експлоатация и системи за използване 

на енергия от възобновяеми източници, когато това е възможно и 

икономически целесъобразно.В  инвестиционните проекти задължително 

трябва да съществува анализ за доказване на техническата възможност и 

икономическата целесъобразност за въвеждане на такива системи,който 

анализ е част от оценката за съответствие по чл.169,ал.1,т.6 от ЗУТ.       

Община Белене  има разработена общинска програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

(ОПНИЕВИБГ).Направеният по-долу анализ има за цел само да определи до 

колко е възможно въвеждането на системи за енергия от ВИ като мярка за 

ЕЕ, като се имат предвид и настъпилите промени в технологиите в областта 

на ВИ през последните години.За нуждите на този анализ са използвани 

данни от ОПНИЕВИБГ,до колкото те са показателни с оглед настъпилите 

промени във времето. 
 

 

Анализ на възможностите за използване на 

енергия от възобновяеми източници като мярка за ЕЕ 

в община Белене  

І.Слънчева енергия 

За умерено-континенталната климатична област,към 

която спада страната ни и в частност община Белене 

(Геогр. ширина: 43.6500015- Геогр. дължина: 25.1170006), 

теоретичният потенциал на слънчева енергия е сравнително голям. При 
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географски ширини 40°- 60°
 
 върху земната повърхност за един час пада 

максимално 0,8-0,9 kW/m
2
 Определянето  на разполагаемия потенциал  

трябва да се извършва при отчитане на  редица основни фактори. За 

умерения климатичен пояс като основни фактори се определят 

неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата 

енергия през отделните сезони на годината и  физикогеографски 

особености на територията. След анализ на базите данни  по проект на 

програма PHARE , BG9307-03-01-L001, „Техническа и икономическа 

оценка на ВЕИ в България” на НИМХ е направено райониране на страната 

по слънчев потенциал и България е разделена на три региона, в зависимост 

от интензивността на слънчевото греене (фиг.4).Съгласно това разделение 

община Белене попада в Североизточен регион. 

 

 

Фиг.3(изт.НДПВЕИ 2005-2015) 
 

 

Североизточен регион  заема 50% от територията на страната, 

предимно селски райони, индустриалната зона, както и част от 

централната северна брегова ивица. Средногодишната продължителност на 

слънчевото греене е от 450 h до 1 750 h и разполагаем годишен енергиен 

потенциал  слънчева енергия до 1550kWh/m
2 

годишно при 

продължителност на слънцегреене: 

 за сезона 31.03 – 31.10. – до 1750 h 

   за сезона 31.10. – 31.03. – от 400 – 500 h;                                                                           
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и ресурс на слънчевата енергия – 4,25 kWh/m2/дневно. 

Възможностите за използване на слънчевата енергия са чрез 

изграждане на слънчеви колектори и/или чрез изграждане на 

фотоволтаични централи(ФтЕЦ).Слънчевите колектори преобразуват 

слънчевата енергия в топлина.Те  са намерили практическо приложение 

главно като инсталации за БГВ. В това им качество те са особено изгодни в 

сгради с високо потребление на гореща вода- детски градини,здравни 

заведения,заведения за хранене,места за сезонна почивка. Към момента на 

съставяне на тази програмав общината  са изградени 3бр. инсталации за 

БГВ с обща инсталирана мощност 160,7kW . Данни за изградените 

инсталации за БГВ в община Белене са посочени в табл.№14. 

 Теоретичният срок   на откупуване на инсталации със слънчеви 

колектори,изчислен при статичен метод за оценка на инвестицията, е от 2 

до 6 год. при средно натоварване, в зависимост от вида на колекторите. 

Това  ги прави изгодни за изграждане и със собствен или заемен финансов 

ресурс.Монтажът им е възможен както върху покривите на сградите,така и   

върху подходящо облъчвани от слънцето стени. Икономически изгодно е 

да се монтират слънчеви колектори на всички сгради за обществено 

ползване с повишено потребление на гореща вода.Ориентировъчно  

реалният срок на откупуване не трябва да надхвърля 4г. при собствено 

финансиране и 6г. при ползване на заемен ресурс.Конкретния срок на 

откупуване зависи вида на инсталацията,от цената на парите към момента 

на инвестиране и ползвания метод на оценка жизнения цикъл на 

инвестицията. 

Таблица№14:Въведени инсталации за производство на енергия от ВИ в сгради     

(изт.община Белене) 

Вид 

енерги

я от ВИ  

Вид 

произведен

а енергия от 

ВИ 

Инсталиран

а мощност 

Годишно 

производств

о 

Инвестици

и общо 

срок на 

откупуване 
Забележки 

   -  kW KWh/год. лв. год - 

сграда, инсталация: МБАЛ-Белене, соларна инсталация за БГВ 

 Слънце топлина  134,7   34882*  43253,58  6,2  По проект 

сграда, инсталация: ДГ „Мечта”-Белене, соларна инсталация за БГВ 

 Слънце топлина  12,3  21822*  15580,85  3,57*  По проект 

сграда, инсталация: ДГ „Знаме на мира”-Белене, соларна инсталация за БГВ 

 Слънце топлина  12,3**  21792*  16126,42  3,7  По проект 

*Стойностите са изчислени; 

**Въведена по аналогия на инсталацията на ДГ „Мечта”-Белене 

Фотоволтаичните електроцентрали  преобразуват слънчевата енергия 

в електрическа.Практическо приложение са намерили  ФтЕЦ за 

производство на енергия както за търговски цели,така и за собствен 

потребление. Мярка за ЕЕ е изграждането на  ФтЕЦ за собствено 

потребление. Срокът на откупувате от  8-10год. е изгоден спрямо 
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техническия срок на експлоатация- 20-25год. Възможностите за 

използване на схеми за безвъзмездно финансиране по оперативни 

програми, ниските разходи за експлоатация,както и постоянно падащите 

цени на фотоволтаичните модули и техническите средства към тях, правят 

все по-привлекателни този вид централи за индивидуално или групово 

задоволяване потребностите от електрическа енергия.Изграждането им при 

схеми за индивидуално задоволяване на собствено потребление е 

предимно върху покривите на сгради,но е възможно и допустимо 

изграждането им както върху други части на сградите-стени,тераси и 

др.,така и като самостоятелни обекти. Към момента няма данни в община 

Белене,като мярка за ЕЕ, да се ползва слънчева енергия за производство на 

електрическа енергия. 

 За община Белене няма данни за изградени ФтЕЦ за производство 

на ел.енергия за търговски или промишлени цели.За бъдеще полезно би 

било изграждането както на локални ФтЕЦ  за задоволяване потребностите 

на  отделни сгради, така и на една или повече централи за задоволяване на    

групови обществени, а при проявен интерес и на частни потребности от 

ел.енергия. 

 

ІІ.Вянърна енергия. 

Вятърната енергия е друг възможен за 

общината възобновяем източник на енергия. 

Критериите, на базата на които се прави оценка 

на енергийния потенциал на вятъра, са неговата 

посока и средногодишната му скорост. До 

скоро се приемаше,че зоните със скорост на 

вятъра 5-7м/s и по-голям от 7м/s представляват интерес за индустриално 

преобразуване на вятърната енергия в електроенергия. Тези зони в 

страната са с обща площ около     1 430 km
2
, където средногодишната 

скорост на вятъра е около и над 6 m/s. Това определяше енергийният 

потенциал на вятъра в България като не голям.С развитието на 

технологиите в тази област,долната граница на скоростта на вятъра, 

представляващ интерес за производството на ел. енергия бе сведена до 2,5-

3 м/s. Това значително повиши ветровия енергиен потенциал на 

страната.Макар да е важна величина, средногодишната скорост на вятъра 

не е единствената представителна величина за оценката на вятъра като 

източник на енергия. За да се направят изводи за енергийните качествата 

на вятъра, е необходимо да се направи анализ на плътността на въздуха и 

на турбулентността.. В резултат на данните от направените измервания в 

около 800 точки от страната, на височина 10 m над земната повърхност, е 

извършено райониране на страната по представената картосхема  (Фиг. 4). 

Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал 

на вятърната енергия, отчетени при височина 10 m над земната повърхност 
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на територията на страната, теоретично са обособени три зони с различен 

ветрови потенциал: 

Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал – включва 

равнинните части от релефа на страната (Дунавската равнина и Тракия), 

долините на р. Струма и р. Места и високите полета на Западна България. 

Характеристиките на тази зона са: 

 Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s; 

 Енергиен потенциал: 100 W/m
2 

; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m
2 

годишно); 

 Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-

25 m/s в тази зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на 

часовете през годината (8 760 h).  

 

 

 

 

 

Фиг. 4.: Картосхема на плътността на енергията на вятъра на височина 10 m над земната 

повърхност.(изт.НИМХ и НДПВЕИ 2005-2015) 

Зона B: зона на среден ветроенергиен потенциал – включва 

черноморското крайбрежие и Добруджанското плато, част от поречието на 

р. Дунав и местата в планините до 1000 m надморска височина. 

Характеристиките на тази зона са: 

 Средногодишна скорост на вятъра: 3 – 6 m/s; 

 Енергиен потенциал: 100 - 200 W/m
2 
; (около 1 500 kWh/m

2
 годишно); 
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 Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-

25 m/s в тази зона е 4 000 h, което е около 45% от броя на часовете в 

годината (8 760 h). 

Зона С: зона  на висок ветроенергиен потенциал – включва 

вдадените в морето части от сушата (н. Калиакра и н. Емине), откритите 

планински била и върхове с надморска височина над 1 000 m. 

Характеристики на тази зона са: 

 Средногодишна скорост на вятъра: над 6-7 m/s; 

 Енергиен потенциал: 200 W/m
2 
; (над 1 500 kWh/m

2
 годишно); 

 Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-

25 m/s в тази зона е 6 600 h, което е около 75% от броя на часовете в 

годината (8 760 h). 

Видно от картосхемата община Белене попада в зона „В”. 

Бурното развитие на вятърните технологии през последните години, 

дава възможности да се използват генериращи мощности при скорости на 

вятъра 2,5–3,5 m/s. Малките вятърни генератори са добра инвестиция за 

собственици на къщи, ферми, оранжерии, както  и за малкия и среден 

бизнес. В доклада “2004, Survey of Energy Resources” на Световния 

енергиен съвет (The World Energy Council) се посочва, че у нас могат да 

бъдат инсталирани следните примерни мощности (изт.НДПВЕИ): 

Зона на малък ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани 

вятърни генератори с мощности от няколко kW до няколко десетки kW. 

Възможно е евентуално включване на самостоятелни многолопаткови 

генератори за трансформиране на вятърна енергия и на PV-хибридни 

(фотоволтаични) системи за водни помпи, мелници и т. н. Разположението 

на тези съоръжения е най-подходящо в зона с малък ветрови потенциал на 

онези места, където плътността на енергийния поток е над 100 W/m
2 
. 

Зона на среден ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани 3-

лопаткови турбини с инсталирана мощност от няколко десетки до няколко 

стотици kW. В тази зона плътността на енергийния поток е между 100 и 

200 W/m
2  

Зона на голям ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани 2- 

или 3-лопаткови турбини, с мощност от няколко стотици kW до няколко 

MW. Тези съоръжения обикновено са решетъчно свързани вятърни 

централи. Височината на стълба (кулата) е между 50 и 100 m, но може да 

бъде и по-висока, в зависимост от дължината на лопатките. 

На принципа по-малкото се съдържа в по-голямото,то приложимите 

технологии за зоната с по-нисък ветрови потенциал са приложими и за 

зоните с по-висок такъв потенциал.В този смисъл за община Белене 

приложими са технологиите за зони с малък и среден ветрови 

потенциал,т.е приложими са както многолопаткови генератори с мощност 
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от няколко  kW, така и   трилопаткови генератори с мощност до няколко 

стотин  kW.Това определя и сравнително широкия спектър от възможности 

за ползване на вятърната енергия- от захранване на малки индивидуални 

обекти, самостоятелно или в комбинация с фотоволтаични панели, до 

изграждане на ветрови електропаркове за производство на ел.енергия за 

търговски цели. 

Ветрогенераторите с малка мощност са ценово достъпни както за 

общината,така и за отделни домакинства или малки и средни 

предприятия.Към момента няма данни в община Белене,като мярка за ЕЕ, 

да се ползва енергия от вятърни генератори. 

Изграждането на ветрови паркове изисква задълбочени проучвания и 

висок финансов потенциал. Редица фирми в България вече разполагат с 

апаратура и методика за извършване на оценка за това дали дадена 

площадка е подходяща за изграждане на вятърна електроцентрала. 

Осигуряването на съответният финансов ресурс обаче не е по силите за 

община с финансовите възможности на община Белене.В тази връзка 

общината може да участва в такъв проект предимно чрез публично-частно 

партньорство.В югоизточната част на Никополското плато, преди 2010г.са 

извършвани прединвестиционни проучвания на ветровия потенциал 

от външен инвеститор и са установени много добри характеристики на 

въздушните течения, което е добра предпоставка за евентуални 

инвестиционни намерения в тази насока.  
 

ІІІ.Водна енергия  

Използването на водата като източник на 

въобновяема енергия за производство на 

електрическа  и/или на механична енергия чрез 

използване напорната сила на водния поток може 

да се осъществи в няколко насоки:  

 вода от естествени водоизточници   

 вода от изкуствени водохващания  ; 

 вода от   водоснабдителни мрежи за питейна вода; 

 вода в канали за напояване; 

 вода от подземни реки и/или езера. 

          Естествените наземни водоизточници в община Белене са слабо 

представени.В общината няма реки и водохващания, които да са от 

значение за производство на енергия. От Никополското плато водят 

началото си малки и къси реки и дерета, течащи на североизток и изток, 

водите на които в Свищовско-Беленската низина се заустват в множество 

отводнителни и напоителни канали. Гъстотата на речната мрежа е под 0,2 

км/км². 

Доставянето на питейна вода и вода за битови нужди за гр.Белене и 

с.Деков е по магистрален водопровод с принудителен напор и няма 
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потенциал за използване на естествен напор на водата за производство на 

електрическа и/или механична енергия.Евентуално такъв потенциал може 

да съществува за водопроводните излази от водонапорната кула, който не е 

проучен.Водоснабдителната мрежа на останалите населени места е 

съставена от местни източници, чиито дебит и напор изключват 

възможността за ползването им за производство на енергия. 

В миналото Беленската напоителна система е била една от най-

големите в страната, която е обхващала почти цялата Свищовско –

Беленска низина. В периода на и след АПК до наши дни използването на 

изкуствено напояване постепенно бе изоставено. Останалите неразрушени 

магистрални канали  събират предимно подпочвени води и нямат 

потенциал за евентуално производство на енергия. 

Водните ресурси в общината са представени от водонапорните 

подпочвени води, основно влияние върху които естествено оказва  

р.Дунав. Лесно достъпни, поради малката дълбочина на която са 

разположени, те са с голям потенциал за добив на енергия от плитките 

подземни слоеве чрез използване на земносвързани термопомпени 

инсталации. Чрез тези системи може да се  използват преимуществата на  

стабилната температура на земните пластове от 8  – 16
0
С за отопление или 

охлаждане. Основен проблем за широкото въвеждане на този вид 

инсталации е високият първоначален разход на средства.Допълнителен 

разход е и необходимостта от екологична оценка на въздействието на 

отработената вода върху структурата на  земните слоеве и температурата 

на подпочвената вода. Особено подходящи тези системи са при 

строителството на нови сгради, при които значителна част от изкопните 

дейности за полагане на подземната част на системата са съставна част от 

изкопните работи за самата сграда, което води до съществено намаляване 

на разходите.  

Най-значими хидроресурси за общината са и ще са водите на река 

Дунав. Бързото развитие на хидротурбини за ВЕЦ , използващи силата на 

свободното водно течение и/или на естествените водовъртежи дава 

възможност за изграждане на микро- и малки ВЕЦ  за задоволяване 

енергийните потребности на отделни или малки групи обекти.Развитието 

на нискооборотните турбини дава възможност за използване на  водни 

течения с малка скорост.Този вид турбини не пречат на водния живот, а 

понеже не са необходими никакви преградни съоръжения в реката, те не 

пречат и на миграцията на рибите, както и на корабоплаването.С 

подводни, нискооборотни турбини са оборудвани т.н. понтонни ВЕЦ, 

които са особено подходящи за монтаж по поречието на р.Дунав.Те са с 

по-ниски капиталови и експлоатационни разходи от водонапорните ВЕЦ и 

са значително по-природосъобразни. Община Белене следва да се 

възползва в максимална степен от новите технологии за усвояване на  
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големият хидроресурс на р.Дунав за екологично чиста енергия при изгодни 

условия. 

Използването на геотермална енергия, от енергетична гледна точка, 

намира приложение в две основни области– производство на 

електричество и за не електрически цели. Основен източник и в двете 

сфери е хидрогеотермалната енергия извличана от земните недра. 

Термалните води, носители на геотермална енергия, достигат до земната 

повърхност чрез естественоразтоварване (извори) и чрез сондажи  В 

община Белене има данни за неразработен минерален сондаж на топла 

вода температура 47
0
С. Разполагаемите параметри на водните геотермални 

ресурси в общината не позволяват нейното директно използване за 

производство на електрическа енергия. Използването на този ресурс пряко 

за различни цели- в селското стопанство, в медицината,в спорта и др., има 

значителен енергоспестяващ ефект. 

 

 

 
 

ІV.Биомаса 
Понятието "Биомаса" e легално определено в 

ЗЕВИ.Съгласно  §1,т.2 от ДР на ЗЕВИ "Биомаса" е 

биологично разграждаща се част от продукти, 

отпадъци и остатъци от биологичен произход от 

селското стопанство (включително растителни и 

животински вещества), горското стопанство и 

свързаните с тях промишлености, включително 

рибно стопанство и аквакултури, както и биологично разграждаща се част 

от промишлени и битови отпадъци.От това определение следва,че биомаса 

в Община Белене по смисъла на ЗЕВИ в са: 

- дърва,добивани директно за прилагане като 

гориво или отпадъци от дърва, добивани за 

промишлени цели;  

- Отпадъци от овощарството и лозарството; 

- Отпадъци от растениевъдството;  

- Отпадъци от животновъдството,които не 

подлежат на особен режим на третиране; 

- Отпадъци от бита,от растителен или 

животински произход; 

- Отпадъци от рибно производство. 

 

 

 



 37 

Табл.№15 Баланс на територията по вид-земеделски и горски, [дка] 

 (Източник:НСИ, ОПР на община Белене 2014-2020г.) 

Равнинният релеф и почвите, като природен компонент и ресурс, 

определят наличието на голям размер земеделски територии в общината, 

които представляват 74,48% от общата й територия , при средно за 

страната 57,44%. Структурно земеделската земя и горския фонд са 

разпределена при съотношение : 213308дка земеделска земя и 34 599дка 

горски фонд. По своя вид  191 895 дка   (89,9% ) от земеделската земя са 

обработваема земя, което е значително по-висок процент в сравнение със 

средния за страната - 78,05%. Трайните насаждения са 8476дка, , мери и 

ливади- 24 981дка. 

   Анализът на поземлените ресурси ( табл.№15) сочи, че процентът на 

горските територии в община Белене е малък, едва 12,14%. от общата 

територия на общината,  при средно за страната 33,47% .Реално на 

територията няма дърводобив на дървесина за промишлени цели, който да 

генерира отпадък в количества, представляващи инвестиционен интерес за 

преработването им в енергийни продукти. Добиваната на територията на 

община Белене дървесина и отпадъците от промишления добив, основно се 

ползва като гориво за населението за директно изгаряне, предимно в 

селата.Поради постоянното нарастване на броя на домакинствата с 2 и по- 

малко живеещи в едно домакинство и сравнително ниската цена на дървата 

за огрев, все повече домакинства в гр.Белене също ползват дърва за битови 

цели. 

За  определяне на теоретичния потенциал, средният добив от един дка 

е определен като средногодишен планов добив за един дка за последните 

три години. Разполагаемият потенциал е определен като средногодишен 

планов добив за същия период.За целта са  ползвани данни от годишни  

планове за добив на дървесина от горските територии , собственост на 

Община Белене за 2015, 2016 и 2017г. За 34 599 дка горски фонд 

теоретичният потенциал изчислен при енергиен еквивалент на дървесината 

3,833 МWh/т ; 0,565т/ м
3
 и 12,45м

3
 среден добив за дка е приблизително 

933 GWh, а разполагаемия потенциал е 20,407 GWh/г. Данните от 

общинските планове за добив на дървесина са дадени в таблица №16. 
     

