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ВЪВЕДЕНИЕ 

Във връзка с чл. 11 и чл. 12 от Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/, е 

необходимо всяка община да изготви планове и програми за енергийна 

ефективност. При липса на такива планове и програми Общините се лишават 

от средства от бюджета и търпят парични санкции, съгласно 

„Административно-наказателни разпоредби“, Глава седма от ЗЕЕ. При 

изпълнение на гореизложеното и във връзка със задължителната 

паспортизация на сградния фонд в България и новите промени в Закона за 

енергийна ефективност, е необходимо всеки държавен и общински обект да 

вземе необходимите енергийни мерки - енергиен одит и последващи от него 

мерки, като за обектите с над 500 м2 РЗП законовите условия са императивни. 

Изготвянето на общински програми и изпълнение на проекти за 

повишаване на енергийната ефективност и за използване на възобновяеми 

енергийни източници /ВЕИ/ е един от приоритетите на кохезионната политика 

на Европейския съюз за периода до 2020 г. Чрез устойчиви енергийни проекти 

и стратегии за тяхното изпълнение, кохезионната политика превръща 

екологичните предизвикателства като качеството на въздуха, изменението на 

климата и управлението на ресурсите, във възможности за развитие на региона 

ни в по-атрактивно място за инвестиране и работа, повишаването на 

конкурентните регионални преимущества и износа на регионални иновации в 

областта на околната среда. 

Местните власти трябва да играят водеща роля в разумното използване 

на енергията, реализирането на местни стратегии, планове и проекти за 

устойчиво потребление на енергията трябва да се превърне в неотменно 

задължение за всички общини в Европа, защото това носи значителни ползи 

на местните общности. 

Енергетиката е най-важният стопански отрасъл на всяка страна. 

Устойчивото развитие на държавата до голяма степен зависи от състоянието и 

перспективите пред националната енергетика. Тя е моторът за развитие на 

икономиката, на земеделието и на транспорта. Енергоносителите и тяхното 

използване определят качеството на живот на гражданите в една страна. 

Повишаването на енергийната ефективност е дейност, която е носител 

едновременно, както на висок екологичен, социален така и непосредствен 

икономически интерес. Реализирането на националната политика по 

енергийна ефективност е възможна само с активното участие на общините. 
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Активното участие се обуславя от факта, че те са основен фактор от чийто 

действия зависи повишаването на енергийната ефективност на сградите и 

комуналния сектор на територията на общината. 

Понятието за енергийна ефективност е далеч от старите представи за 

икономия на енергия. Енергийната ефективност означава извличане на 

максимална полза от всяка единица енергия чрез използването на съответните 

модерни технологии за задоволяване на ежедневните нужди от потребление. 

Тя е най-лесният и ефективен начин за намаляване на енергийната консумация 

и същевременно предотвратява замърсяването на околната среда. 

Отправната точка на европейската енергийна политика е в няколко 

приоритетни направления: 

1. Овладяване на негативните промени в климата; 

2. Намаляване енергоемкостта на икономиката и увеличаване на 

енергийната ефективност, включително към енергийно 

независими сгради; 

3. Ограничаване на външната зависимост на Европейския съюз (ЕС) 

от вносни енергийни ресурси; 

4. Насърчаване на икономическия растеж и заетостта, като по този 

начин да се обезпечи сигурна и достъпна енергия за 

потребителите. 

Тези приоритети са непостижими без наличието на развит вътрешен 

енергиен пазар. Устойчивото енергийно развитие е изведено като център на 

енергийната политика и постигането му е обвързано с дългосрочни 

количествени цели до 2020 г.: 

 20% намаляване на емисиите на парникови газове спрямо 1990 г.; 

 20% дял на ВЕИ в общия енергиен микс; 

 10% на енергия от възобновяеми източници в транспорта; 

 Подобряване на енергийната ефективност с 20 %. 

Националната енергийна стратегия 2020 г. е насочена към преодоляване 

на основните предизвикателства пред българската енергетика към настоящия 

момент, а именно: 

1. Високата енергийна интензивност на БВП – Въпреки 

тенденцията на растеж, енергийната интензивност на националния 
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БВП е с 89% по-висока от средната за ЕС (при отчитане на 

паритета на покупателната способност); 

2. Високата енергийна зависимост – България осигурява 70% от 

брутното си потребление чрез внос – природен газ, суров нефт, 

ядрено гориво. Традиционно вносът е от Русия; 

3. Необходимостта от екологосъобразно развитие – България е 

изправена пред предизвикателствата от промените в климата, 

повлияни от нарастването на обема на емисиите от парникови 

газове. Промените в климатично изражение, биха довели и до 

драстични изражения в икономически аспект. 