 

 

 

Територия по 

вид  

Общо              

територии     

Земеделски 

територии  

Обработва

ема площ  

Горски тер.  

България  111 001 902  63 764 817  49 769 279  37 157 538  

Област Плевен  4 653 324  3 791 859  3 253 224  434 294  

Община Белене 285046 213308 191 895 34 599 
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   Таблица № 16:Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – 

собственост на Община Белене(източник: Решения на ОбС-Белене)    

 

  

 

 
 

 
 

Данни за енергийния потенциал на растениевъдството са дадени в 

табл.№17. Определеният в таблицата потенциал е на годишна база и има 

прогнозен характер с висока степен на достоверност.В общината не се 

води статистика каква част от вторичните продукти от растениевъдството 

се използват.По приблизителни данни от производители, много малка част 

от отпадъците и вторични продукти от растениевъдството  се ползват от 

производителите и може да се приеме,че изцяло са явяват отпадък. Видно 

от таблицата прогнозния разполагаем потенциал от растениевъдството  е 

голям и надхвърля в пъти прогнозния разполагаем потенциал от дървесина 

и дървесни отпадъци.Рационалното му използване ще спаси хиляди декари 

естествени гори и местообитанията на стотици животински видове. 

 

Таблица№17:Разчетен теоретичен потенциала от земеделски дейности.                  
(изт. ОПНИЕВИБ; ОПР на община Белене 2014-2020г.) 

 

Изграждане на местно предприятие за преработка на този вид 

отпадъци ще открие нови работни места ,което е ефективна мярка срещу 

галопиращата миграция в общината.Като марка за енергийна ефективност 

може да се изгради общинско предприятие за събиране и преработка на 

дребноразмерна дървесина, което да преработва и вторични продукти от 

растениевъдството.Мярка за ЕЕ е и въвеждане на нови ,високоефективни 

технологии при изгаряне на този вид възобновяем ресурс за битови цели. 

година 2015 2016 2017 

горска площ (дка) 350 419 140 

добити количества (куб.м) 5445 5629 1170 

среден добив (куб.м/дка) 15,56 13,43 8,35 

Култури Засети 

площи 

(дка) 

Среден 

рандеман 

на биомаса 

(кг/дка) 

Производс 

тво на 

биомаса 

(тона) 

Средна 

топлотворна 

способност 

(МWh/т) 

Енергиен 

потенциал от 

биомаса по 

сектори 

(МWh/ч) 

Зърнено-житни 

и технически 

култури 

 

157347 

 

500 

 

78673,5 

 

2 

 

157347 

Трайни 

насаждения 

            

8476 

                      

250 

                   

2119 

                             

2,8 

                              

5933,2 

 

Мери 

 

24 981 

 

100 

 

2 498,1 

 

1,9 

 

4746,4 

 

Общо: 

     

168026,6 
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По данни  ОПР 2014-2020г. на община Белене (Раздел 2.1.3 „Селско, 

горско и рибно стопанство,таблица №10 „Животновъдни обекти и 

видове животни, отглеждани в община Белене”), в общината няма 

достатъчен потенциал за усвояване на енергия от биологично разложими 

отпадъци от животновъдството,включително от рибно производство и 

аквакултури и битови биологично разложими отпадъци. 

 

 Сгради 

 По данни на Евростат на сградите  се пада повече от 40% от общото 

потребление на енергия в общността и този дял ще нараства през 

следващите години с оглед непрекъснатата нарастване на сградния фонд в 

страните-членки.Това прави сградния фонд най-големия потребител на 

енергия в ЕС.  В  чл.8,т.2 от  НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за 

показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на 

сградите, се прави  следната класификация на сградите: 

1. жилищни сгради:  

а) еднофамилни къщи;  

б) многофамилни жилищни сгради (блокове) с ниско, средно и 

високо застрояване;  

в) сгради със смесено предназначение;  

г) сгради за социални услуги – резидентен тип;  

2. сгради за обществено обслужване:  

а) сгради за административно обслужване;  

б) сгради за образование и наука; 

в) сгради в областта на здравеопазването;  

г) сгради в областта на хотелиерството;  

д) сгради в областта на търговията, общественото хранене, услугите;  

е) сгради за спорт;  

ж) сгради в областта на културата и изкуството;  

  з) други сгради за обществено обслужване. 

Важен индикатор  за енергийните характеристики на сградите е 

годината на построяване.Чрез нея се определят нормативно определените 

изисквания при проектиране на сгради, включително и към показателите за 

топлосъхранение. За енергийната интензивност от съществено значение е 

броят на лицата в сградата, съответно броя на домакинствата и броя на 

лицата в едно домакинство. 

От таблица №18 Основни характеристики на жилищния фонд и въведените 

в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в община Белене   и 

таблица №8 Население към 31.12.2016г. в  община Белене   може    да се 

направят следните изводи:  

1.Обичайно живеещи  в едно жилище  са 1,56 жители;                                                                                                                                                

2.Разполагаема полезна площ за едно лице - 47м
2
, от които жилищна 

площ - 35 м
2
; 
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3.Основно сградният фонд е построен преди 1991г.Едва 0,18 % от 

сградите е ново (след 2010г.) строителство; 

4.При общо жилищни стаи 17634, разполагаеми за един жител са 1,96 

стаи. 

 
Таблица№18: Основни характеристики на жилищния фонд и въведените в 

експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в община Белене към 

31.12.2015г. (източник:НСИ). 

Показатели 

Мерна 

едини

ца 

2011 2012 2013 2014 2015 

Жилищен фонд 

Жилищни сгради Брой 3 894 3 890 3 886 3 871 3 867 

   По материал на външните стени на 

сградата 
        

   стомано-бетонни и 

панелни 
Брой 54 55 56 56 57 

   тухлени Брой 3 370 3 366 3 365 3 362 3 359 

   други Брой 470 469 465 453 451 

Жилища  Брой 5 748 5 744 5 741 5 726 5 743 

   По брой на стаите             

   едностайни Брой 301 301 301 301 302 

   двустайни Брой 1 939 1 938 1 937 1 934 1 949 

   тристайни Брой 1 749 1 745 1 741 1 732 1 734 

   четиристайни Брой 1 006 1 006 1 007 1 004 1 003 

   петстайни Брой 410 410 410 410 410 

   с шест и повече стаи Брой 343 344 345 345 345 

Полезна площ кв. м 423244 423 119 423319 422309 423 045 

   жилищна кв. м 314323 314 206 314223 313482 313 940 

  спомагателна кв. м 56 602 56 625 56 802 56 686 56 941 

  площ на кухни кв. м 52 319 52 288 52 294 52 141 52 164 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Сгради  Брой 1 1 3 - 2 

Жилища  Брой 1 1 4 - 23 

Полезна площ  кв. м 154 204 697 - 1 146 

   в т.ч. жилищна  кв. м 80 114 364 - 762 

 

По данни от преброяването на населението от 2011г., 34,3% от 

домакинствата са едночленни и 33,9% двучленни.По неофициални данни 

процесът на увеличение на едночленните и двучленните домакинства се 

задълбочава.С достатъчна достоверност, при запазване през последните 

10г. на темповете на външната и вътрешна миграция и отрицателния 
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естествен прираст на населението, може да се приеме, че средно с 15,6% се 

е увеличил броя на тези домакинства.В сравнение с данни от 

преброяването от 2011г. средният размер на едно домакинство е намалял 

от 2,01 на 1,74 лица. 

 
Таблица №19:Сгради за обществено ползване на община Белене (изт.община Белене)  

*Сгради с клас на енергийно потребление „ С” или по-висок 

 

№ 
по 

ред                

Наименование 
на сградата 

  Данни за сградата 

населено 
място 

РЗП       
М2 

 въведена 
в 

експлоата
ция    

горива/енергии 

пелет
и 

Дърва 
Въгли

ща 

Нафта/ 

леко 

течно 

гориво 

Ел.ен 

т/г  т/г  т/г  т/г  MWh 

1 2   3 4   6 7 8 9 

1 
СОУ "Д. 

Дебелянов" 
гр.Белене 6382 1975 - - - 16,941 41,4 

2* ОУ "В. Левски",  гр.Белене 4975 1936/1991 - - - 7,122 53,52 

3 ДГ "Мечта" гр.Белене 1868 1978 - - - 11,893 28 

4 
ДГ "Бодра 

смяна" 
гр.Белене 1870 1978 не се използва 

5 
ДГ "Знаме на 

мира" 
гр.Белене 1870 1984       11,419 24,58 

6  общинска адм. гр.Белене 1266 1975       5,908 69,58 

7 
Спортна зала, 

КБ, ДСП 
гр. Белене 1538 1989 няма предоставени данни 

8 НЧ "Развитие" с.Татари 932 1921         4,66 

9* НЧ "Хр.Ботев" гр.Белене 2056 1964         77,23 

10 НЧ "Изгрев" с.К. вода 810 1963   3 1   0,45 

11 
НЧ 

"Възраждане" 
с.Бяла вода 700 1964   8 0,7   3,5 

12 Читалищен дом 
Петок 

ладенци 
952 1903   1 0,2   0,33 

13 НЧ "Виделина" с. Деков 190 1940   3,5     0,81 

14* МБАЛ гр.Белене 3254 1991 45       108,98 

15* 
М Ц "Бел 
Медик" 

гр.Белене 3832 1987 24       68,69 

15 
Бивше 

кметство  
с. Татари 156 1921 не се използва 

17 Здравна служба с. Татари 182 1961   1 
 

  0,28 

18 
Здр. служба и 

гараж 
Петокладен

ци 
145 1976   2 3   2,5 

19 Здравна служба 
с. Бяла 
вода 

108 1951   3     1,36 

общо 32651   69 21,5 5 53,283 303,25 
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Всички тези показатели обуславят висока интензивност на 

енергийните разходи при задоволяване на потребностите от енергия на 

един член от домакинство и за единица климатизирана  жилищна площ. 
При ниското ниво на доходите,намаляване броя на членовете, намалява и 

възможностите на домакинствата за реализиране на МЕЕ. 

Фактът,че по-голяма част от сградите са построени преди1991г е 

показател,че жилищните сгради в общината са построени при сравнително 

ниски нормативни изисквания относно енергийните им характеристики в 

сравнение с съвременните изисквания на ЗУТ  (Приложение№1„Референтни 

стойности на топлотехническите показатели на ограждащите конструкции и 

елементи на сградата и на композиционното й решение”). и генерират високи 

загуби на енергия при  климатизиране на помещенията. 

Поради значително по-ниската цена, приоритетно в селата,се ползват 

дърва за отопление.Използваните средства за отопление са с ниска 

ефективност при изгаряне и топлоотдаване,без системи за регулиране на 

горенето и системи за рекуперация. Високите стойности на основния 

енергиен показател– коефициента на топлопреминаване през външните 

ограждащи елементи и ниският к.п.д. на средствата за отопление 

определят ниска енергийна ефективност при отопление на сградите. 

Обществените сгради, за които общината е задължена по гл.ІІІ, раздел 

ІІ от ЗЕЕ като  собственик ,класифицирани по Наредба №Е-РД-04-2, с  

посочено      енергийното им потребление по видове горива и енергии, са 

дадени в  табл.№19. 

Всяка сграда в експлоатация може да бъде обследвана за енергийна 

ефективност и сертифицирана,с изключение посочените в чл.38,ал.1 от 

ЗЕЕ. На задължително обследване и сертифициране подлежат всички 

сгради за обществено обслужване в експлоатация с РЗП над 250 м
2
., 

които нямат валиден сертификат за енергийни характеристики, 

удостоверяващ клас на енергийно потребление на сградата не по-малък от 

минимално изискващият се нормативно клас „С”. По данни на община 

Белене общият брой на сградите ,попадащи в обхвата на чл.38,ал.3 от ЗЕЕ, 

е 21, с обща РЗП 33086 м
2 

.Съгласно списък на сградите за обществено 

ползване, представен от община Белене на АУЕР в края на 2016г. за 

включване в националния списък сгради,от подлежащите на задължително 

сертифицирате сгради, 4 са посочени като сгради с подобрени ЕХ 

вследствие на изпълнени МЕЕ и имат издадени сертификати за ЕХ, 

покриващи минимално изискващия се клас „С” Общата площ на тези 

сгради  е 14117м
2
 и представлява приблизително 42%  от общата площ на 

сградите, подлежащи на задължително обследване за ЕЕ. 
По информация от община Белене(табл.№№2;6 и 14) и от ръководствата на 

детските градини (бивши ОДЗ)през периода 2008-2012г., в общината са изпълнявани 

частично мерки за енергийна ефективност и на  сгради на тези детски заведения, но 

липсват данни за проведено обследване за ЕЕ и за издадени сертификати за ЕХ. В 

тази връзка , поради липса на  данни за ЕХ,установени по предвидения в закона ред, 
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сградите на детските градини следва да се зачитат като сгради, на които ЕХ 

съответстват на нормативно определените показатели за ЕХ към годината на 

построяването им. 

Съгласно чл.31,ал.1 от ЗЕЕ Всеки инвестиционен проект за изграждане на 

нова сграда или за реконструкция, основно обновяване, основен 

ремонт,който обхваща над 25% от площта на вътрешните ограждащи 

конструкции и елементи на сградата или преустройство, при което се 

променят ЕХ на сградата трябва да съответства на изискванията за 

ЕЕ.Съгласно Директива 2010/31/ЕС до 2019 г. заетите или притежавани от 

публични органи нови сгради трябва да са с близко до нулево потребление 

на енергия, а до 2021 г. – всички нови сгради.В тази връзка приоритетно 

трябва да се проучват възможностите за прилагане на стандарти за 

нискоенергийни сгради.Това са  т.н. „Пасивни сгради” и „Сгради с близко 

до нулевото потребление на енергия”.  

“Пасивни къщи” е немски стандарт за сгради, 

които осигуряват комфортен вътрешен климат 

както през зимата, така и през лятото, без 

използването на конвенционална отоплителна 

система. За да стане възможно това, е необходимо 

годишната потребност на сградата от отопляване да не надвишава 15 

kWh/(m
2
/год). Пасивните къщи се нуждаят от 80 % по-малко 

отоплителна енергия, отколкото къщите, проектирани съгласно 

немските стандарти от 1995 г., които са съпоставими с българските 

стандарти. Използването на пасивните топлинни източници - 

слънчевата радиация, която влиза през прозорците, и топлинната 

енергия, излъчвана от уредите и хората в къщата в комбинация с 

ефикасни технологии, за да се минимизира консумацията на 

електричество в сградата. 

С Решение № 1035 на МС от 30 дек. 2015 г. е приет Национален план 

за сгради с близко до нулево потребление на енергия, с който е заложена 

националната политика относно сградите с близко до нулевото 

потребление на енергия, включително и относно делът на на енергия от ВИ 

в общото потребление за тези сгради. Очаква се изпълнението му да доведе 

до намаляване потреблението на енергия чрез подобряване на енергийните 

характеристики на сградните ограждащи елементи, на системите за 

осигуряване на параметрите на микроклимата и на останалите системи, 

агрегати и уреди в сградите, използващи енергия, както и до 

оползотворяване на възобновяема енергия, генерирана в сградите или в 

непосредствена близост до тях. Така ще се спестят около 10% от 

националната цел за енергийни спестявания и 36 685 т емисии въглероден 

диоксид до 2020 г. 

Понятието „Сгради с близко до нулевото потребление на енергия” 

легално е дефинирано в §1,т.28 от ДР на ЗЕЕ. Съгласно тази разпоредба: 
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"Сграда с близко до нулево потребление на енергия" е сграда, която 

отговаря едновременно на следните условия:  

а) енергопотреблението на сградата, определено като първична 

енергия, отговаря на клас А от скалата на класовете на 

енергопотребление за съответния тип сгради;  

б) не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия 

за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и 

осветление е енергия от възобновяеми източници, разположени на място 

на ниво сграда или в близост до сградата. 

 

 

 Системи за външно изкуствено осветление (СВИО) 

Всички населени места от състава на общината имат изградени СВИО, 

предимно улично и парково осветление. Съгласно чл.57,ал.2,т.4 от ЗЕЕ на 

задължително обследване за ЕЕ подлежат СВИО, разположени в населени 

места с население над 20 000 жители.Видно от Таблица№8: „Население на 

община Белене по населени места към31.12.2016г.”         в община 

Белене няма населени места надхвърлящи законно установения праг.  

Качественото улично осветление е едно от условията за създаване на 

добри условия за живот в населените места и предпоставка за опазване 

живота и здравето на жителите им  и личното и обществено 

имуществото.От друга страна използването на нискоефективни системи за 

осветление,неправилното разпределение на осветителните тела или 

преоразмеряването при проектиране водят до излишен разход на енергия и 

излишно натоварване на общинския бюджет. 

Известна максима от практиката е , че всяка община трябва да има 

това улично осветление, което може да си позволи. По данни от община 

Белене, през 2012 година  е изпълнен проект за реконструкция на мрежата 

на уличното осветление в общината.По данни от проекта,предоставени от 

община Белене, изцяло са подменени старите осветителни тела, тип 

„Змийска глава”, комплект с живачни/натриеви лампи с високо налягане    

( ЖЛВН / НЛВН) с мощност 250W с уличен осветител, серия ЕСО IP54/23, 

комплект с НЛВН, VIALOX NAV, модели NAV-Е  50W Е27,  NAV-Т  70W 

Е27 и   NAV-Т  100W Е40. В резултат на това, УО е в много добро 

състояние относно осветеност и покритие на урбанизираните територии на  

населените места. Независимо от значително по-добрите енергийни 

характеристики на използваните осветителни тела и лампи,чиито 

коефициент на полезно действие е с над 20% по-добър от традиционно 

използваните( всички са с клас на ЕЕ „С”), няма данни проектът да е 

изпълнен с цел подобряване ЕЕ на СВИО.    

Данни за улично осветление в община Белене след реконструкцията  

са дадени в Таблица20. 
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Таблица №20:Данни за УО по населени места, осветителни тела и потребление 

на енергия (изт. община Белене). 

 

 Видно от приложената сравнителна таблица №20а, производителят 

Osram, при еднакви други показатели, произвежда лампи със значително 

по-добри характеристики за осветеност от използаните, като за модел 

NAV-E 50W SUPER 4Y в сравнение с модел NAV-E 50W / E27 разликата е 

повече от 30%. Използването на пусково-запалителни уредби в комплект с 

дросел допълнително снижава енергийната ефективност на СВИО. 
Таблица №20а:Сравнителни данни за НЛВН VIALOX NAV 

Лампа Osram  Мощност

W 

светл. поток Lm цокъл Е Размери, 

mm 

модел:VIALOX NAV -E (стандарт) 

NAV-E 50W / E 50 3500 E27 156h71 

NAV-E 70W / E 70 5600 

модел:VIALOX NAV-T (стандарт) 

NAV-T 50W 50 4000 E27 156h38 

NAV-T 70W 70 6000 

модел:VIALOX NAV-E SUPER 4Y 

NAV-E 50W SUPER 4Y 50 5000 E27 173h76 

NAV-E 70W SUPER 4Y 70 7000 

 

населено 
място 

 натриева лампа 
Osram модел: 

 
брой 

единична
мощност; 

W 

инсталир.
мощност; 

кW   

Средно годишно  
потребление;  

kWh 

гр.Белене  NAV-Е  50W Е27 320 50 16 20656,8 

 NAV-Т  70W Е27 626 70 45,82 119102,76 

NAV-T 100W Е40 33 100 3,3 8969,4 

 NAV-Е  50W Е27 168 50 8,4 22831,2 

с.Бяла вода  NAV-Е  50W Е27 43 50 2,15 5224,5 

NAV-Т 70W Е27 40 70 2,8 6804 

с.Кулина вода  NAV-Е  50W Е27 30 50 1,5 3645 

 NAV-Т 70W Е27 80 70 5,6 13608 

с.Деков  NAV-Е  50W Е27 55 50 2,75 6682,5 

 NAV-Т 70W Е27 146 70 10,22 24834,6 

с.Татари  NAV-Е  50W Е27 47 50 2,35 5710,5 

NAV-Т  70W Е27 121 70 8,47 20582,1 

с.Петокладенци  NAV-Е  50W Е27 13 50 0,65 1579,5 

 NAV-Т 70W Е27 95 70 6,65 16159,5 

ОБЩО 1649   116,66 276390,36 kWh 
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 Като разход на енергия УО е един от големите потребители на 

енергия.По представените в таблици №4 и №20 данни, потреблението на 

енергия за външно изкуствено осветление възлиза на 17% от общото 

потребление на енергия в общината.В тази връзка, подобряването 

ефективността на УО е свързано със значителни икономии на електрическа 

енергия и на емисии въглероден диоксид (СО2). Необходимо е да се 

извърши преоценка на СВИО по населени места с оглед ЕЕ. Какви 

конкретни мерки трябва да се вземат за подобряване състоянието и ЕЕ на 

уличното осветление най-точно може да се определи с извършване на 

обследване за ЕЕ. Преди извършването на обследване за ЕЕ е необходимо 

да се направи нова категоризация на уличната мрежа съобразно 

настъпилите промени в категоризацията на населените места и да се 

определи нормативната осветеност за всяка отделна категория. В 

практиката най- широко приложение са намерили следните мерки за ЕЕ: 

 Подмяна на конвенционалните осветителни тела, използващи 

живачни и натриеви ламти, с осветителни тела използващи 

различни видове лампи с малка мощност (примерно светодиоди, 

т.н.LED  осветление с мощност 5, 10, 25, 30 или 50 W); 

 Използване на ВИ за цялостно или локално захранване на 

осветителната система или на отделни части от нея; 

 Въвеждане на т.н. „умни” системи за дистанционно управление 

съобразно конкретните условия; 

 Прилагане на съвременни схеми за разполагане на 

осветителните тела. 

 

 Общински транспорт 

Транспортът е един от основните потребители на енергия.По данни на 

Евростат на транспорта се падат 31,4% от всички разходи за енергия в 

общността,което го поставя на второ място след домакинствата и услугите. 

Основните горива в транспорта са от нефтен произход,което прави този 

сектор един от главните замърсители на околната среда.За подобряване на 

ЕЕ и намаляване количеството вредни емисии,отделяни от транспорта, на 

общностно и национално ниво  се предприемат технически  мерки в 

няколко насоки: 

 Подобряване степента на оползотворяване на традиционните 

горива; 

 Използване на алтернативни горива с по-нисък коефициент на 

екологичен еквивалент; 

 Използване на възобновяеми източници на енергия.                     

При първия подход чрез технически мерки се цели да се подобри 

степента на изгаряне на горивата и съответно да се  увеличи пробега за 

единица гориво.Независимо от постигнатите значителни резултати от 

производителите на автомобили,на фона на постоянното нарастване броя 
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на автомобилите, този метод има сравнително малък потенциал и брутното 

замърсяване на околната среда от автомобилния и въздушния транспорт 

продължава да се увеличава. 

При втория подход се цели подмяната на ползваните традиционни 

горива-  дизел и  бензин, с такива с по-нисък коефициент на въглеродни 

емисии – природен газ или сродните му, или подобряване на емисионните 

качества на горивата чрез прибавяне на примеси от биогорива – биодизел и 

съответно биоетанол. Този подход също има ограничен потенциал. От 

Приложение №3 към чл.15 от Наредба №ЕІРД-04-2/2016г. е видно,че 

разликата между коефициентите на екологичен еквивалент на горивата от 

нефтен произход не е голяма и в определена степен се компенсира от 

нарастване броя на транспортните средства.Производството на биогорива е 

на основа растителна продукция,произвеждана върху земеделска земя, 

чието основно предназначение е за производство на  продукция за 

изхранване на населението. Постоянното нарастване на нуждите от храни 

силно ограничава възможностите за производство на биогорива. 

           Третият подход е с най-голям екологичен потенциал.При него 

конвенциалните горива се заменят изцяло  с енергия от възобновяеми и  

алтернативни източници. Разработени са и са в процес на развитие 

различни технологии за транспортни средства работещи с 

водород,електрическа, слънчева,вятърна енергия и хибридни транспортни 

средства,работещи с алтернативна енергия с компенсация от конвенциална 

енергия.Тези средства имат нулева или близка до нулевата емисия на 

въглероден диоксид.Това ги определя като транспорта на бъдещето.Според 

прогнозни данни за 2020г. се очаква броят на електромобилите на 

територията на ЕС да достигне 25% от общия брой автомобили. 

Предвижда се също така след 2050г.да бъде забранено навлизане на 

моторни превозни средства в централните градски части, като някои 

големи градове вече са предприели мерки с тази насока. Kъм  oĸтoмвpи 

2015 г. в Бългapия ca peгиcтpиpaни eлeĸтpичecĸи EΠC, ĸaĸтo cлeдвa: 

 Moтoпeди -31бp. ;  Moтoциĸлeти – 22 бp.; Tpиĸoлecни –3 бp. ;   

Чeтиpиĸoлecни – 94 бp.  Bcичĸo - 444 бp. или 0.27% oт oбщия бpoй 

мoтoциĸлeти в Бългapия.; 

 Лeĸи aвтoмoбили – 134 бp.;  Toвapни aвтoмoбили – 34 бp. ;  Aвтoбycи – 

2 бp.  Bcичĸo aвтoмoбили – 170 бp. или 0.0047% oт oбщия бpoй 

aвтoмoбили в Бългapия.  

 Boдopoдни EΠC ĸъм ĸpaя нa 2015г. нямa peгиcтpиpaни в Бългapия. 
(изт.Индустриален клъстер „Електромобили”- ИКЕМ). 

 Въвеждане на алтернативни транспортни средства изисква 

значителен финансов ресурс, с който община Белене на този етап не 

разполага и прилагане на този подход на територията на общината е 

допустимо само при грантови схеми на финансиране. 
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Моторните средства на територията на община Белене включват 

транспортни средства, използвани в обществен интерес и транспортни 

средства, ползвани в частен интерес.  

Към първата група спадат транспортни средства ,собственост на 

общината и транспортни средства на фирми, осъществяващи 

междуселищни транспортни връзки в общината и/или между  населени 

места от общината с други населени места. 

Междуселищните транспортни връзки между населените места в 

общината и с населени места от други общини се осъществява от външни 

изпълнители с  възлагане по реда на ЗОП.Осигурени са транспортни 

връзки на всички населени места от общината.Общината няма механизми 

за пряка намеса при определяне транспортните средства, с които 

превозвачът да осъществява дейността си, но няма законови пречки ,като  

критерии на поръчката за определяне изпълнител на дейностите, да се 

включи и показател за екологичната съобразност на ползваните 

транспортни средства като мярка за ЕЕ.  

Данни за МПС, собственост на община Белене са показани в таблица 

№21.   
Таблица№21: Автомобили,собственост на община Белене(изт.община Белене) 

№ Автомобил Рег.№ Вид гориво Предназначение 

1. Рено Премиум  ЕН 69 20 ВН дизел  Сметосъбиране и сметоизвозване 

2. Исузу  ЕН 95 72АМ дизел Сметосъбиране и сметоизвозване 

3. Пежо Партнер ЕН 20 99 ВН дизел Разнос храна ДСП 

4. Опел Комбо  ЕН 7201 КМ бензин Разнос храна ДСП 

5. Лада Нива  ЕН 44 76ВМ бензин Разнос храна ДСП 

6. Пежо 807 ЕН 43 76 ВС бензин Разнос храна ДСП 

7. Тойота Хайлукс ЕН 26 07 ВТ дизел Служебен превоз 

8. Тойота Авенсис  ЕН 88 23 ВС бензин Служебен превоз 

9. Тойота Авенсис  ЕН 61 38 АК бензин Служебен превоз 

10. Автовишка   дизел Ремонт на улично осветление 

11. Ивеко Евро Карго  ЕН 34 29 ВТ дизел Снегопочистване измиване улици 

12. Булдозер С100   дизел Почистване нерегламентирани с-

ща 

13. Ивеко- бордови камион  ЕН3466КВ дизел сметоизвозване 

14. Зил 157 – 1 водоноска ЕН 76 12 КМ бензин снегопочистване 

15. Зил 157- 2  работилница ЕН 76 09 КМ бензин снегопочистване 

16. Трактор Кубота M108S ЕН 05661 дизел Почистване из града 

17. Мерцедес 308 Д  ЕН 28 04 ВК дизел Почистване из града 

18. Трактор Болгар ТК 80 ЕН 20 00 ЕХ дизел Почистване из града 

19. Метачна машина   дизел почистване 
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Данни за разходваните горива по вид и по количества за собствените 

на общината моторни средства са показани в таблица №22. В таблица 

№22 са включени всички платени от общината горива, включително и тези 

за моторна техника с ДВГ, които по предназначение не са МПС.В 

таблицата не са включени течните горива за отопление, платени от 

общината.  
 

Таблица№22: Разход на гориво  за транспорт   в община Белене 
 (изт.годишни отчети за изпълнение на ОПНИЕВИБ)  

 
гориво 

2015 2016 2017 средно 
годишно 

енерг.еквивалент. 

kg kg kg kg KWh 

дизелово 30 445 26 549 33164  30053            353123  

бензин 11 661 6760 6456  8292   101349   

  

 

 Промишленост  (изт http://belene.bg ;ОПР2014-2020 на община Белене ) 

 Основни структуроопределящи отрасли в община Белене по 

показателя средносписъчен брой на персонала са преработващата 

промишленост и търговията, следвани от секторите на държавното 

управление и образованието.По данни от ОПР 2014-2020г.на община 

Белене,  към 2012 г. на територията на община Белене са регистрирани 280 

предприятия. По броя на заетите в предприятието лица  260 предприятия  

(92,8%) попадат в категорията на микропредприятията ( до 9 души зает 

персонал), 14(5,1%)  са малките предприятия (10 до 49 заети лица) и 2,1% 

са средни предприятия (с персонал от 50 до 250 деши).Съществена част от 

заетите лица са в сферата на административното обслужване, 

образованието, здравеопазването, услугите и търговията. 

Община Белене е едноличен собственик на капитала на: 
 МЦ “Бел Медик“ ЕООД; 

 “МБАЛ – Белене“ ЕООД; 

 Общинска аптека „Здраве „ ЕООД 
Промишлените производства се представляват от предприятия в 

следните сфери: 

- НЕК ЕАД – София – клон “АЕЦ Белене”:Съхраняване и 

поддържане на доставеното оборудване и незавършено строителство на 

площадката на “АЕЦ – Белене”;  

-„ЕСМ-Инженеринг”АД- Производство на бетонни виброелементи 

и изделия и строително-монтажни работи; 

- Енеркемикал” ЕООД - Металообработване, производство и 

рециклиране на машини,  нестандартно оборудване и метални 

конструкции.;  

-„Майкромет” ООД. - Металообработване, производство на метални 

конструкции; 

http://belene.bg/
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 - СД “МИКРОАРТ–7”:Производство на колбаси и местни продукти. 

 - ЕТ “ПТ – ГЕОРГИ ДЕНЕВ”- Производство на мебели от масивно 

дърво.  

Строителството в община Белене е представено основно от малки 

фирми, специализирани в дребни ремонтни работи. През 2012 г. средно 

списъчния брой на персонала в строителството е 193 бр., или 11.10 % от 

броя на заетите. 

Всяко предприятие или ПС може да бъде обследвана за ЕЕ. Съгласно 

чл.57,ал.2 от ЗЕЕ на задължително обследване за ЕЕ подлежат всички 

предприятия за производство и всички предприятия за предоставяне на 

услуги,които не са малки или средни предприятия по смисъла на чл.3 от 

ЗМСП и всички промишлени системи (ПС), които са с потребление на 

енергия над 3000MWh.  

От данните за състоянието на сектора в общината е видно,че няма 

данни за наличието на предприятия в общината в сферата на 

производството на стоки и предлагането на услуги, които да не са малки 

или средни предприятия по смисъла на ЗМСП и да са задължени лица по 

57,ал.2, т.1и2от ЗЕЕ. На територията на общината няма предприятия, които 

по показателя потребление на енергия да попадат в обхвата на чл.57, 

ал.2,т.3 от ЗЕЕ и да са задължени лица за прилагане мерки за ЕЕ. 

Общината няма правно регламентирани механизми за пряка дейност 

за ЕЕ в обекти,частна собственост.Възможност за въздействие общината 

има чрез създаване на система от административни мерки  и стимули,с 

които да се провокира интерес в собствениците за инвестиране в ЕЕ. 

 

 Селско и рибно стопанство                                
(изт http://belene.bg ;ОПР2014-2020 на община Белене ) 

Селското стопанство има водещо място в икономиката на община 

Белене като обем на произведената продукция, но заетостта е по- ниска от 

другите отрасли (112души или 6.44% от общо заетите).  

Балансът на земеделските земи на община Белене има следната 

характеристика: общо 213 308 дка селскостопански фонд ;157 347 дка 

ниви; 1 091 дка ливади; 24 981 дка мери и пасища и 8 476 трайни 

насаждения ; обработваеми площи -89.96% от земеделските земи; 34 599 

дка горският. 

Броят на земеделските стопанства в община Белене по данни от 

преброяването на земеделските стопанства през 2010г. е 482., като  

преобладават стопанствата с до 10 дка. – 337. Стопанствата, които 

обработват над 500 дка. са 18 на брой. Съгласно Регистъра на 

кооперациите, на територията на община Белене е регистрирана една 

производителна кооперация. 

Растениевъдството основно е насочено към производството на 

зърнени и маслодайни култури, които заемат около 80% от обработваемите 

http://belene.bg/
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земи.Трайните насаждения и зеленчукопроизводството са слабо застъпени 

в сравнение с традициите на тези производства в близкото 

минало.Лозовите масиви заемат едва 1598 дка или 0,75% от  обработваната 

земя. Основно се произвеждат зеленчуци за собствено потребление. 

Сериозно отстъпление от позициите в миналото има и в производството на 

плодове., което през последните години отбелязва определено съживяване 

със създадените  76 дка  нови овощни градини. 

Данни за Животновъдни обекти и видове животни, отглеждани в 

община Белене по данни на НСИ към 31.12.2014г. са дадени в таблица 

№23. От данните в таблицата е видно,че животновъдното производство е 

разпокъсано в множество обекти с малко на брой животни.Потреблението 

на енергия не е и не може, при тази структура на отрасъла, да бъде 

пълноценно организирано с оглед ефективното използване на различни 

конвенционални източници на енергия.Основно потенциал има за 

въвеждане на отделни източници за възобновяема енергия. 

 
      Таблица 23: Животновъдни обекти и видове животни, отглеждани в община 

Белене към 31.12.2014г.(Източник: ОПР 2014-2020 на община Белене ) 
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44 1044 124 2647 241 809 61 152 81 86 42670 84 3368 1 

 

Непосредствената близост на общината до р.Дунав благоприятства 

развитието на риболова и рибното производство.Независимо от 

благоприятните условия, този сектор не е достатъчно добре развит. 

Популярността в недалечното минало на Белене, като един от най-

големите центрове в страната за улов на висококачествена речна риба вече 

е само един спомен. Риболовът по реката е неорганизиран и не е поставен 

на стопанска основа.Производството на риба на територията на общината 

се осъществява само в едно рибно стопанство с ограничен капацитет. 

Анализът на данните за отрасъл „Селско и рибно стопанство” 

показват,че наличието на биомаса като отпадък от производството на 

растителна продукция има добър потенциал за производството на гориво 

за отопление в бита и на обществени сгради и за инвестиции в технологии 

за събиране и преработка на дребноразмерна дървесина, отпадъци от 

лозарството и овощарството и растителни отпадъци. Структурата на 

животновъдството  не позволява икономически изгодно изпълнение на 

мерки за ЕЕ. Община Белене няма животновъдни  обекти с достатъчен 

собствен потенциал за усвояване на енергия от биологично разложими 

отпадъци от животновъдството, включително от рибно производство и 



 52 

аквакултури и битови биологично разложими отпадъци. Възможности в 

тази насока може да се реализират чрез коопериране както на ниво отделни 

ферми, така по населени места и по съседни общини. 

 

ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЕЕ 

 

Общината не е задължено лице като собственик на системи за 

изкуствено външно осветление ,не е търговец на енергия ,не е собственик 

на промишлена система и/или на предприятие, което не е малко или 

средно предприятие по смисъла на ЗМСП. Община Белене е собственик на 

сгради за обществено ползване, посочени в таблица №.19.Четири, от 

включените в таблицата сгради, са с подобрени ЕХ и покриват 

изискванията за постигнат минимално допустим клас на енергийно 

потребление „С”.  Видно от годината на въвеждане в експлоатация, 

останалите по таблицата сгради са построени преди 2010г. и съгласно 

приложение №1, не отговарят на действащите към момента нормативни 

изисквания  за климатизиране(табл.№ 10 и 11на приложението).  

Подобряване на енергийните характеристики на всички сгради, за които 

общината е задължена, финансово е трудно постижимо в срока на действие 

на тази програма. Освен в сградния фонд, за който общината е задължена 

по закон,няма законови пречки, при проявен интерес, мерки за енергийна 

ефективност да се изпълняват и в други сектори - външно изкуствено 

осветление, общински транспорт,сгради с РЗП по-малка от 250 м
2
 и др.,за 

които общината не е задължена.Това налага  общината да определи 

приоритетите си относно изпълнението на дейности и мерки за ЕЕ.С 

предимство следва да се обследват и обновят сгради с висока степен на 

използваемост и висока енергийна интензивност. 

Фактори определящи приоритетите на общинската програма за 

ЕЕ: 

1.Законови задължения на общината. 

Определящи са  законовите разпоредби, които пряко въвеждат 

задължения на общината за действие по ЕЕ. Основно тези задължения се 

въвеждат от ЗЕЕ.Ограничено приложение имат ЗУТ, ЗОП и ЗЕВИ. 

 Приемане на критерии за принадлежност към висок клас на 

енергопотребление при   избор на доставчик и закупуване на продукти по 

реда на ЗОП в случаите на чл.30а.,ал.1,т.1-4 от ЗЕЕ 

   Контрол за съответствие на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания за енергийна ефективност, предвидени в ЗЕЕ и 

ЗУТ. Основание -чл.31 от ЗЕЕ,чл169,ал1,т.6 от ЗУТ,чл.20 от ЗЕВИ. 

 Контрол за удостоверяване  енергийните  характеристики на 

нова сграда със сертификат за проектни енергийни характеристики. 

Основание- чл.32 от ЗЕЕ. 
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 Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 

сгради в експлоатация. Основание- по гл.ІІІ, раздел ІІ от ЗЕЕ. 

  Изпълнение на мерки за енергийна ефективност.Основание-

чл.23,ал.1, чл.38,ал.4 ЗЕЕ..,§4 и §7 от ПЗР на ЗЕЕ. 

 Обследване за ЕЕ на предприятия, промишлени системи и 

системи за външно изкуствено осветление. 

 Проверка за енергийна ефективност на отоплителните 

инсталации с водогрейни котли. Основание гл.ІІІ,раздел ІІІ от ЗЕЕ. 
 

 Управление потреблението на енергия.                        

Основание- гл.ІІІ,раздел V от ЗЕЕ. 

 

2.Актуално състояние на ЕХ на обектите по секторни групи. 

За определяне на приоритетите по този показател е необходимо да се 

определят секторните групи и ЕХ на попадащите в тях обекти. За целите 

на програмата е прието секторните групи да се определят във взаимна 

връзка със задълженията по закон.По изводи от практиката е прието 

сградните отоплителни инсталации да се включат в общ сектор със 

сградите. При тези уточнения са формирани следните секторни групи за 

община Белене: 

 Сгради, общинска собственост, за обществено ползване; 

 Външно изкуствено осветление; 

 Управление на ЕЕ. 

Предвид разпоредбите на чл.38,ал.3 и 4 от ЗЕЕ, по целесъобразност, 

само за определяне на приоритетите на програмата, е прието ЕХ на 

сградите да се определят чрез действащите към годината на построяване 

нормативни изисквания  за коефициента на топлопреминаване. 
 ( Приложение №1:„Референтни стойности на топлотехническите показатели на 

ограждащите конструкции и елементи на сградата и композиционното й решение”(изт. 