Ето защо е изключително важно и необходимо да се изготвят анализи, 

планове и програми за енергийна ефективност, чрез които да се оптимизират 

енергийните структури, чрез описване на мерки и начини за справяне с тези 

глобални проблеми, което от своя страна ще доведе до:  

- икономия на енергия – определя се къде, какъв вид и какви количества  

енергия се изразходват неефективно и как да се насочат усилията, така, че да 

се оптимизира изразходването на огромно количество енергия;  

 - специфично електропотребление – установява се фактическото състояние 

на енергийното потребление и се определя специфичното електропотребление 

за единица продукция;  

- нормиране на енергийните разходи – дава се  възможност  да  се  

усъвършенстват енергийните загуби и тяхното намаляване да се използва като 

икономически стимул;  

- ефективно изразходване – определя  се  каква  част  от  енергията  се  

изразходва  в  основното производство  и  каква  част  в  допълнителни  и  

спомагателни  дейности, като по този начин се разкриват местата с голям 

разход или преразход на енергия;  

- загуба на енергия – установяват  се  загубите  на  енергия при нейното  

пренасяне, преобразуване и използване. Оценяват се получените загуби и се 

разкриват местата  и  причините  за  евентуалното  им  отклонение  от  

нормалните (икономически целесъобразните) стойности;  

- интензитет на натовареност – оценява се доколко са натоварени 

преносните и преобразуващите енергийни  съоръжения;  
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- развитие на иновациите в енергетиката – разкриват  се  възможностите  

за  замяна  на  един  вид  енергия  или енергоносител с друг, икономически 

и/или екологично по-изгоден;  

- икономически ефект – дават възможност  да  се  определи  

икономическият  ефект  от прилагането на технически мероприятия за 

икономия на енергия или други подобрения на технологичните процеси. 

В тази връзка подготовката, създаването и реализирането на програма за 

устойчиво енергийно развитие е важна и основна стъпка в утвърждаването на 

ефективната енергийна политика на Община Кубрат. Енергийната политика е 

съставена от много взаимно обвързани системи и насоки за интелигентни и 

устойчиви решения в областта на опазването на околната среда, 

икономическото развитие и иновациите, а и не на последно място, социалната 

политика. Програмата залага на реализирането на икономически дейности и 

перспективи за увеличаване капацитета на местната икономика, а заедно с 

това и нуждата от нови работни места.   

В този контекст, енергийната политика на Община Кубрат се стреми да 

изпълнява обещанието за по-добро и умерено бъдеще в целите изброени в 

Протокола от Киото и Лисабонската Стратегия за създаване на 

„конкурентоспособна, динамична, иновативна, с фокус към знанието и 

науката, икономическа област”. 

За да се създаде и реализира Програма за устойчиво енергийно развитие 

на Община Кубрат е необходимо да се премине през няколко етапа: 

1. Анализ на текущото състояние на енергийно развитие на 

общината; 

2. Определяне на бъдещето състояние на енергийна обезпеченост в 

общината; 

3. Определяне на индикатори за постигане на това състояние;  

4. Последващо измерване на резултатите; 

5. Изготвяне на нов анализ с постигнатите резултати и необходими 

препоръки за корекция на изпълнението (ако е необходимо). 

Основната цел на община Кубрат е намаляване енергийната 

интензивност на БВП, чрез намаляване енергийната интензивност във всички 

икономически сектори - крайни потребители на горива и енергия: индустрия, 

транспорт, услуги, бит и селско стопанство.   



ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2017 – 2020 Г. – ОБЩИНА КУБРАТ 

 

7 
 

 

 

Реализирането на Общинската програма за енергийна ефективност ще 

доведе до:  

- Намаляване разходите в бюджета на общината и нейните 

граждани;  

- Намаляване вредните газови емисии и емисиите на парникови 

газове, отделяни в атмосферата;  

- Подобряване параметрите на околната среда; 

- Намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на 

енергиите и горивата върху крайните потребители и подобряване 

комфорта на живот на домакинствата;  

- Рационално използване и забавяне на процеса на изчерпване на 

природните енергийни ресурси; 

- Създаване на нови пазарни възможности за търговци 

(производители, фирми за услуги и т.н.) на енергийно ефективни 

съоръжения; 

- Създаване на условия за добиване на енергия от ВЕИ. 