Приложение към чл. 16, ал. 1 от Наредба Е-РД-04-2/ от 22.01.2016г.) 

Таблица №24: Развитие на нормативните изисквания към ограждащите 
конструкции (източник:НПДЕЕ 2014-2020г.) 

Забележки:        Стойностите са за 6е= - 12 оС и за масивни сгради със стени от тухли. 
* Стойностите са за безтавански плоски покриви. 
** Стойностите до 2005 г. са максимално допустими, а към 2009 г. са въведени като 
референтни. След 2009 г. за всички сгради (нови и съществуващи) основен показател за 
съответствие с националните нормативни изисквания за енергийна ефективност е показателят 
интегрирана енергийна характеристика на сградата EP, kWh/m2год. 

Година  1964 1977 1980 1987 1999 2005 2009** 2015 
U стени W/m2K 1,75 1,75 1,36 1,11 0,50 0,50   0,35 0,28 

U прозорци W/m2K 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,0 1,7 1,4 

U покрив * W/m2K 1,23 1,23 1,09 0,603 0,30 0,25 0,28 0,25 

U под W/m2K 1,15 1,15 0,73 0,503 0,50 0,40 0,40 0,25 
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Годината на построяване на сградите е посочена в таблица №19. 

Видно от сравнителната  Таблица№24, с предимство следва да се подобрят 

ЕХ на сгради построени преди 1999г. при отчитане степента на 

използваемост при база 8ч./ден. 

3.Приоритети произтичащи от политиката за развитие на общината 

Приоритетите на община Белене за развитие са заложени в „План за 

развитие на община Белене 2014-2020г.” (ОПР 2014-2020г.). В плана няма 

заложена политика за ЕЕ на общинско ниво,но в отделни приоритети са 

заложени мерки за ЕЕ . Задължението за провеждане на общинска 

политика по ЕЕ от органите на местно самоуправление е в съответствие с 

държавната политика в тази област и е законово скрепено в чл.12 от ЗЕЕ. 

Средствата за изпълнение на ОПЕЕ, съгласно чл.12,ал.4 от ЗЕЕ, 

трябва да бъдат заложени в бюджета на общините.С бюджет 2018 община 

Белене е заложила средства за обследване за ЕЕ на три сгради за 

обществено ползване, за проектиране на две сгради,с предвидени МЕЕ и за 

изпълнение на една МЕЕ в сграда. 

Критериите за оценка на сградите като приоритет за подобряване на 

ЕХ са посочени в таблица №25. Списък на сградите,общинска 

собственост,заложени в ОПЕЕ като приоритет за подобряване на ЕХ са 

посочени в таблица №26. 
 

Таблица № 25: Критерии за определяне на приоритетите на ОПЕЕ в сектор „Сгради”. 
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Приоритет за обследване за ЕЕ са всички СВИО на населените места от 

община Белене.Преди обследването трябва да се направи нова категоризация 

на уличната мрежа съобразно настъпилите промени в категоризацията на 

населените места и да се определи нормативната осветеност за всяка отделна 

категория.Приоритет за изпълнение на предписаните  МЕЕ на СВИО ще се 

определи при зачитане на специфичния разход на средства за изпълнение на 

предписаните мерки и възвръщаемостта на инвестицията. 

 
 

 

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ  В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

  
ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА  ЕЕ В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

 

Допустимите дейности за повишаване на енергийната ефективност са 

регламентирани със ЗЕЕ в разпоредбата на чл.29 от ЗЕЕ.Допустими, при 

условията на община Белене, дейности за повишаване на енергийната 

ефективност са: 

 

 Обследване и сертифициране на сградите за обществено 

ползване, попадащи в обхвата на чл.38,ал.3 от ЗЕЕ; 

 Проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и 

системите за отопление в сградите,общинска собственост. 

 Обследване за ЕЕ на външното изкуствено осветление в 

общинския център и  селищата на общината; 

 Приемане  на вътрешни правила за контрол върху 

инвестиционните проекти в строителството в община Белене за 

съответствие със съществените изисквания за ЕЕ съгласно ЗЕЕ и 

ЗУТ; 

 Приемане на вътрешни правила за създаване на критерии за 

оценка,свързани с потреблението на енергия, при възлагане на 

обществена поръчка по реда на ЗОП, в съответствие с чл.30а от 

ЗЕЕ, при доставка на продукти,офис оборудване и автомобилни 

гуми; 

 Прилагане на административно-организационни и технически 

мерки за намаляване разходите при крайното потребление на 

енергия и горива; 

 Изграждане на система за актуално осведомяване на 

населението за необходимостта и ползите от ЕЕ и системите от 

стимули, които се предлагат; 
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 Изграждане на общинска система за управление потреблението 

на енергия. 

 
 

ДОПУСТИМИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА 

ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

Дефиниция на понятията  енергийна ефективност и мерки за 

повишаване на енергийната ефективност.. 

Легално определение на понятието енергийна ефективност е дадено 

в §1,т.8 от ДР на ЗЕЕ: „Енергийната ефективност” е съотношението на 

изходното количество стока,услуга или енергия и вложеното за 

производството им количество енергия. Икономията на енергия е част от 

съдържанието на това понятие,но не е негова същност.Най-общо казано 

същността на понятието е с по-малко енергия да произвеждаме повече,без 

да влошаваме качеството на произведеното.Икономията на енергия е 

последица от нивото на енергийната ефективност и показател за неговата 

оценка.В този смисъл енергийната ефективност винаги води до енергийни 

спестявания,но не всяка икономия на енергия означава енергийна 

ефективност. 

Понятието мерки за повишаване на енергийна ефективност легално е 

определено в чл.30,ал.1  от ЗЕЕ: Мерките за повишаване на енергийната 

ефективност (МПЕЕ) са действията, които водят до проверимо, 

измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност. 

Допустимите мерки за повишаване на енергийната ефективност при 

крайното потребление на енергия  се определят с Наредба Е-РД-04-3/2016г. 

за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания при 

крайното потребление, начините на доказване на постигнатите 

енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното 

оценяване и начините за потвърждението им.  

 Изисквания към мерките за повишаване на ЕЕ. 

Съгласно чл.2,ал1 от Наредба Е-РД-04-3/2016г. за доказване 

изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания се 

допускат всички мерки за повишаване на енергийната ефективност, чийто 

енергоспестяващ ефект може да бъде проверен, измерен или оценен, а 

съгласно ал.2 допустимите мерки за повишаване на енергийната ефективност 

трябва да отговарят на следните изисквания: 

1. да водят до спестяване на енергийни ресурси; 

2. да водят до намаляване емисиите на парникови газове; 

3. да не водят до влошаване качеството на околната среда; 

4. да не  влошават санитарно-хигиенните норми. 

5. да водят до спестяване на енергия и горива при крайното потребление. 

Освен това трябва да са икономически изгодни,като срокът им на 

откупуване  не е по-дълъг от  срока  на действие на съответните мерки;                       
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Примерен списък на допустимите мерки за повишаване на енергийната 

ефективност и сроковете на действието им  са дадени в  приложение №1 към 

чл.3,ал.1 от Наредба Е-РД-04-3/2016г.  При определянето на сроковете на 

действие за мерки, които не са посочени в приложението, се вземат предвид 

препоръчаните срокове на действие на групи допустими мерки по сектори, 

посочени в приложение № 2 към същия член. За мерки, за които сроковете на 

действие не са посочени в приложенията,сроковете подлежат на доказване. 

 
 

ПРИЛОЖИМИ ДЕЙНОСТИ  И МЕРКИ  ЗА ЕЕ В ОБЩИНА 

БЕЛЕНЕ ПО СЕКТОРИ 

Приоритетен сектор Сгради: Сигнатура на  обозначаване С. 

 

С1: Задължително обследване за ЕЕ и сертифициране на 

общински сгради за обществено обслужване  

Описание на дейността: Дейността е в съответствие с чл.38,ал.3 от ЗЕЕ. 

С обследването за ЕЕ се установяват енергийните характеристики на 

сградата. Обследването има за цел да установи нивото на потребление на 

енергия в сградата, да определи специфичните възможности за намаляването 

му и да препоръча мерки за повишаване на ЕЕ.Обследването за ЕЕ е основа 

за издаване на сертификат за енергийни характеристики на сградата. На 

задължително обследване и сертифициране подлежат сградите за обществено 

обслужване с РЗП над 250м
2
. Задължени за обследването са собствениците на 

сградите. Обществените сгради, за които общината е задължена по гл.ІІІ, 

раздел ІІ от ЗЕЕ като  собственик , са дадени в таблица№19. 

Със сертификатът за енергийни характеристики се установява 

актуалното състояние на потреблението на енергия в сградата, енергийните й 

характеристики и съответствието със скалата на енергопотребление, 

определени с Наредба №Е-РД-04-2/2016г. 

След въвеждане на нова сграда в експлоатация в срок не по-рано от три 

и не по-късно от шест години от въвеждане в експлоатация собствениците 

следва да придобият сертификат за енергийни характеристики на сградата. 

Сертификатът за енергийни характеристики се актуализира при всяка 

дейност,водеща до промяна на енергийните характеристики на сградата:  

реконструкция, основно обновяване,основен ремонт, обхващащ над 25% от 

площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата и 

преустройство на съществуващи сгради . Актуализацията се извършва след 

провеждане на ново обследване и издаване на нов сертификат. 

          Сертификатът е документ,удостоверяващ енергийните характеристики 

на сградата и е част от техническия паспорт.В това му качество се съхранява 

от органа издал разрешението за строеж  заедно с екзекутивната документация 

на строежа.Съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. сертификатът 

се издава в един екземпляр на собственика на сградата,който има задължение 
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да го съхранява и да го представя на трети лица при действия на разпореждане 

и управление на собствеността.В тълкувателни становища на Министерство на 

регионалното развитие,писмо изх.№90-03-195/09.04.2014г и писмо изх.№V-

01-693 от 16.05.2014г. на Министерство инвестиционното проектиране е 

указано,че няма правна пречка на органа, издал разрешението за строеж, да 

бъде предоставено заверено копие на сертификата. 

Приоритет на ОПЕЕ за обследване за ЕЕ са сградите посочени в 

таблица №26. Предвид  технологично необходимото време за обследване, 

проектиране и изпълнение на предписаните с обследването МЕЕ, за да се 

спази предвидения в разпоредбата на чл.38,ал.4 от ЗЕЕ срок, планирано е 

обследването да се извърши през годината предхождаща планираното 

изпълнение на мерки. 

Необходимо е в програмния период да се обследват и сгради, които ще 

се изпълняват през следващия отчетен период. Във връзка със спазване срока 

по чл.38,ал.4 тези обследвания трябва да се извършат не по-рано от 2025г. 

На повторно обследване подлежат сградите с изпълнени МЕЕ с оглед 

издаване на актуален сертификат за ЕХ и участие на пазара с енергийни 

спестявания.Повторното обследване може да се извърши не по-рано от една 

година от изпълнението на мярката/мерките. 

Очакван ефект: Дейността няма пряк ефект за спестявания на енергия, 

С2О и финансови средства, но е основно средство за определяне на 

необходимите МЕЕ за достигане на желания клас на енергопотребление на 

сградата. 

Критерий за оценка: Брой обследвани сгради 

 

С2: Упражняване на административен контрол за съответствие на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания за 

енергийна ефективност, предвидени в ЗЕЕ и ЗУТ.  

Описание на дейността: Дейността   е в съответствие с изискванията на  

чл.31 от ЗЕЕ,чл169,ал1,т.6 от ЗУТ,чл.20 от ЗЕВИ. 

На контрол подлежат всички  инвестиционни проекти за изграждане на 

нови сгради, за  реконструкция,основно обновяване, основен ремонт,който 

обхваща над 25%  от площта на външните ограждащи конструкции и елементи 

на сградата или преустройство на съществуваща сграда,при които се променят 

енергийните характеристики на сградата .Контролът се осъществява чрез 

даване или отказ на разрешително за строеж.Всеки инвестиционен проект 

трябва да съдържа оценка за съответствие със съществените изисквания за ЕЕ 

съгласно ЗЕЕ и ЗУТ.Докладът за съответствие  задължително съдържа и 

оценка по чл.20 от ЗЕВИ за възможностите  и икономическата 

целесъобразност от въвеждане на ВЕИ. 

Очакван ефект: Дейността има пряк ефект за спестявания на енергия, 

С2О и финансови средства, но същият не може да бъде измерен, проверен и 

оценен при ново строителство,защото няма база за сравняване. При 
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инвестиционни проекти за съществуващи сгради спестяванията на енергия и 

произтичащите от тях спестявания на въглероден диоксид и финансови 

средства може да се установят след конкретното реализиране на проектите. 

Критерии за оценка: Дейността е правомощие на общинската 

администрация и контролът следва да се осъществява непрекъснато върху 

всички инвестиционни проекти.Критерият за оценка е отрицателен,отчитащ 

неизпълнение на правомощието- бр.допуснати проекти несъответстващи на 

съществените изисквания за ЕЕ съгласно чл.31 от ЗЕЕ,чл169,ал1,т.6 от 

ЗУТ,чл.20 от ЗЕВИ. 

 

С3: Упражняване на административен контрол за удостоверява- 

не ЕХ на нова сграда със сертификат за проектни ЕХ 

Описание на дейността: Дейността е в съответствие с изискванията на  

чл.32 от ЗЕЕ. 

Сертификатът се издава от лицата по чл.43,ал.1 или ал.2 за обекти пета 

категория, въз основа на енергийните характеристики на сградата по 

проектната документация,  преди въвеждане на сградата в експлоатация. 

Контролът на общината се осъществява чрез издаването или отказ от издаване 

на разрешително за въвеждане на сградата в експлоатация. 

Когато отделни части в нова сграда имат различно предназначение и са 

обособени като топлинни зони ,всяка с климатизиран обем по-малък от 90% от 

общия климатизиран обем, сертификат се издава за всяка зона съгласно 

предназначението й. Когато една от тези зони има климатизиран обем равен 

или по-голям от 90% от общия климатизиран обем, сертификат се издава за 

цялата сграда съобразно предназначението на тази зона. 

Очакван ефект: Дейността Мярката има пряк ефект за спестявания на 

енергия, С2О и финансови средства, но същият не може да бъде измерен, 

проверен и оценен при ново строителство,защото няма база за сравняване. 

Критерии за оценка: Дейността Мярката е правомощие на общинската 

администрация и контролът следва да се осъществява непрекъснато върху 

всички  новопостроени сгради. Критерият за оценка е отрицателен,отчитащ 

неизпълнение на правомощието- брой  новопостроени сгради без издаден 

сертификат за проектни ЕХ и брой новопостроени сгради с издаден 

сертификат за ЕХ, удостоверяващ клас на енергопотребление по-нисък от 

нормативно определения клас „В”. 

 

С4: Въвеждане на повишени изисквания за енергийна ефективност 

при възлагане на обществени поръчки за доставка на офис 

оборудване, електроуреди, осветление, отоплителни уреди и 

превозни средства.  

Описание на мярката:Мярката е в съответствие с изискванията на  чл. 

30а.,ал.1,т.1-4 от ЗЕЕ, Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на 
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Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на 

изискванията за екодизайн към продуктите и Регламент (ЕО) No 1222/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно 

етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други 

съществени параметри.Мярката изисква създаване на система от критерии за 

съответствие с възможно най-висок клас на ЕЕ на продукти свързани с 

потребление на енергия, доставяни по реда на ЗОП.За прилагане на мярката, 

съвместно от Изпълнителните директори на АУЕР и АОП са издадени 

указания, които са публикувани на интернет страницата на АУЕР и на 

Портала за обществени поръчки на АОП. 

При възлагане на обществена поръчка за доставка на стойност, равна 

или по-висока от посочените в чл. 20, ал. 1, т. 1, буква "б" и   т.2, букви  "б" и 

"в" от ЗОП,общината, в качеството на  публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 

1–6, т. 7, предложение първо, т. 10 –13 и т.17 от същия закон,закупува 

следните продукти, свързани с потребление на енергия: 

1. продукти, отговарящи на критерия за принадлежност към най-високия 

възможен клас на енергийна ефективност, при съобразяване на 

необходимостта от осигуряване на достатъчно конкуренция в случаите, когато 

продуктът е включен в предмета на наредбата по чл. 12, т. 1 от Закона за 

защита на потребителите за изискванията за етикетиране и предоставяне на 

стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението по 

отношение на консумацията на енергия и други ресурси; 

2. продукти, съответстващи на показателите за енергийна ефективност, 

когато продуктът не попада в обхвата на т. 1, но е включен в предмета на 

мярка за прилагане съгласно Наредбата за допълнителните мерки, свързани с 

прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на 

рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с 

енергопотреблението (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм., бр. 35 от 2016 г.); 

3. офис оборудване, определено и отговарящо на изискванията на 

приложение "B" на Споразумението между правителството на Съединените 

американски щати и Европейския съюз за координирането на програми за 

етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (ОВ, L 63/7 от 6 

март 2013 г.); 

4. автомобилни гуми, които отговарят на критерия за най-висок клас 

енергийна ефективност на използване на горивата, както е определено в 

Регламент (ЕО) No 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 

ноември 2009 г. относно етикетирането на гуми по отношение на горивната 

ефективност и други съществени параметри (ОВ, L 342/46 от 22 декември 

2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) No 1222/2009". 
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Очакван ефект: Мярката има пряк ефект за спестявания на енергия, 

С2О и финансови средства. При подмяна на съществуващо с ново оборудване 

оценка на ефекта се извършва по методика, утвърдена от Изпълнителния 

директор на АУЕР, публикувана на интернет страницата на Агенцията. При 

закупуване на ново оборудване, оценката е спрямо използвано към момента на 

закупуване оборудване в общината, като се прилага същата 

методика.Оценката може да се направи след доставка на продуктите. 

 Критерии за оценка: Спестени количества енергия, спестени емисии 

С2О, срок на откупуване на вложената инвестиция.Приета система от  

критерии за оценка за принадлежност към най висок клас енергопотребление 

на продуктите, обект на доставка по реда на ЗОП.  

 

          Описание на мярката: Мерките са в съответствие с Регламент (ЕО) № 

244/2009 на Европейската комисия (ЕК) от 18 март 2009 година за прилагане 

на Директива 2005/32/ЕО. Съобразно Регламента стартира поетапно 

извеждане от пазара на лампите с нажежаема жичка. Целта е да се въведат в 

експлоатация енергийно ефективни системи за  осветление в сградите за 

обществено ползване,като се прилагат новостите в осветителната техника и 

проектирането на осветителни уредби, водещи до съществени икономии на 

енергия, без да се засягат нормативните изисквания за осветеност.В сгради с 

голям разход на енергия за осветление  целесъобразно е да се въведат т.н. 

„умни системи” за управление на осветлението.  

Очакван ефект:На базата на инженерна оценка ефектът се оценява на 

50 % от енергията използвана за осветление с лампи с нажежаема жичка  или 

2,5 % от цялата енергия използвана от сградата. Оценката може да се направи 

за конкретен обект по методика, утвърдена от Изпълнителния директор на 

АУЕР, публикувана на интернет страницата на Агенцията.  

Критерии за оценка: Спестени количества енергия и емисии С2О, 

спестени финансови средства. 

 

 

С6: 

  

Мерки за подобряване на ЕЕ на системите за климатизация       в 

сгради за обществено ползване. 

Описание на мярката: Мерките са в съответствие с Регламент (ЕС) № 

206/2012 на ЕК за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на 

климатизатори и вентилатори за разхлаждане. Регламентът налага изисквания 

 

С5: 

  

Мерки за подобряване на ЕЕ на осветителните инсталации в  

сгради за обществено ползване. 
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за минималната енергийна ефективност и изисквания за максимално 

допустима  консумация на енергия в режим „изключен“ и режим „в готовност“ 

на климатизаторите.  

Мерките имат за цел да подобрят ЕЕ на системите и въвеждане на високо 

ефективни системи за охлаждане и за вентилация и на автоматика за контрол и 

управление на микроклимата.  

Очакван ефект : Мярката има пряк ефект за спестявания на енергия, 

С2О и финансови средства. При подмяна на съществуващо с ново оборудване 

оценка на ефекта се извършва по методика, утвърдена от Изпълнителния 

директор на АУЕР, публикувана на интернет страницата на Агенцията. При 

закупуване на ново оборудване, оценката е спрямо използвано към момента на 

закупуване оборудване в общината, като се прилага същата 

методика.Оценката може да се направи след доставка на продуктите. 

Критерии за оценка: Спестени количества енергия и емисии С2О, 

спестени финансови средства. 

 

 

С7: 

 Мерки за повишаване  потребление на енергия от ВИ в                                    

сгради за обществено ползване. 

Описание на мярката:Мярката е в съответствие с  чл.31, ал.2 от 

ЗЕЕ,чл169,ал1,т.6 от ЗУТ,чл.20 от ЗЕВИ и е пряко обвързана с мярка С2. 

Всеки инвестиционен проект за нова сграда трябва да е съобразен с 

техническите, икономическите и екологичните възможности за въвеждане на 

високоефективни системи за използване на енергия от ВИ. Целта на мярката е 

намаляване потреблението в общински сгради  на енергия, произведена от 

конвенциални  източници и свързаните с този вид енергия емисии на С2О, с 

енергия от екологично съобразено производство. Достъпни за община Белене 

са изграждането на слънчеви колектори за БГВ на сгради за обществено 

ползване с голям разход на енергия за топла вода, на малки ФтЕЦ за локално 

електроснабдяване на отделни сгради или на групи от сгради, на  малки ВтЕЦ  

и ФтЕЦ  за производство на електрическа енергия за електроснабдяване на 

отдалечени индивидуални обекти.  

Очакван ефект: Мярката има пряк ефект за спестявания на енергия и  

С2О. Ефектът зависи пряко от размера на заместената конвенциална 

енергия.Икономическият ефект се определя от разликата в цената на 

заместената енергия и себестойността на произведената енергия. При ползване 

на грантови схеми за финансиране, мярката има директен икономически ефект 

до размера на БФП в срока на откупуване и до размера на разликата от цената 

на заместената енергия и на себестойността на произведената енергия след 

срока на откупуване. 

Критерии за оценка: Количество произведена енергия от ВИ, 

количество спестени емисии С2О, спестени финансови средства в срока на 

действие на ВИ. 
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С8: 

Изпълнение на предписани мерки за енергийна ефективност в 

сгради,общинска собственост за обществено ползване. 

Основание-чл.23,ал.1, чл.38,ал.4 ЗЕЕ..,§4 и §7 от ПЗР на ЗЕЕ. 

Описание на мярката:Собствениците на сгради са длъжни в 

тригодишен срок да изпълнят предписаните от обследването мерки за ЕЕ до 

достигане на минимално изискващия се клас на енергопотребление. 

Съгласно чл.6 от НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 Г. за енергийна ефективност на 

сгради, за сгради, въведени в експлоатация до 01.02.2010г.,минимално 

изискващия се клас на енергопотребление е клас „С”. 

          В съответствие с чл.23,ал.1 от ЗЕЕ,по примера на задължението 

на държавната администрация,общината следва да предприема  

мерки за подобряване на енергийните характеристики годишно на 

поне 5% от общата застроена площ на сградите с РЗП над 250м2, 

собственост на общината,чиито ЕХ не отговарят на изискванията за 

минимален клас на енергопотребление по Наредба №7 /2004г. за 

енергийна ефективност на сградите. 

          При 33086м2 обща РЗП  на използваните сгради за обществено 

обслужване,общината следва да подобрява средно 1654м2/г., или общо 

за периода13 232м2.  Това изискване на закона има инструктивен 

характер и в община Белене ще се изпълнява в съответствие с 

приоритетите посочени в таблица №26. Приоритетите за обследване за ЕЕ 

са подредени съгласно ОПР 2014-2020 на община Белене, интензивността на 

използване на сградите, степента на използване на РЗП и задължителните 

действия по изпълнение на МЕЕ след проведено обследване. 

Няма данни община в Белене да има извършени обследвания за ЕЕ на 

сгради, на които да предстои изпълнение на  мерки за ЕЕ.Изпълнението на 

МЕЕ през 2018г. е предвидено с оглед започване на подготвителните 

дейности, предхождащи същинското изпълнение.                                                                                                                                            

Очакван ефект: Прогнозната оценка за очаквания ефект се 

посочва с докладите от обследването за ЕЕ на всяка от 

сградите.Реалната оценка на постигнатия ефект може да се направи 

не по-рано от една година от изпълнението на съответната 

мярка.При комплексно изпълнение на предписаните мерки и/или 

когато ще се извърши сертифициране на сградата оценката се 

извършва задължително с ново обследване, като оценката е 

неделима част от доклада от обследването. При изпълнение на 

отделни мерки оценката може да се извърши по съответна методика, 

утвърдена от Изпълнителния директор на АУЕР. 
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 Критерии за оценка: Количество спестена енергия, количество спестени 

емисии С2О, спестени финансови средства, сгради с постигнат минимално 

изискуем клас на енергопотребление. 
Таблица 26.Сгради общинска собственост за обществено ползване  и УО,планирани 
за изпълнение на мерки за енергийна ефективност. (източник община Белене) 
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1. 

 

®*СОУ 

"ДимчоДебелянов
 6382 2018 2018-2021 да да да да да 

2. 
®*Спортна зала, ДСП

 
 и 

кухненски блок  
 

1538 2018 2018-2021 да да не да не 

3. ®*Общинска 

администрация 
1266 2018 2018-2021 да да да да да 

4. ®*ОДЗ "Мечта" 1868 2019 2020-2022 да да да да да 

5. ®*ОДЗ"Знаме на мира" 1870 2019 2020-2022 да да да да да 

6. НЧ "Развитие" 932 2024 ® ® ® ® ® ® 

7. НЧ "Изгрев" 810 2024 ® ® ® ® ® ® 

8. НЧ "Възраждане" 700 2024 ® ® ® ® ® ® 

9. Читалищен дом, 

с.Петокладенци 952 2024 ® ® ® ® ® ® 

10. НЧ"Виделина", с.Деков 
190 2024 ® ® ® ® ® ® 

 ОБЩО за сгради  16508               

11. УО-Белене* - 2019 2019-2020 - - - да - 

12. УО-Б.вода* - 2019 ® - - - да - 

13. УО-К.вода* - 2019 ® - - - да - 

14. УО-Деков* - 2019 ® - - - да - 

15. УО- Татари* - 2019 ® - - - да - 

16. УО-Петокладенци* - 2019 ® - - - да - 

®*Приоритет на програмата за първите 3 години.  

®Мерките и изпълнението ще се планират съобразно докладите от обследването. 
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Приоритетен сектор Услуги: Сигнатура на мерките У. 
 

 

У1: 

 Мерки и дейности за подобряване на ЕЕ на уличното  осветление в 

населените места на общината 

 

Мярката е в съответствие с чл.57,ал.2,т.4 от ЗЕЕ.Община Белене не е 

задължено лице по ЗЕЕ за подобряване ЕЕ на УО, но с оглед Стратегическа 

цел№1, Приоритет№1,специфична цел №1.3, мярка Р-н №П-1.3.3. на ОПР 

2014-2020  и очаквания висок енергиен и финансов ефект, в програмата е 

заложено, като приоритет на общината, обследване за ЕЕ на УО в населените 

места. Конкретните мерки ще се определят с доклада от обследването. Няма 

законово определен срок за изпълнение на предписаните мерки. В тази връзка 

в таблица №26 не е предвиден период за изпълнение. Времето за изпълнение 

на предписаните мерки ще се определи с конкретния бюджет на общината.  

Описание на мярката:Най-често прилаганите мерки са свързани с 

ремонт и реконструкция на кабелната мрежа, подмяна на осветителни тела с 

енергоспестяващи, инсталиране на LED лампи, захранвани със слънчева 

енергия и монтаж на системи за автоматизирано управление. Модернизацията 

следва да се извърши на основата на изискванията на Регламент (ЕО) 

№245/2009 г., приет от ЕК на 18.03.2009 г. съгласно чл. 15 от Директива 

2009/125/ЕО за прилагане на Директива 2005/32/ЕО по отношение 

изискванията за екопроектиране на луминисцентни лампи без вграден баласт, 

газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти и осветители, които могат да 

работят с такива лампи. 

Проектирането трябва да предвижда въвеждане на  нови, енергийно 

ефективни осветителни тела от най-висок клас (към момента на прилагане на 

мярката) и системи за управление. Мярката трябва да се обвърже с 

модернизация на уличното осветление и на населените места на общината, 

където то е най-неефективно.Мярката е икономически изгодна.Спестените 

средства от подмяната на УО на гр.Белене,където се очаква най-висок 

финансов ефект следва, със съответния общински бюджет, да се реинвестират 

в УО на други населени места от общината. 

Очакван ефект: Съгласно данни от Отчет на изпълнението на Втори 

национален план за действие по енергийна ефективност 2011- 2013 г.при 

вложени 1,5 мил.лв. за изпълнение на мярката в национален план за периода е 

постигната икономия от  близо 1 GWh/год. , или 0,67 кWh/лв.год. При 

действащите за периода крайни цени на електрическата енергия срокът на 

възвръщаемост на вложените инвестиции средно се определя на 7-8г. 

Прогнозата за икономия на енергия от обновяване на СВИО на гр.Белене 

трябва да се направи с проекта за обновяване, съобразно приетите технически 

решения, а постигнатия ефект може да се измери,оцени и провери след 

изпълнението. 
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Критерии за оценка: Количество спестена енергия, количество спестени 

емисии С2О, спестени финансови средства. 

 

 

У2: 

  

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и 

климатични инсталации в сгради  

 

 
Таблица 27:Водогрейни котли, в община Белене,подлежащи на проверка по 

чл.50,ал.1 от ЗЕЕ (източник:АУЕР;община Белене) 

 

 

Име на обекта 

 

Тип на 

котела 

 

 

Марка 
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 мощност, 

kW 
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ПГЯЕ Мария Кюри-

общежитие гр.Белене 

водогреен KN 

80/120 

твърдо 93 2005 2 2011 

ПГЯЕ Мария Кюри-

училище гр.Белене 

водогреен Искър 4 нафта 406 1995 2 2011 

®ОУ Проф.Иван 

Шишманов с.Деков 

водогреен Solid 

Fuel 

твърдо 58 2008 2 2011 

Сграда на Общинска 

администрация  

гр.Белене 

водогреен ОН 250 нафта 250 1974 1 2011 

 ОДЗ Знаме на мира 

гр.Белене 

водогреен Виадрус 

G 500 

нафта 330 2007 1 2011 

 ОДЗ Знаме на мира 

гр.Белене 

водогреен ГНВ 350 нафта 407 2003 1 2011 

 ОДЗ Бодра смяна 

гр.Белене 

водогреен ECS 250 нафта 290 2011 1 2011 

 ОДЗ Бодра смяна 

гр.Белене 

водогреен ГНВ 150 нафта 174 2003 1 2011 

 ОДЗ Мечта 

гр.Белене 

водогреен Виадрус 

G 500 

нафта 300 2007 1 2011 

®®СОУ Димчо 

Дебелянов гр.Белене 

водогреен GWHN 

13 

нафта 560 2006 1 2011 

ОУ Васил Левски 

гр.Белене 

водогреен КВН 1,0 нафта 375 2001 1 2011 

Медицински център 

Бел медик гр.Белене 

водогреен   твърдо 500 2002 1 2012 

МБАЛ гр.Белене водогреен PEL-250 пелети 290 2014 1 2014 

®®®НЧ” Христо 

Ботев” гр.Белене 

водогреен ГНВ 650 нафта 650 1989 1 не 

®Училището е закрито; 

®®Извършена проверка за ЕЕ 2010г.Срокът по чл.50,ал.2 от ЗЕЕ е изтекъл. 

®®® Изтекъл експлоатационен срок 
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Описание на мярката:Мярката предвижда извършване на проверка за 

енергийна ефективност и оптимизация на работата на водогрейни котли и 

климатични инсталации в публични сгради и е предвидена в Глава 3, Раздел 

III от ЗЕЕ. 

Проверката за ЕЕ на отоплителните системи с водогрейни котли и 

климатични инсталации в сгради има за цел установяване нивото на 

ефективност при тяхната експлоатация и идентифициране на мерки за нейното 

подобряване.Проверката се извършва в сроковете посочени в чл.50,ал.2 и 

чл.51,ал.2 и приключва с оценка съгласно чл.50,ал.3 и чл.51,ал.2. На 

задължителна проверка по ЗЕЕ подлежат отоплителните инсталации с 

водогрейни котли с мощност над 20 кW и климатичните инсталации в сгради с 

номинална електрическа мощност над 12 кW. 

При обследване на сградата за ЕЕ, проверката на отоплителната и 

климатичната  инсталация се извършва в рамките на обследването,но се 

описва в отделен доклад. 

Проверката на отоплителните инсталации с водогрейни котли се 

извършва през отоплителния сезон при работещи инсталации. Първата 

проверка на отоплителната инсталация в нова сграда се извършва в обхвата на 

първото обследване на сградата за ЕЕ. Подлежащите на проверка отоплителни 

инсталации с водогрейни котли в сгради, собственост на община Белене са 

дадени в Таблица №27. По данни на АУЕР,извършена е проверка за ЕЕ на два 

котела. Няма данни за изпълнени МЕЕ по докладите от проверката. За 

всички,включени в таблицата котли са подадени декларации по чл.52,ал.2 от 

ЗЕЕ. 

Няма данни общината да е собственик на климатични инсталации с 

номинална електрическа мощност над 12 кW. 

Очакван ефект: Очаквания енергиен и екологичен ефект се отчита в 

оценката на мярка С8, като ефект от изпълнени МЕЕ на ВОИ в сгради. 

Критерии за оценка:Брой проверени котли,отоплителни и климатични 

инсталации. Спестени  количества енергия, спестени емисии С2О. 

 

Приоритетен сектор Управление на енергийното потребление: 

Сигнатура на мерките УЕП. 

 

 

УЕП:1 

 Въвеждане на система за управление на потреблението на  

енергия    и на ЕЕ в сгради общинска собственост и в системите  

за външно изкуствено осветление. 

Основание- гл.ІІІ,раздел V от ЗЕЕ. 

Описание на мярката:Общините,като собственици на сгради по чл.38  и 

на системи за външно изкуствено осветление по чл.57,ал.2 от ЗЕЕ, са длъжни 

да извършват управление на потреблението на енергия.За управление на 

потреблението на енергия е целесъобразно към общинската администрация  да 

се назначи лице с квалификация „Консултант по ЕЕ”, или да се формира 
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колектив от експерти, на които да се възложат по длъжностна характеристика 

функции по управлението. Управление на потреблението на енергия се 

осъществява комплексно, за всички сгради и системи за външно осветление, 

собственост на общината, без значение дали общината е задължена за тези 

обекти по закон или не.Целесъобразно и правно допустимо е в системата за 

управление на потреблението на енергия, по преценка на общината, да се 

включат и други потребители,различни от сградите и системите за външно 

осветление.Управлението потреблението на енергия е процес, разположен в 

целия период на потребление на енергия и включва следните стъпки:  

Стъпка 1:Установяване на фактите относно енергийното 

потребление. 

 Създаване на общинска база данни( ОБД) за месечното, сезонното и  

годишното потреблението на енергия по видове потребители,по вид на 

енергията и/или горивата, за факторите на микроклимата, които се 

поддържат,за  разходите за доставка по фактури, данни за климатичните 

условия,които са от значение за потреблението; 

Стъпка 2:Анализ на фактите. 

Анализът има за цел да установи обектите с влошени ЕХ, тяхното място 

в потреблението на енергия и възможностите за подобряване на ЕЕ на сгради 

за обществено ползване през програмния период. 

 Препоръчителни  изисквания към анализа: 

 Определяне на потребителите на енергия,общинска собственост,за които 

законът въвежда задължения за ЕЕ; 

 Определяне на потребителите, за които законът не въвежда 

задължения,но е установен интерес за прилагане на дейности и мерки за 

ЕЕ; 

 Определяне на потребителите, за които законът не въвежда задължения и 

не  е установен интерес за прилагане на дейности и мерки за ЕЕ; 

 Определяне на потребителите,за които е възможно и оправдано 

използваните  видове горива да се заменят с алтернативни източници на 

енергия;  

 Проучване предлагането на пазара на системи са отопление,охлаждане, 

вентилация, гореща вода, осветление и на уреди с енергийно ефективни 

характеристики и съпоставянето им с използваните; 

 Препоръки за подобряване на ЕЕ; 

 Определяне на потенциалните източници на финансиране. 

Стъпка 3: Предварителни проучвания. Планиране на дейности и 

мерки за повишаване на ЕЕ за годината; 

На база анализа на фактите трябва да се направи предварително 

проучване относно състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат 

реализирани мерки и дейности за намаляване на енергийното потребление. 

Проучванията включват анализ на състоянието на съоръженията, 

конструкциите, енергийните системи, както и изследване на енергийните 
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разходи за последните години и др. Много важно за успешната реализация на 

ОПЕЕ е определянето на изходното състояние, което включва технически и 

нетехнически данни. 

Планират се обектите, на които,съгласно ОПЕЕ и установените от 

анализа потребности, през съответната година ще се изпълняват обследвания 

за ЕЕ, процедурите за определяне на изпълнители на обследванията и на 

предписаните МЕЕ, на пред проектните проучвания и изготвянето на задание 

за проектиране, на проектирането ,на строителния и инвеститорския контрол , 

на строителните и съпътстващите ги дейности. Планират се необходимите 

финансови средства за обезпечаване на изпълнението.Прави се икономическа 

оценка на всяка от инвестициите. За нуждите на предварителната оценка може 

да се ползват недисконтирани методи са оценка. Те са лесно приложими и не 

изискват високо квалифицирани познания. Най –широко приложение намира 

оценката чрез изчисляване срока на откупуване на вложената инвестиция при 

очаквани постоянни нетни приходи след изпълнението.  

Стъпка 4: Изпълнение на планираните мерки; 

Този етап включва подготовка на всички необходими документи и 
извършване на съответните строително-монтажни дейности за 
изпълнение на заложените цели.  

Община Белене разполага с подготвени специалисти по всички 
фази на строителството и този етап е стандартна процедура съгласно 
нормативната уредба на Република България. 

Стъпка 5: Определяне на ефекта от изпълнените мерки; 

Реалният ефект се определя с ново обследване при изпълнен комплекс 

от мерки или чрез прилагане на утвърдени методики за оценка на 

постигнатите спестявания при изпълнение на индивидуални мерки.Оценката 

се извършва не по-рано от една година от изпълнение на МЕЕ.Методиките за 

оценка може да се изтеглят от електронната страница на АУЕР, главно меню, 

рубрика „Методики”.Когато с оценката на постигнатите спестявания се цели 

доказване на постигнатия клас на енергийно потребление, оценката може да 

се извърши само чрез обследване за ЕЕ. 

Стъпка 6: Периодично(годишно) отчитане на резултатите; 

Отчитане на постигнатите резултати се извършва в съответствие със 

стъпка 5 и отчитането на ОПЕЕ. 

Очакван ефект: Мярката има пряк ефект за спестявания на енергия, 

С2О и финансови средства.Инженерната практика показва,че правилната 

организация и управление на енергопотреблението могат да доведат от 8 до 

30% икономия на енергия.Предварителна оценка може да се направи само за 

конкретни обекти. 

Критерии за оценка: Изградена база данни за енергийното потребление 

на общината. Утвърдени   на общинско ниво и по обекти  системи за 

управление на потреблението на енергия. 
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УЕП:2 

 Изграждане на общинска  информационна система за   

потреблението  на енергия    и на  ЕЕ в сгради общинска     

собственост и в системите за външно изкуствено осветление. 

Основание чл.63,ал.2,т.2 от ЗЕЕ. 

Описание на мярката:Информационната система е елемент на 

системата за управление на потреблението и е основа за правилното й 

функциониране. Системата трябва да съдържа данни за периодичното (по 

месеци, тримесечия, сезон, полугодие,годишно) потребление на енергия по 

потребители, по видове горива и енергии, по цени, количество и качество 

на доставките, за факторите от значение за потреблението, за изпълнените 

дейности и мерки за ЕЕ и постигнатия от тях ефект. 

За създаване на база данни е необходимо с нарочен административен 

акт да се одобрят образци на форми за предоставяне на информация, 

задължените да предоставят информацията лица, сроковете за 

предоставяне и лицата ,които ще събират и обработват информацията.С 

образците се определя и информацията ,която ще се събира  

Очакван ефект: Мярката не формира пряко спестявания на енергия, 

въглероден диоксид и финансови средства.Ефектът от мярката се оценява с 

оценката на ефекта от мярка УЕП1. 

Критерии за оценка: Изградена и функционираща информационна 

система. 
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ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ: 

 

Сектор: Сгради 
Приоритет: Сгради за обществено ползване 

 
№ 

мярка критерии за 
оценка 

срок  

С1 Обследване за ЕЕ и сертифициране на 

общински сгради за обществено обслужване 

съгласно  таблица№26 

бр.обследвани 
сгради 

2018-
2024г. 

С2 Упражняване на административен 

контрол за съответствие на 

инвестиционните проекти със 

съществените изисквания за енергийна 

ефективност, предвидени в ЗЕЕ и ЗУТ.  

бр.допуснати 
проекти без 
съответствие 

2018-
2025г. 

С3 Упражняване на административен 

контрол за удостоверяване ЕХ на нова 

сграда със сертификат за проектни ЕХ 

бр. въведени в 
експлоатация 
нови сгради без 
сертификат за 
проектни ЕХ 

2018-
2025г. 

С4 Въвеждане на повишени изисквания за 

енергийна ефективност при възлагане на 

обществени поръчки за доставка на офис 

оборудване, електроуреди, осветление, 

отоплителни уреди и превозни средства.  

Въведена 
общинска 
система от 
критерии 

2018-
2020г. 

С9 Провеждане на информационни кампании 

за отделните етапи на НПОЖСРБ 

бр. проведени 
кампании 

2018-
2019г. 

С10 Създаване на информационна рубрика за ЕЕ 

на електронната страница на общината 

действаща 
рубрика 

2018-
2019г. 

С11 Годишни обучения със служители за 

ефективно потребление на енергия в офиса.  

бр.обучени 
служители 

2018-
2025г. 

С12 Ежегодно обучение на служители от 

общинската администрация за управление 

на енергийното потребление 

бр.обучени 
служители 

2018-
2025г. 

С13 Въвеждане на обучение в областта на ЕЕ и 

ВЕИ в общинските училища на общ.Белене 

Бр. проведени 
учебни часове 

2018-
2025г.  
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Сектор:Услуги 
Приоритет: Системи за външно изкуствено осветление 

 

№ 

 

мярка 

критерии за 

оценка 

срок за 

изпълне

ние 

У1 Изработване на проект за реконструкция на УО  

на гр.Белене 

Изработен 

проект 

 

2018/19г. 

У4 Нова категоризация на уличната мрежа и нормите за 

осветеност в населените  места    на    община  

Белене 

Извършена 

категоризация 

 

2018/19г. 

У3 Обследване за ЕЕ на СВИО в населените    места на    

община  Белене 

Бр.обследвани 

системи 

 

2019г. 

 

Приоритет: Отоплителни системи с водогрейни котли (ВГК) и климатични 

инсталации (КИ) 

 

У2 

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни 

котли и климатични инсталации (КИ) в сгради 

Бр. проверени 

котли и КИ 

2018-2025г. 

У

У3 

Подаване на декларации по чл.52,ал.2от ЗЕЕ за 

всички нововъведени в експлоатация ВГК и КИ по 

чл.50,ал.1 и чл.51,ал.1 от ЗЕЕ 

Бр.ВГК и КИ 

без подадени 

декларации 

06.2018г.; 

В срока по 

чл.52,ал.2 

 

 

Сектор: Управление на енергийното потребление 

 

УЕП1 

 Въвеждане на система за управление на 

потреблението    на енергия    и на ЕЕ в сгради 

общинска собственост и СВИО 

Действаща 

Общинска 

система;  

 

06.2019г. 

 

УЕП2 

 Изграждане на общинска  информационна  с-ма за   

управление потреблението  на енергия    и   на  ЕЕ в 

сгради, общинска     собственост и СВИО (ОИС ) 

Действаща 

информационна 

система; 

 

06.2019г. 

УЕП3 Създаване на образци на отчетни форми за ОИС Налични 

образци 

06.2019г 
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ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ: 
 

 

Сектор: Сгради 

Приоритет: Сгради за обществено ползване 

№ мярка  критерии за    

оценка 

срок за 
изпълнение 

 С8.1                                                   Изолация стени: сгради №№1-5 от 

таблица №26    

Спестени енергия 

и емисии С2О 

2018-2022г. 

С8.2 Изолация покрив: сгради №№1-5 от 

таблица №26    

Спестени енергия 

и емисии С2О 

2018-2022г. 

С8.3 Изолация под: сгради №№1-5 от таблица 

№26    

Спестени енергия 

и емисии С2О 

2018-2022г. 

С8.4 Подмяна на дограма: сгради №№1-5 от 

таблица №26    

Спестена енергия 

и  емисии С2О 

2018-2022г. 

С8.5 Реконструкция на ВОИ:  сгради №№1;3-5 

от таблица №26    

Спестена енергия 

и емисии С2О 

2018-2022г. 

С8.6   Подмяна на електрически уреди: сгради 

№№1-5 от таблица №26    

Спестена енергия 

и  емисии С2О 

2018-2025г. 

С8.7 Подмяна на осветителните тела на 

сградни осветителни инсталации: сгради 

№№1-5 от таблица №26    

 

Спестена енергия 

и емисии С2О 

2018-2025г. 

С8.8 Реконструкция на абонатна станция(АС) 

сгради №№1;3-5 от таблица №26    

Спестена енергия 

и  емисии С2О 

2018-2025г. 

С8.9 Изграждане на САУ на потреблението на 

енергия за отопление: сгради №№1;3-5 от 

таблица №26    

Спестена енергия 

и емисии С2О 

2018-2025г. 

 Сектор: Услуги 

 Приоритет: Системи за външно изкуствено осветление 

У5 Реконструкция и обновяване СВИО на 

гр.Белене 

Спестена енергия 

и емисии С2О 

2018-2022г. 

Сектор: Услуги 

Приоритет: Системи  в сгради и сградни инсталации 

У6 Реконструкция на осветителните 

системи по доклади от обследване за ЕЕ. 

Спестена енергия 

и емисии С2О 

2018-2025г. 

У7 Реконструкция  на отоплителни 

системи-  по доклади от обследване за ЕЕ. 

Спестена енергия; 

и емисии С2О 

2018-2025г. 

У8 Изграждане на соларни колектори за БГВ 

на сгради за обществено ползване 

Спестена енергия; 

и емисии С2О 

2018-2025г. 

У9 Изграждане на ФтЕЦ на сгради за 

обществено ползване 

Спестена 

ел.енергия  и 

емисии С2О 

2018-2025г. 
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СХЕМИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

Правно регламентирани в ЗЕЕ са три схеми за насърчаване ЕЕ: 

 Договори с гарантиран резултат; 

 Удостоверения за енергийни спестявания; 

 Финансиране чрез финансови посредници. 

Законът не изключва използването и на други национални или 

европейски  механизми при спазване изискванията за предоставяне на 

държавна финансова помощ.  

Договорите с гарантиран резултат(т.н.ЕСКО договори) имат за 

предмет изпълнение на мерки за  повишаване на ЕЕ,като възстановяването 

на направените от изпълнителя разходи е за сметка на реализираните 

икономии на енергия.Финансовият,търговският и техническият риск се 

носи изцяло от изпълнителя.Отговорността за достигане на гарантирания с 

договора резултат за постигане на икономии от енергия също е изцяло за 

сметка на изпълнителя. Финансовите средства за изпълнението по 

договора са собствени средства на изпълнителя или осигурени от него 

заемни средства от трети лица. Недопустимо е изпълнителят по ЕСКО 

договора да е участвал в обследването и сертифицирането на сградата или 

в  обследването на външното осветление, обект по договора. 

За заплащане изпълнението , общината следва да осигури в 

бюджетите си за всяка финансова година за срока на действие на 

договора,средства съответстващи на договорените спестявания на енергия. 

С договорите с гарантиран резултат договорените спестявания на 

енергия трябва да водят до постигане най-малко на  нормативно 

изискващия се клас на енергопотребление за съответния вид сгради. 

За финансиране на дейности и мерки за ЕЕ със ЗЕЕ е създаден Фонд 

„Енергийна ефективност и възобновяеми източници”(ФЕЕВИ).Фондът 

управлява финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за 

повишаване на ЕЕ и за проекти за производството на енергия от 

ВИ,съобразно приоритетите, заложени в националната стратегия по ЕЕ на 

Република България и в националните планове за действие по ЕЕ. 

Средствата на фонда се разходват за: 

 Възмездно финансиране на проекти за развитие на ЕЕ; 

 Възмездно финансиране на дейности и  проекти за 

производство на енергия от ВИ; 

 Предоставяне на гаранции по кредити,отпуснати по проекти за 

ЕЕ и/или производство на енергия от ВИ. 

 Приоритетно финансиране на проекти за ЕЕ и/или ползване на 

енергия от ВИ при крайното потребление. 

Удостоверенията за енергийни спестявания ( УЕС)са официални 

удостоверителни документи, издадени от изпълнителния директор на 

АУЕР,по предвидения в закона ред и имат за цел да докажат постигнатите 
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от притежателят им спестявания на енергия от  изпълнението на мерки за 

повишаване на ЕЕ. 

Правната регламентация за издаването на УЕС се урежда с   

НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за 

осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, 

начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, 

изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за 

потвърждаването им 

Доказването на постигнатите спестявания от определена мярка за 

повишаване на ЕЕ може да се извърши не по-рано от една година от 

въвеждане на  мярката чрез: 

 Обследване за енергийна ефективност; 

 Прилагане на методики за оценка; 

Оценката на ЕС чрез обследване за енергийна ефективност се 

прилага при комплексно изпълнени мерки,предписани в сградите за 

постигане на изискванията за енергийна ефективност от предходно 

обследване за ЕЕ (чл.23,ал.3,във вр.с ал.2 ,т.1 от Наредба №Е-РД-04-

01/2016г.); 

Оценката на ЕС чрез прилагане на методиките, утвърдени при 

условията и по реда на Наредба№ Е-РД-04-3, се прилага при изпълнение 

на отделни енергоспестяващи мерки. (чл.23,ал.4 във вр.с ал.2 , т.2. от 

Наредба №Е-РД-04-01/2016г.) 

 За целите за доказване изпълнението на ИЦЕС от задължените по 

закона лица, УЕС може да се прехвърлят,като от задължено към друго 

задължено лице така и от незадължено към задължено лице. 

Прехвърлянето от задължено към задължено лице е допустимо когато 

прехвърлителят е преизпълнил поставената му ИЦЕС, за размера на 

преизпълнението. 

Прехвърлянето е чрез договаряне на търговски принцип.Това дава 

възможност крайните потребители на енергия,сред  които са и общините, 

при прилагане на мерки за повишаване на ЕЕ и доказани енергийни 

спестявания, да получат допълнителни доходи от продажбата на 

притежаваните удостоверения. 

 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 Финансирането на дейностите и мерките за ЕЕ по тази програма е 

задължение на самата община. Законът не ограничава държавните и 

местни органи на власт в избора на източници на финансиране. 

Единственото задължение, което законът възлага е средствата да бъдат 

предвидени с бюджета на съответната община или институция (чл.12,ал.4 

от ЗЕЕ). Конкретният източник на финансиране се определя съобразно 

икономическа оценка на планираните разходи за изпълнение и очакваните 

приходи от реализираните икономии на енергия,срокът на откупуване на 
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инвестицията, възможностите и условията за безвъзмездно цялостно или 

частично финансиране на конкретни проекти, възможностите за съвместно 

участие на трети лица, възможностите за получаване на заемни средства, 

прогнозите за движение на лихвените проценти на кредитите и депозитите 

и др. Планирането на конкретния размер на инвестицията се извършва по 

доклад от извършено обследване,ако има проведено такова и в него е 

направена оценка на необходимите средства поименно за всяка предписана 

мярка; по проектно-сметна документация,ако има изготвена такава; чрез 

провеждане на конкурс за изпълнение; чрез съпоставяне на с други 

изпълнени подобни проекти и др. При договаряне извършването на 

обследване за ЕЕ, право на възложителя е да изисква и задължение  на 

изпълнителя да направи прогнозна оценка на очакваните финансови  

разходи, отделно за всяка предписана с обследването мярка. В определени 

случаи на външно финансиране, наличието на такава оценка е изискване на 

финансиращата страна.   

Възможните източници на финансиране,без да се изключват и др. 

подобни са: 

 Собствено финансиране; 

 Финансиране от републиканския бюджет; 

 Финансиране от ФЕЕВИ и/или чрез финансови посредници; 

 Финансиране по оперативни програми на ЕС; 

 Финансиране и съфинансиране от трети лица; 

Собственото финансиране е в зависимост от наличните  ресурси 

по приходната част на общинския бюджет за покриване потребностите от 

инвестиции и финансово структуриране на конкретен  проект . 

Финансирането може да бъде регулярно или целево,чрез заемни средства  

и/или средства от приватизация или разпореждане с общинско имущество, 

при спазване изискванията на закон за общинските бюджети (ЗОБ) , закон 

за общинската собственост (ЗОС) и закон за обществените поръчки (ЗОП). 

Практиката е показала,че собствено финансиране се използва предимно за 

инвестиции с малък срок на откупуване и голям срок на действие на 

мярката, както и за извършване на обследване за ЕЕ, проектиране и/или 

консултантски услуги. 

Финансирането от републиканския бюджет е по определени 

национални програми или целево. Целевото финансиране трябва да бъде 

заложено в републиканската субсидия за съответната година. По правило 

такова финансиране се допуска за големи обекти,общинска собственост, с 

национално значение или за обекти общинска собственост с важно 

социално, образователно или културно значение, чието финансиране не е 

във възможностите на общинския бюджет.Кандидатстването за такова 

финансиране се извършва с проекта за общински бюджет. 

В сектора на жилищните сгради в процес на реализация е  

НПОЖСРБ, която е насочена приоритетно към многофамилни жилищни 
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сгради. По тази национална програма в община Белене са одобрени за 

финансиране 5 многофамилни сгради, от които 1 сграда е с приключено 

изпълнение ,1 сграда  със сключен договор с финансираща банка и 3 

сгради в очакване за сключване на договори за целево финансиране. 

Поименно сградите са посочени в таблица № 28. 
Таблица№28:Многофамилни сгради, включени в НПОМЖРБ(източник община Белене) 

№ Наименование сграда Състояние 

1 Блок 4/43 – гр.Белене приключен 

2 Блок 4/51 – гр.Белене Сключен договор, предстои стартиране на 

СМР 

3 Блок 1/15 – изпратени 

документи в ББР 

В очакване за сключване на договор за целево 

финансиране 

4 Блок МВР-ЕСМ – изпратени 

документи в ББР 

В очакване за сключване на договор за целево 

финансиране 

5 Блок 2/42 вх.Г и Д -  изпратени 

документи в ББР 

В очакване за сключване на договор за целево 

финансиране 

 

Финансиране от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 

източници”. Фондът изпълнява функциите на финансираща институция за 

предоставяне на кредити и гаранции по кредити, както и на център за 

консултации. ФЕЕВИ оказва съдействие на българските фирми, общини и 

частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна 

ефективност. Фондът предоставя финансиране, съфинансиране или 

гарантиране пред други финансови институции. Устойчиви енергийни 

проекти и дейности, които се подкрепят: 

 Саниране на сгради във всички сектори, като например 

индустриални, търговски, многофамилни жилищни, еднофамилни и 

общински сгради от всички йерархични нива; постройки на 

здравеопазващите институции; училища, университети и сгради 

предвидени за културна дейност;  

 Топлоизолация, включително монтиране на топлоизолирани врати и 

прозорци, покривни, таванни и стенни изолации;  

  Подобрения в инсталациите за отопление, вентилация и 

климатизация, осветление    

 Подмяна на горивна база  

  Подобрения на топлоизточника и топлопреносната мрежа  

  Модернизация на улично осветление  

  Малки системи за комбинирано производство на топлинна и 

електроенергия (ко-генерации)  

  Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в 

индустриални процеси чрез покупка на оборудване, машини и 

инсталиране 
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  Системи за производство енергия от възобновяеми енергийни 

източници (ВЕИ) за собствено потребление (off-grid projects) 

Бенефициенти на фонда могат да бъдат: 

 Общини; 

 Търговски дружества  

 Физически лица. 

Основни изисквания към проектите: • Проектът да внедрява 

стандартна, позната на пазара технология • Най-малко 50% от 

икономическите ползи на проекта да бъдат от спестена енергия • Обем на 

инвестицията от 30 000 лв. до 3 000 000 лв. • Срок на кредита – до 5 години 

• Дяловото участие на проектния изпълнител: - 10% при съвместно 

финансиране ФЕЕВИ и търговска банка; - 25% при самостоятелно 

кредитиране от ФЕЕВИ • Прилагането на ВЕИ да се извършва съвместно с 

мерки за енергийна ефективност или енергията от ВЕИ да е за собствено 

потребление. 

Финансиране чрез договори с гарантиран резултат, ЕСКО 

Договорът с гарантиран резултат или финансиране от трета страна е 

съвременен финансов механизъм за изпълнение на мерки за ЕЕ. Най- общо 

ЕСКО представляват договори за прилагане на мерки за ЕЕ в 

съществуващи сгради, от фирми, които използват собствен капитал за 

изпълнение на ремонтните дейности и чието възнаграждение се изразява в 

постигнатите спестявания на енергия спрямо енергийния баланс на 

сградата преди ремонта. За да се изпълни тази услуга, между възложителя 

и изпълнителя се сключва специфичен договор, наречен ЕСКО договор - 

договор с гарантиран резултат. Договорът с гарантиран резултат е 

специфичен търговски договор, регламентиран в гл.ІV,раздел ІІ ЗЕЕ. При 

този вид договаряне целият финансов, технически и търговски риск се 

поема от ЕСКО компанията. 

Въпреки несъмнените изгоди все още изпълнените проекти по тази 

схема в България се броят на пръсти. Главната причина за това е, че и 

общините, и ESCO фирмите се страхуват от използването на ДГР и 

подводните камъни свързани с тях, тъй като нямат достатъчно познания и 

опит. Намаляване разходите за горива, енергия и други консумативи и 

повишаването на комфорта в сградите държавна или общинска 

собственост, могат да са предмет на договори за управление и 

експлоатация и/или проектиране, доставка, монтаж. Използването на 

договори с гарантиран резултат, е подходящо за общински сгради, без 

конструктивни проблеми, които са с високи разходи на енергия за 

отопление, охлаждане и осветление. При прилагане на дълбока 

реконструкция в сградите, следвайки принципите на пасивните сгради ще 

се осигури бързо откупуване на вложените средства за изпълнителя и 

дълъг период на енергийни спестявания за възложителя. 
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С договора с гарантиран резултат може да се договаря изпълнение на 

всяка дейност,която по смисъла на ЗЕЕ представлява енергоефективна 

услуга. Не допустимо е изпълнителят по ЕСКО договора да е участвал в 

обследването и сертифицирането на сградата или в  обследването на 

външното осветление, обект по договора. 

За заплащане изпълнението , общината следва да осигури в 

бюджетите си за всяка финансова година за срока на действие на 

договора,средства съответстващи на договорените спестявания на енергия. 

Няма правни ограничения за източника на финансиране.Практиката 

показва,че основното заплащане на постигнатите спестяван по този вид 

договори е от собствени средства. 

Постигането на гарантираните спестявания на енергия са обект на 

наблюдение и оценка за целия период на договора.Наблюдението и 

оценката са елемент на системата за управление на потреблението на 

енергия и продължават и след изтичане срока на договора. Ако за периода 

на договора  гарантираните спестявания не бъдат постигнати, 

възложителят има право на компенсации, предвидени в договора или 

съгласно действащото в страната облигационно право. 

Списък 
на доставчиците на енергийно-ефективни услуги,  

подписали Европейския професионален кодекс за договори с гарантиран 

резултат   (изт. АУЕР) 

Име на организацията Интернет страница/e-mail 

„ЕРГО” ООД www.ergobg.eu 

„EНЕРКОН” ЕООД http://enerkon-energy.com/ 

„Бай Енерджи” ЕООД office@ees-bg.eu 

„ТГС инженеринг” ЕООД www.tgs.alle.bg 

Енерджи Сейвинг ЕООД www.energy-saving.bg 

„EНЕРДЖИ ЕФЕКТ” ЕАД office@energyеffect.bg 

„Веолия Енерджи Сълюшънс България” 

ЕАД 

http://www.veolia.bg 

„ЕЛМИБ БЪЛГАРИЯ” АД www.elsobg.com 

Компания за енергийно обследване-Зенит 

ООД 

www.keozenit.com 
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За отразяване  ценностите, споделяни от доставчиците по ДГР, 

европейските ЕСКО асоциации eu.ESCO и EFIEES създадоха в рамките на 

проект “Transparense – Повишаване прозрачността на пазарите на 

енергийни услуги”, професионален кодекс за договори с гарантиран 

резултат и го предложиха за присъединяване на доставчиците на 

енергийни услуги от общността. Кодексът за ДГР определя принципите за 

поведение най-вече на доставчиците по ДГР. Същевременно, Кодексът за 

ДГР е показател за качество за клиентите по ДГР относно какво трябва да 

очакват и изискват от доставчиците по ДГР и в същото време какви 

принципи следва да спазват самите те, така че да се постигнат очакваните 

енергийни спестявания и останалите ползи. 

 

Международен Фонд Козлодуй 

          Международният фонд "Козлодуй" (МФК) се администрира от 

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Бенефициент на 

проектите, финансирани от Фонда е Министерството на енергетиката. Част 

от целите на МФК обхващат подпомагане при извършване на 

необходимото реконструиране, подновяване и модернизиране на секторите 

по производство, пренос и разпределение на енергия, както и подобряване 

на енергийната ефективност. 

Национален доверителен Еко- фонд(НДЕФ) 

Финансира проекти, свързани с повишаване на енергийната 

ефективност в сгради (изолация на външни стени, изолация на покрив, 

подмяна на дограма, енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по осветление, ЕСМ 

по прибори за измерване, контрол и управление, настройки, вкл. 

„температура спонижение”, ЕСМ по сградни инсталации, соларни 

инсталации на сгради и други обекти публична държавна или публична 

общинска собственост 

         Фондът е създаден по силата на суапово споразучение „Дълг срещу 

околна среда”между правителствата на Швейцария и България. Набират се 

проектни идеи под формата на кратка концепция, в която се описват 

проблема, дейностите за му,технология и алтернативни решения, оценка на 

ползите и разходите, степен на готовност на проекта, финансова 

осигуреност и др. Безвъзмездното финансиране за общините е до  85% от 

стойността на проекта. 

Финансиране от оперативни програми на ЕС. 

Поради високите грантове по оперативни програми на ЕС, 

структурните фондове на общността са най-предпочитани от общините 

като източник за финансирането на общински проекти за ЕЕ.В 

приключилия програмен период, по действащите програми, по които бе 

възможно финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ се осигуряваше до 100% 

безвъзмездно финансиране. През новия програмен период 2014-2020г. 

възможности за финансиране на общински проекти в населените места  на 
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общината предлагат ОП „Развитие на селските райони 2014-2020” и 

Програма  „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”.По ОП 

„Развитие на селските райони 2014-2020” конкретната мярка, 

представляваща интерес за общините за финансиране на проекти по ЕЕ,  е 

Мярка 7,подмярка 7.2 — Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 

източници и спестяване на енергия. Дейност за ЕЕ, за която се предоставя 

безвъзмездна помощ -  Реконструкция и/или ремонт на общински 

сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване 

на тяхната енергийна ефективност.  

         Освен тези две програми, възможност за финансиране на ЕЕ и 

ползването на енергия от ВИ в малките и средни предприятия предоставят 

ОП „Иновации и конкурентно способност”, Процедура за подбор на 

проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и 

средните предприятия” ,Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна 

ефективност”, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и 

енергийна ефективност”. Процедурата е открита и по нея е приключило 

набирането и оценката на проектните  предложения.  

Финансиране и съфинансиране от трети лица. 

Отдаването на концесия или дългосрочен наем,с уговорка за 

прилагане на дейности и мерки за енергийна ефективност, са един от 

инструментите за привличане на средства от трета страна в изпълнението 

на дейности и мерки за повишаване на ЕЕ .Друг инструмент е публично- 

частното партньорство.Редът за отдаване на собственост на трети лица и за 

публично-частни партньорства се урежда съгласно приетите в общината 

правила за управление,стопанисване и разпореждане с общинско 

имущество. 

Публично-частното партньорство е възможност във финансирането 

и/или в изпълнениeто на мерки за повишаване на ЕЕ да се привличат и 

търговци на енергия,задължени лица по ЗЕЕ, които съобразно дяловото си 

участие да получат удостоверение за постигнати спестявания на енергия 

като принос в изпълнение на индивидуалната си цел. 

 

Търгуеми бели сертификати.  

Финансовият механизъм, наречен „Търгуеми бели сертификати” 

(ТБС), е признат на световно ниво като един от най-ефективните пазарни 

механизми за насърчаване на енергийната ефективност. Финансовият 

механизъм ТБС е саморегулиращ се. Може да съществува без финансова 

помощ от държавата.   

        Търговията с удостоверения за постигнати спестявания на енергия от 

изпълнени мерки за ЕЕ е и гъвкав способ за финансиране,който дава 

възможност на собствениците на такива удостоверения да получат 
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допълнителен приход, различен от преките ползи от намаляване разходите 

за енергия. За прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания е 

разработен национален механизъм, който предстои да бъде въведен в 

действие. До въвеждането му, прехвърлянето на удостоверения може да 

стане по общия ред предвиден в Наредба№Е-РД-04-3/22.01.2016г. 

 

Три са основните групи, които ще могат пряко да участват в 

търговията с бели сертификати: търговците с енергия, които са задължени 

с изпълнението на индивидуални цели за енергийни спестявания; фирмите, 

които изпълняват енергийни услуги; собственици на обекти, в които се 

изпълняват енергийни услуги. Всички мерки за енергийно спестяване  са 

допустими за издаване на бели сертификати. Най-същественото 

ограничение се състои в това, че енергийното спестяване трябва да бъде в 

обект на крайния потребител на енергия, който закупува енергия за 

собствени нужди. 

Издаването на удостоверенията, обект на прехвърляне е по общия ред, 

предвиден в Наредба Е-РД-04-3/2016г. за допустимите мерки за 

осъществяване  на енергийни спестявания при крайното потребление, 

начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, 

изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за 

потвърждението им. ).Когато във финансирането и/или в изпълнението на 

мярка за повишаване на енергийната ефективност  участват едновременно 

задължено лице - търговец с енергия, и  лице – краен потребител на 

енергия (смесено участие), заявление за издаване на удостоверение за 

постигнати спестявания на енергия се подава от  двете лица, като със 

заявлението се представя копие на договора или друго надлежно писмено 

доказателство,от което да е видно дяловото участие на страните. 

Удостоверение за постигнати спестявания се издава на всяка от страните, 

съобразно дяловото участие.Всяка от страните може да се разпорежда с 

издаденото удостоверение независимо от другата страна,ако друго не е 

уговорено с договора. Удостоверения може да се издават за всички 

приложени мерки след 31.12.2008г. чието енергоспестяващо действие 

продължава и след годината на издаване на удостоверението. 

 

Методи за оценка на инвестиционните проекти  
(източник:Наръчник по управление на ЕЕ в предприятията) 

Икономическият анализ на инвестиционните проекти се прави с цел да се 

провери дали инвестираният капитал в определена мярка е възвръщаем за 

определен период от време. Рискът от вземане на грешни инвестиционни 

решения може да бъде минимизиран с помощта на икономическия и 

финансовия анализ на проекта. При оценката на инвестиционните проекти 

се използват недисконтирани и дисконтирани методи.  
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Недисконтирани методи за оценка на инвестиционен проект  

При тях се сравняват разходите и приходите за даден период, което 

се смята за достатъчно показателно, за да се прецени привлекателността на 

инвестицията. Най-лесната и основна мярка за финансова възвръщаемост 

на проекта е периодът на възвръщаемост, който влияе върху срока, 

необходим за възвръщането на направените инвестиции по проекта чрез 

нетни печалби. В случаите, когато се очаква годишните печалби да бъдат 

постоянни, периодът на възвръщаемост може да бъде пресметнат по 

следната формула: 

 
 

Дисконтирани методи за оценка на инвестиционен проект  

Дисконтираните методи отчитат жизнения цикъл на инвестицията. 

В изчисленията се използва паричният поток за целия период, като нетните 

парични потоци се дисконтират за всеки период чрез избрана норма на 

дисконтиране. Това дава възможност да се правят сравнения за тяхната 

времева стойност. 

Основната цел на инвестирането е да се вложи определена сума сега 

(в момента на инвестицията), очаквайки да се получи по-голяма сума в 

бъдеще (когато бъде реализиран проектът). Чрез използването на 

дисконтирания паричен поток и определянето на стойността на 

капиталовите разходи, става ясно, че паричните потоци в началните 

години имат по-благоприятна стойност в сравнение с по-късните години от 

изпълнение на проекта. Коефициентът на дисконтиране се изчислява по 

следната формула: 

 
кедето: i- лихва или капиталов разход  

n - годината от изпълнение на проекта 

Чрез коефициента за сконтиране могат да се отразят намалените 

стойности, съответни на днешните парични потоци, печалба и разходи. 

Например, паричният приток от 1 000 Евро в срок от 3 години (n) има 

моментна стойност 751 Евро, приемайки ниво на дисконтиране от 10%. 

Днешната стойност на паричния приток в бъдеще се равнява на плащането 

в бъдеще умножено по фактора на сконтиране. Тъй като нивото на лихвата 

определя времевата стойност на парите, то трябва да бъде избрано със 

същата стойност като процента на сконтиране.  

При методът Дисконтов период на възвръщаемост се взема 

предвид и времевата стойност, като нетният годишен паричен поток за 
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всяка година се дисконтира обратно към годината на изпълнение на 

проекта, използвайки стойността на капитала на съответния инвеститор 

Дисконтирани годишни печалби  

i- нивото на лихва или капиталов разход  

n - годината от изпълнение на проекта 

Друг подход, който се използва за оценяване на инвестиционните 

проекти е този на дисконтирания паричен поток или нетна настояща 

стойност (NPV). При него се използва времевата стойност на парите, за да 

се конвертира годишният паричен поток по проекта в единична стойност. 

Дисконтираният паричен поток включва и амортизациите, данъчните 

постъпления и други парични потоци, които могат да се променят през 

годините. При този подход се взема част от паричния поток за период от 

време и се “дисконтират” паричните потоци, за да се получи настоящата 

им стойност. Тя може да бъде разгледана като средствата, които трябва да 

бъдат вложени днес с лихвен процент равен на дисконтиращият (времева 

стойност на парите), за да може да създаде годишен доход равен на 

паричния поток за всяка от годините от проекта. Нетната настояща 

стойност за инвестиция, която има повече от един паричен поток се 

изчислява по следната формула: 

 

където C0, C1, ….Cnа паричните потоци през годините, а r е лихвения 

процент.  

Критериите за оценяване на инвестиционните проекти при този метод са 

следните:  

 NPV>0 – проектът се приема;  

 NPV<0 – проектът се отхвърля;  

 NPV=0 – проектът е на границата изгоден/неизгоден и е необходим 

допълнителен анализ.  

Положителната нетна настояща стойност гарантира ефективното 

изразходване на ресурсите, а отрицателната показва, че сумарните разходи 

по проекта надвишават приходите при определената норма на 

дисконтиране, което няма да доведе до нарастване на вложените 

инвестиции и такъв проект е неприемлив. NPV=0 показва, че проектът 

нито ще увеличи, нито ще намали стойността на инвестициите и 
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следователно трябва да бъде отново анализиран, за да се вземе 

окончателно решение дали да бъде изпълнен.  

При методът на Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) се 

определя такъв лихвен процент, при който нарастващата настояща 

стойност на проекта е равна на нула. В такъв случай кумулативната нетна 

настояща стойност на всички предвидени разходи ще е толкова, колкото 

тази на всички предвидени печалби, когато и двете са дисконтирани по 

Вътрешната норма на възвръщаемост. Изчислената IRR се сравнява с 

капиталовите разходи на инвеститора. Проектът се счита за финансово 

атрактивен, когато стойността на IRR надхвърля капиталовите разходи на 

инвеститора. Колкото по-висока е Вътрешната норма на възвръщаемост, 

сравнена с капиталовите разходи, толкова по-атрактивен е проектът. Като 

се използва формулата за нетната настояща стойност може да се изчисли и 

IRR по следния начин:  
 

 

където C0, C1,…, Cn са паричните потоци през годините. 

За да се оцени ефективността на даден проект с помощта на 

показателя IRR е необходимо да се знае стойността на лихвения процент r. 

За пазарен лихвен процент може да се използва лихвеният процент, при 

който банката би отпуснала заем. В такъв случай критериите за оценяване 

на инвестиционните проекти са следните:  

 IRR>r – проектът се приема;  

 IRR<r – проектът се отхвърля;  

 IRR=r – проектът е на границата изгоден/неизгоден.  

 

Един от най-популярните и широко използвани методи за оценка на 

инвестиционни проекти е т.нар. Срок на откупуване. При него се определя 

продължителността от време, необходимо, за да се възстановят 

първоначалните инвестиции за сметка на финансовите резултати от 

инвестицията. Ако паричните потоци по години са еднакви, срокът на 

откупуване се изчислява по следната формула:  

 
 

където: PBP – срок на откупуване  

              IC – първоначални инвестиции  

  NI – средногодишен нетен паричен доход 
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Ако паричните потоци по години са различни, то тогава срокът на 

откупуване се определя на базата на акумулираната сума на дохода по 

години. По този начин може да се установи в коя година тази сума се 

изравнява или за първи път превишава стойността на първоначалните 

инвестиции.Например, ако даден проект изисква първоначална инвестиция 

от 300 000 лв. след което паричните потоци, които генерира в продължение 

на 4 години са следните: през първата година – 60 000 лв., през втората 80 

000 лв., през третата – 170 000 лв., през четвъртата – 10 000 лв., то срокът 

на откупуване  при r=10%,може да бъде представен по следния начин в 

табличен вид:  

Таблица: Пример за изчисляване на паричните потоци 

 

Година  

 

Парични 

потоци  

 

Дисконтов ф-р  

при r=10%  

Дисконтиран  

паричен  

поток  

Акумулирана сума 

на  

дисконтираните 

потоци  

0  -300 000  1.0000  -300 000  -300 000  

1  60 000  0.9091  54 546  -245 454  

2  80 000  0.8264  66 112  -179 342  

3  170 000  0.7513  127 721  -51 621  

4  10 000  0.6830  6 830  -44 791  

При минимално приемлива рентабилност от 10% и срок от 4 години 

проектът не може да бъде изплатен в посочения срок. 

 

НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПЕЕ 

 

Същност на наблюдението и оценката 

Наблюдението и оценката на ОПЕЕ на община Белене се извършва с 

цел постигането изпълнение на целите на програмата и  оптимизиране и 

подобряване на планирането, програмирането, управлението и ресурсното 

осигуряване на дейностите и мерките за постигане на висока енергийна 

ефективност при крайното потребление на енергия в общината. 

В цялостния процес на наблюдение и при спазване на принципа за 

партньорство следва да участва кметът на общината, кметовете на 

кметства и кметските наместници, представители на общинската 

администрация, представители на Общинския съвет,ръководителите на 

общински учреждения, на които е предоставена за стопанисване общинска 

собственост,потребител на енергия и/или горива, социалните и 

икономическите партньори, неправителствените организации и 

представители на гражданското общество. 
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Системата за наблюдение и оценка обхваща източниците, начините и 

периодичността за събиране, обработка и анализиране на информация; 

индикаторите за наблюдение и оценка; органите за наблюдение, 

организацията и методите на тяхната работа; системата на докладване и 

осигуряване на информация и публичност. 

Източници на информация 

Информация за текущото потребление на енергия се събира за всеки 

потребител.Източник на информация е всяко лице, на което е предоставено 

общинско имущество за стопанисване,което е потребител на енергия. 

Източник на информация за актуалните енергийни характеристики 

на сградите е техническия паспорт , част А „Основни характеристики на 

строежите”,”Сертификат за ЕХ” или „Сертификат за проектни енергийни 

характеристики”. Необходимия пакет от мерки за подобряване на ЕЕ и 

очакваните енергийни спестявания от приложени мерки за ЕЕ се 

предоставя с доклада от обследване за ЕЕ, с което се препоръчват мерки за 

повишаване на ЕЕ.При липса на обследване,данни за конкретна мярка се 

предоставя с проекта за въвеждане и изпълнение на мярката. Информация 

за постигнатите спестявания на енергия се предоставя с удостоверението 

за постигнати спестявания на енергия, издадено от изпълнителния 

директор на АУЕР. До издаване на удостоверение, информацията за 

постигнатите спестявания на енергия и С2О е по прогнозни данни от 

доклада от обследването, с който изпълнените мерки са предписани. 

Информация за финансовите разходи за горива и енергия и за 

инвестиции, при изпълнение на мерки за ЕЕ, е по платежни 

документи.Източник на информация е финансовата служба на общината. 

Информация за технически показатели на уредите и системите за 

потребление на енергия се предоставят по паспортни данни от техническия 

паспорт, при поискване,по разпореждане на органа за наблюдение и 

оценка. 

Начин и периодичност на събиране на информацията 

Събирането на информация за текущото потребление се извършва по 

ред определен със заповед на кмета на общината,събира се месечно и се 

обобщава с натрупване по тримесечия и годишно.  

Събирането на информация за постигнатите спестявания на енергия 

се извършва еднократно и се отразява в годишния отчет по чл.12,ал.5 от 

ЗЕЕ и общинската база данни. Оценка на постигнатите спестявания на 

енергия се извършва не по-рано от една година от въвеждане на 

съответната мярка.Оценката на ЕС, направена по реда на Наредба Е-РД-

04-3/2016г. е основание за издаване на УЕС. Удостоверението се издава 

във форма по утвърден от изпълнителния директор на АУЕР образец. 

Индивидуална информация за всяка сграда, общинска собственост, 

за която общината е задължена по чл.38,ал.3 от ЗЕЕ , за приложените в 

сградата мерки за енергийни спестявания,за потребените горива и енергии 
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и за реализираните икономии на енергия се нанася в годишния отчет по 

чл.12,ал.5 от ЗЕЕ. 

Предоставянето на информация за разходите на енергия и разходите 

за въвеждане на МЕЕ е по разпореждане и е във форма предоставена с 

разпореждането. 

При събиране на друга информация източниците , периодичността и  

начинът на събиране се определят с конкретното разпореждане. 

Формите за събиране на информация трябва да съответстват на 

формата на общинската база данни. 

Обобщаване и анализ на информацията  

Информацията за видовете потребители,за енергийните и 

техническите им характеристики,за потреблението по видове горива и 

видове потребности,за разходите за енергия се обобщава на годишна база 

за всяка календарна година в общинска база данни.Информация за 

сградите,общинска собственост, за които общината е изпълнила МЕЕ и за 

постигнатите спестявания на енергия от приложените мерки за ЕЕ, се 

обобщава в годишния отчет по чл.12,ал.5 от ЗЕЕ за изпълнение на 

общинските програми по ЕЕ. Информация за постигнатите спестявания на 

енергия от приложени мерки в осветителните системи за външно 

изкуствено осветление се обобщава в същия годишен отчет, но 

обследването за ЕЕ и доказването на постигнатите спестявания се 

извършва по реда за обследване за ЕЕ на промишлени системи.  

Обобщената информация за всички приложени мерки за ЕЕ в общината за 

всяка година, спестените горива и енергии по видове, вложената 

инвестиция, срока за откупуване на мярката  и спестените емисии СО2 е 

неделима част от общинската информационна система „База данни, има 

публичен характер и се публикува на електронната страница на общината. 

С анализа  на база данни се определят: 

 Потреблението на енергия общо за общината,по населени места и по 

потребители за тримесечия и за годината; 

 Приоритетните обекти за прилагане на програмата като се определят 

потребителите на енергия,за които ЗЕЕ въвежда задължения за ЕЕ, 

тези потребители,за които законът не въвежда задължения,но 

общината има интерес от прилагане на перки за ЕЕ и потребителите 

за които законът не въвежда задължение и няма проявен интерес от 

прилагане на мерки за ЕЕ; 

 Интересът на общината от въвеждане на ВЕИ, като се определят 

потребителите за които е възможно и целесъобразно да се използват 

алтернативни източници на енергия; 

 Препоръки за подобряване на ЕЕ; 

 Потенциалните източници за финансиране. 

Анализът на резултатите от въведени мерки за подобряване на ЕЕ 

има за цел да установи: 
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 Ефективността на изпълнените мерки;  

 Сградите за които е постигнат нормативно определения клас на 

енергопотребление;  

 Финансовите изгоди от приложените мерки;  

 Степента на постигане на поставените цели.  

Предоставената с годишния отчет по ЗЕЕ информация има 

аналитичен характер за отчетната година.Същата форма може да се 

използва за обобщаване на резултатите от всички приложени и действащи 

мерки за ЕЕ.В електронния формат на приложението се съдържат формули 

за изчисление на общите спестявания на енергия и на емисии СО2 от 

вписаните в приложението мерки,както и изпълнението на поставената цел 

за енергийни спестявания. 

Индикатори за наблюдение и оценка са: 

 Постигнати енергийни спестявания от изпълнени мерки с 

продължително действие,поне за периода на действие на програмата; 

 Спестени емисии СО2, годишно и за целия период на програмата; 

 Възвращаемост на инвестираните средства и реализирана печалба; 

 Изпълнение на поставената цел за спестени количества енергия. 

Система на докладване и осигуряване на информация и 

публичност 

Отчитане пред АУЕР:Отчитане изпълнението на ОПЕЕ е 

годишно.Съгласно чл.12,ал.5  и чл.63,ал.4 от ЗЕЕ общините са длъжни да 

представят на изпълнителния директор на АУЕР годишни отчети за 

изпълнение на общинските програми за ЕЕ и за управлението на 

потреблението на енергия. Отчетите са по образец, утвърден от 

изпълнителния директор на Агенцията. Съгласно ал.6 на чл.12 и ал.5 на 

чл.63 от ЗЕЕ, отчетите следва да се представят в АУЕР до 01.03. на 

годината следваща годината на отчитане.Получената от общините 

информация се нанася в Националната информационна система за 

състоянието на ЕЕ в страната. 

Отчитане пред Общинския съвет: Общинският съвет на община , 

като орган приел ОПЕЕ, е и орган по наблюдение и оценка на 

изпълнението на програмата.Като такъв орган  общинския съвет приема 

годишния отчет и анализ на изпълнението по предложение на кмета на 

общината.Изпращане на отчета в АУЕР не е обвързано правно с 

приемането му от ОбС. С оглед на координация между органите на местна 

власт, е необходимо отчетът да бъде изготвен , утвърден от кмета и 

представен за обсъждане и приемане от общинския съвет не по-късно от 

срока по чл.12,ал.6 от ЗЕЕ. Приетият от ОбС отчет е част от базата данни 

на общината за състоянието на енергийното потребление и ЕЕ. 

Отчитане пред кмета на общината. Като едноличен орган на 

местната изпълнителна власт,кметът организира и ръководи цялостната 
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дейност на общинската администрация и изпълнението на актовете на 

общинския съвет, в това число и на ОПЕЕ. В това си качество кметът: 

 осигурява информация и данни за прилагане на система от индикатори 

за наблюдение по отношение на реализацията на целите и 

приоритетите на програмата,формата и сроковете за предоставяне на 

информация и за изготвяне на отчети  и анализи; 

 осигурява  комуникация и взаимодействие на административните 

структури,  участващи в процеса на изпълнение, набирането   и 

обработката на информация, на изготвянето на отчета и на анализ за 

изпълнението; 

 обсъжда и одобряване  доклади за наблюдение на  изпълнението на 

ОПЕЕ; 

 разглежда предложения  и взема  решения за повишаване 

ефективността при потреблението на енергия; 

 определя  мерки за осигуряване на информация и публичност относно 

постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира 

прозрачност при изпълнението на ОПЕЕ 

В изпълнение на функциите си, кметът определя срок и форма  за 

представяне на информация на общинските служители,изготвящи отчета и 

анализа,срок за изготвяне и за представяне за обсъждане и за утвърждаване 

на годишния отчет. Утвърдените  от кмета отчет и анализ на резултатите се 

внасят за обсъждане и приемане от общинския съвет, в срокове 

осигуряващи спазването на срока по чл.12,ал.6 от ЗЕЕ. 

За осигуряване на публичност на информацията приетите от 

общинския съвет отчет и анализ  се публикуват на интернет страницата на 

общината.  

 

ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЕЕ 

За оценка на изпълнението на настоящата програма ще се ползват 

следните критерии: 

 Изпълнение на целта за енергийни спестявания на 

конвенциална енергия; 

 Достигане обем на спестените емисии СО2 не по-малко от 

1204т; 

 Привеждане на енергийните характеристики на сгради за 

обществено ползване, общинска собственост,  в съответствие с 

нормативно определените ЕХ, съответстващи на клас на 

енергийно потребление, не по- нисък от клас „С” , при обща 

РЗП на сградите с подобрени ЕХ не по-малко от 40% от общата 

разгъната площ на всички сгради,общинска собственост, с РЗП 

над 250м
2  

и влошени ЕХ; 

 Наличие на работеща общинска система за управление на 

потреблението на енергия; 
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 Наличие на работеща общинска система за контрол на 

инвестиционните проекти на територията на общината за 

съответствие със съществените изисквания за ЕЕ; 

 Наличие на работеща информационна система за ЕЕ насочена 

към населението на общината. 

ОЦЕНКА  на ефективността от настоящата програма се извършва на 

два етапа: междинен  и окончателен . 

Първи  етап – до 01.03.2022г. с приемане на годишния отчет по 

чл.12,ал.5 от ЗЕЕ. Докладът за междинната оценка на изпълнението на 

ОПЕЕ и състоянието на ЕЕ в община Белене  към датата на отчитане, 

освен анализ на постигнатите резултати от изпълнението и оценка за 

състоянието  на ЕЕ съдържа и предложения са актуализация на програмата 

с оглед подобряване на резултатите през следващия междинен период и на 

развитието на технологиите,ако това е необходимо. Всяка актуализация на 

ОПЕЕ става с решение на общинския съвет, прието по реда на приемане на 

програмата. 

Втори етап- до 01.03.2026г. Докладът съдържа окончателна  оценка 

на ефекта от изпълнение на програмата върху крайното потребление на 

енергия в общината и препоръки за следващия програмен период. 

Ако с конкретен годишен отчет се установи съществено забавяне в 

изпълнение на програмата, общинският съвет може да поиска и извън 

програмен  отчет и анализ, с оглед предприемане на неотложни мерки за 

подобряване на изпълнението. 

 

Настоящата програма за енергийна ефективност на община  Белене е 

приета с Решение №……./………. на Общински съвет, община Белене  и 

влиза във сила от деня на приемането. За дейностите и мерките за 

енергийна ефективност, изпълнени след 01.01.2015г. до датата на влизане в 

сила на  Програмата, тя има обратна сила и те се отчитат като изпълнени 

дейности и мерки за енергийна ефективност по тази програма. 

 

 Настоящата програма е отворена и в нея може да се правят 

допълнения и изменения, продиктувани от интересите на общината и от 

настъпили в последствие пазарни и нормативни промени. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

АУЕР Агенция за устойчиво енергийно развитие 

АД Акционерно дружество 

АОП Агенция за обществени поръчки 

БВП Брутен вътрешен продукт 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

БГВ Битова гореща вода 

ВИ Възобновяеми източници 

ВЕИ възобновяеми енергийни източници 

ВНПДЕЕ Втори национален план за действие по енергийна ефективност 

ВЕЦ Водноелектрическа централа 

ВтЕЦ Вятърна електрическа централа 

ВОИ Водогрейна  отоплителна инсталация 

ДГР Договор с гарантиран резултат 

ДР Допълнителни разпоредби 

ЕЕ Енергийна ефективност 

ЕО Европейска общност 

ЕС Европейски съюз 

ЕХ Енергийна характеристика 

ЗЕЕ Закон за енергийна ефективност 

ЗМСП Закон за малките и средни предприятия 

ЗЕВИ Закон за енергията от възобновяеми източници 

ЗОБ Закон за общинския бюджет 

ЗОС Закон за общинската собственост 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ЗТИП Закон за техническите изисквания към продуктите 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ИЦЕС Индивидуална цел за енергийни спестявания 

КЕП Клас на енергийно потребление 

МИЦЕС Междинна индивидуална цел за енергийни спестявания 

МЕЕ  Мерки за енергийна ефективност 

МС Министерски съвет 

МПЕЕ Мерки за повишаване на енергийната ефективност 

МПС Моторно превозно средство 

МФК Международен фонд "Козлодуй" 

НЛВН Натриева лампа с високо налягане 

НДПВЕИ Национална дългосрочна програма за възобновяеми енергийни 

източници 

НИЦЕС Национална индикативна цел за енергийни спестявания 
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НМИЦЕС Национална междинна индикативна цел за енергийни 

спестявания 

НДЕФ Национален доверителен еко фонд 

НИМХ Национален институт по метереология и хидрология 

НСИ Национален статистически институт 

ОбС Общински съвет 

ОП Оперативна програма 

ОПР 2014-2020 План за развитие на община Белене 2014-2020г. 

ОПЕЕ Общинска програма за енергийна ефективност 

ООД Дружество с ограничена отговорност 

ЕООД Еднолично дружество с ограничена отговорност 

ЕАД  Еднолично акционерно дружество 

ПЕП; КЕП Първично(Крайно ) енергийно потребление 

ПС Промишлена система 

ОПНИЕВИБГ Общинска програма за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници и биогорива 

ПРЗ Преходни и заключителни разпоредби 

ПЧП Публично- частно партньорство 

ПНПДЕЕ Първи национален план за действие по енергийна ефективност 

РЗП Разгъната застроена площ 

СВИО Система за външно изкуствено осветление 

СО2  Въглероден диоксид 

САУ Система за автоматично управление 

ТСБ Търгуеми бели сертификати 

УЕС Удостоверения за енергийни спестявания 

УЕП Управление на енергийното потребление 

УО Улично осветление 

ФтЕЦ Фотоволтаична електрическа централа 

ФЕЕВИ Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници 

кW Киловат  

кWh; МWh; 

GWh 

Киловат час]; мегават час; гигават час 

ktoe Килотон  нефтен еквивалент 

Кв.м;  м
2 Квадратен метър 

Km; м Километър; метър 

Km
2 Квадратен километър 

кпд Коефициент на полезно действие 

ж/м
2 Жител на квадратен метър 

ж/ Km
2
 Жител на квадратен километър 

t; т тон 
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mbar милибар 

h час 

W ват 

W/ м
2
 Ват на метър квадратен 

W/ м
2
К Ват на метър квадратен  метър за градус Келвин 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Приложение № 1 :Референтни стойности на топлотехническите показатели на 

ограждащите конструкции и елементи на сградата и на композиционното й 

решение 

Таблица 1: Максимално допустими стойности на коефициента на топлопреминаване на 

строителни конструкции и елементи за помещения в жилищни сгради с изчислителна 

температура на вътрешния въздух ti = + 20 °С съгласно "Топлоизолация в 

строителството. Норми за проектиране" от 1964 г., 1969 г. и 1977 г. 

Забележка: Стойностите в скоби се отнасят за нормативните изисквания от 

1977 г.    

Изчислите

лна зимна 

температу

ра °С* 

Вид на строителния елемент 

Външни стени Безтавански (плоски) 

покриви 

Тавански подови 

конструкции и плоски 

покриви с 

вентилационни 

въздушни прослойки 

Подови 

конструк

ции над 

неотопля

еми 

мазета 

°с масивн

и 

лек

и 

особено 

леки 

масивн

и 

лек

и 

особено 

леки 

масивн

и 

лек

и 

особено 

леки 

  

- 8 2,04 1,85 1,69 

(1,56) 

1,35 1,23 1,17 

(1,04) 

1,56 1,43 1,30 

(1,20) 

1,30 

- 9 1,96 1,78 1,64 

(1,51) 

1,41 1,28 1,17 

(1,09) 

1,51 1,41 1,25 

(1,16) 

1,25 

- 10 1,89 2,17 1,59 

(1,45) 

1,30 1,19 1,09 (1) 1,45 1,32 1,20 

(1,10) 

1,20 

- 11 1,81 1,67 1,54 

(1,45) 

1,27 1,15 1,05 

(0,97) 

1,41 1,28 1,18 

(1,09) 

1,18 

- 12 1,75 1,61 1,47 

(1,41) 

1,23 1,12 1,02 

(0,95) 

1,37 1,25 1,15 

(1,05) 

1,15 

- 13 1,72 1,56 1,43 

(1,35) 

1,19 1,08 0,99 

(0,92) 

1,67 1,20 1,1 

(1,11) 

1,1 

- 14 1,67 1,51 1,39 

(1,28) 

1,15 1,05 0,96 

(0,88) 

1,28 1,16 1,06 

(0,99) 

1,06 

- 15 1,61 1,47 1,35 

(1,23) 

1,12 1,02 0,93 

(0,86) 

1,25 1,14 1,04 

(0,96) 

1,04 

- 16 1,56 1,45 1,30 

(1,20) 

1,09 0,99 0,91 

(0,83) 

1,20 1,09 1,01 

(0,93) 

1,01 

- 17 1,54 1,41 1,28 

(1,18) 

1,05 0,96 0,88 

(0,81) 

1,18 1,06 0,99 

(0,91) 

0,99 

- 18 1,49 1,35 1,23 

(1,15) 

1,03 0,93 0,86 

(0,79) 

1,15 1,04 0,95 

(0,88) 

0,95 
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Забележка:Изчислителната зимна температура зависи от климатичната зона, в която 

се намира сградата и нейната стойност е посочена в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от 

Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите. 

- 19 1,45 1,32 1,20 

(1,11) 

1,00 0,92 0,83 

(0,77) 

1,12 1,02 0,93 

(0,86) 

0,93 

- 20 1,41 1,30 1,19 

(1,08) 

0,98 0,89 0,82 

(0,75) 

1,09 0,99 0,91 

(0,83) 

0,91 

- 21 1,39 1,26 1,15 

(1,06) 

0,96 0,87 0,79 

(0,74) 

1,07 0,97 0,88 

(0,83) 

0,88 

- 22 1,35 1,22 1,12 

(1,04) 

1,01 0,85 0,78 

(0,72) 

1,04 0,94 0,87 

(0,80) 

0,87 

- 23 1,31 1,20 1,10 

(1,01) 

0,917 0,83 0,76 

(0,70) 

1,01 0,93 0,84 

(0,78) 

0,84 

- 24 1,30 1,18 1,07 

(1,00) 

0,89 0,81 0,75 

(0,68) 

0,99 0,90 0,83 

(0,76) 

0,83 

- 25 1,26 1,15 1,05 

(0,9) 

0,88 0,79 0,72 

(0,68) 

0,97 0,88 0,81 

(0,75) 

0,81 
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Изчислителната зимна температура зависи от климатичната зона, в която се 

намира сградата и нейната стойност е посочена в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от 

Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите, обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 

7.03.2016 
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Изчислителната зимна температура зависи от климатичната зона, в която се 

намира сградата и нейната стойност е посочена в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от 

Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите, обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 

7.03.2016 
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НАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия 
на енергия в сгради в сила от 2010 г. 
 Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за плътни ограждащи 
конструкции и елементи при проектиране на нови сгради и след реконструкция, основно 
обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради 

№ Видове ограждащи конструкции и елементи 

U, W/m2K 

за сгради 
със средно 

обемна 
вътрешна 

температура 

за сгради със 
среднообем
на вътрешна 
температура 

θi ≥ 15 0С θi < 15 0С 

1 Външни стени, граничещи с външен въздух 0,35 0,44 

2 

Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо 
пространство, когато разликата между среднообемната 
температура на отопляемото и неотопляемото пространство 
е равна или по-голяма от 5 0С 

0,5 0,63 

3 
Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със 
земята 

0,6 0,75 
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4 Подова плоча над неотопляем подземен етаж 0,5 0,63 

5 
Под на отопляемо пространство, директно граничещ със 
земята в сграда без подземен етаж 

0,4 0,5 

6 Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята 0,45 0,56 

7 
Под на отопляемо пространство, граничещо с външен 
въздух, под над проходи или над други открити 
пространства, еркери 

0,28 0,35 

8 
Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със 
земята, при вградено площно отопление 

0,4 0,5 

9 

Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с 
дебелина δ ≤ 0,30 m; таван на наклонен или скатен покрив с 
отоплявано подпокривно пространство, предназначено за 
обитаване 

0,28 0,35 

10 

Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен 
слой с  дебелина δ > 0,30 m.Таванска плоча на неотопляем, 
вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със 
или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното 
пространство 

0,3 0,38 

11 Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух 2,2 2,75 

12 Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство 3,5 4,38 

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за прозрачни ограждащи 
конструкции (прозорци и врати) за  жилищни и нежилищни сгради 

№ Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система 
Uw, 

W/m2K 

1 

Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 
хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид 
(PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип 
отваряемост с рамка от PVC 

1,7 

2 
Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 
хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за 
всеки тип отваряемост с рамка от дърво 

1,8/1,9 

3 
Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и 
хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен 
мост 

2 

4 Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания 1,9/2,2 
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Приложение2: Коефициент на превръщане, в съответствие с Приложение №4 от ДЕЕ 

(източник:НПДЕЕ 2014-2020г) 

 

 

 

Енергиен материал kJ кг.н.е kWh 

 
1 кг. кокс 28 500 0,676 7,917 

1 кг. антрацитни въглища 17 200 - 30 700 0,411 - 0,733 4,778 - 8,528 

1 кг. брикети кафяви 
въглища 

20 000 0,478 5,556 

1 кг. черен лигнит 10 500 - 21 000 0,251 - 0,502 2,917 - 5,833 

1 кг. кафяви въглища 5 600 - 10 500 0,134 - 0,251 1,556 - 2,917 

1 кг. нефтоносен шист 8 000 - 9 000 0,191 - 0,215 2,222 - 2,500 

1 кг. торф 7 800 - 13 800 0,186 - 0,330 2,167 - 3,833 

1 кг. торфени брикети 16 000 - 16 800 0,382 - 0,401 4,444 - 4,667 

1   кг.   остатъчно  тежко  
течно гориво (тежко 

дизелово гориво) 

40 000 0,955 11,111 

1 кг. леко течно гориво 42 300 1,010 11,750 

1 кг. моторно гориво 
(бензин) 

44 000 1,051 12,222 

1 кг. керосин 40 000 0,955 11,111 

1 кг. втечнен нефтен газ 46 000 1,099 12,778 

1 кг. природен газ 47 200 1,126 13,10 

1 кг. втечнен природен газ 45 190 1,079 12,553 

1 кг. дърво (25% 
влажност) 

13 800 0,330 3,833 

1 кг. дървени 
пелети/брикети 

16 800 0,401 4,667 

1 кг. отпадъци 7 400 - 10 700 0,177 - 0,256 2,056 - 2,972 

1 MJ получена топлина 1 000 0,024 0,278 

1 kWh електрическа 
енергия 

3 600 0,086 1 
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Приложение№3: Референтни стойности на коефициента на екологичен 
еквивалент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид енергиен ресурс/енергия 

 Коефициент на екологичен 

еквивалент fi  

g СО2/KWh  

 Промишлен газьол, петрол и дизел   267  

 Мазут   279  

 Природен газ   202  

 Пропан-бутан   227  

 Черни каменни въглища   341  

 Лигнитни/кафяви каменни въглища   364  

 Антрацитни въглища   354  

 Брикети   351  

 Дървени пелети, брикети и дърва   43  

 Топлина от централизирано 

топлоснабдяване  

 290  

Електричество 819 
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