 

1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ  

За да изпълни поетите задължения към Европейската общност и според 

изискванията на чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност всяка 

община е необходимо да изготви програма за енергийна ефективност. При 

липса на такава общините се лишават от средства от централния бюджет и 

търпят парични санкции, съгласно административните разпоредби.   

Изготвянето на общински програми и изпълнение на проекти за 

повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми 

енергийни източници (ВЕИ) е един от приоритетите на Европейския съюз за 

периода до 2020 г. Чрез устойчиви енергийни проекти и стратегии за тяхното 

изпълнение, кохезионната политика превръща екологичните 

предизвикателства като качеството на въздуха, изменението на климата и 

управлението на ресурсите, във възможности за регионално развитие 

посредством превръщането на градовете и регионите в по-атрактивни места за 

инвестиране и работа, повишаването на конкурентните регионални 

предимства и трансфера на иновации в областта на околната среда. 
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При положение, че на градовете и урбанизираните райони се падат 70% 

от цялото потребление на енергия в Европа, местните власти трябва да играят 

водеща роля в разумното използване на енергията. Реализирането на местни 

стратегии, планове и проекти за устойчиво управление на енергията трябва да 

се превърне в неотменно задължение за всички общини в Европа, защото това 

носи значителни ползи за местните общности. Чрез намаляване потреблението 

на енергия, общините намаляват разходите си за енергия, като спестените 

средства могат да бъдат инвестирани в други дейности, също така подобряват 

качеството на въздуха, стимулират местното развитие чрез използване на 

местни ресурси, а самите общини могат да бъдат признати за градове 

новатори. 

 

2. ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Поетите ангажименти на България за намаляване на отделяните емисии 

парникови газове и енергийно спестяване се базират на редица национални, 

регионални и местни законодателни документи, които следва да бъдат 

съблюдавани от оторизираните държавни институции. 

Политиката по енергийна ефективност в община Кубрат е насочена към 

постигане на определени цели и приоритети, заложени в развитието на 

общината като цяло. Общинската програма за енергийна ефективност с поглед 

към 2020 г. е подчинена на националната дългосрочна програма по енергийна 

ефективност, която конкретизира тезите на Управленската програма на 

Правителството и Енергийната стратегия на България, като формулира 

инициативите и мерките за повишаване на енергийната ефективност. 

Прилагането на успешна политика по енергийна ефективност води до 

повишаване качеството на енергийните услуги при приемлива цена за 

обществото и възможност за намаляване на енергопотреблението чрез 

внедряване на конкретни мерки за икономия на енергията. Тенденцията за 

третиране на енергията като елемент на местната политика и планиране от 

страна на местните власти е условие за рационалното използване на енергията 

на местно ниво. 

Със засилване на процеса на децентрализация на българските общини и 

в резултат от приватизацията в енергетиката общините придобиха нови 

функции, насочени към намаляване на консумацията на енергия и 

понижаването на разходите за енергийни нужди, намаляване до минимум на 



ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2017 – 2020 Г. – ОБЩИНА КУБРАТ 

 

9 
 

 

 

вредните въздействия върху околната среда и промяна в поведението на 

крайните потребители в бита, услугите и местната промишленост. Общините 

ще разполагат с широки правомощия за организация и координация на 

дейностите, свързани с рационалното използване на местните възобновяеми 

източници. Децентрализираното производство на енергия от възобновяеми 

източници или използването на слънчевата, вятърната енергия и биомасата 

съобразно местния потенциал и нужди е сектор с големи перспективи за 

устойчивото развитие на общината. 

Настоящата програма е разработена в съответствие с: 

 Стратегия „Енергетика 2020” на Европейския съюз 

През 2007 г. Европейският съвет прие нови енергийни цели за 2020 г., т. 

нар. „триада 20-20-20” за намаляване на емисиите на парникови газове с 20%, 

увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници до 20% и 

подобрение на енергийната ефективност с 20%. Тези цели целят ефективното 

използване на ресурсите на Европа като се направят важни промени в начина, 

по който Европа произвежда и консумира енергия и се основават на това, 

което вече е постигнато в областта на енергийната политика. 

 Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност 

Европейското право в областта на енергийната ефективност включва 

седем директиви и девет регламента, които са транспонирани в българското 

законодателство в Закона за енергийната ефективност. Две от директивите са 

тясно свързани с енергийния мениджмънт в общините: 

Директива 2010/31/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 

19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите. 

Целта на директивата е да насърчи подобряване на енергийните 

характеристики на сградите в рамките на ЕС, като се вземат предвид 

външните климатични и местни условия, както и изискванията за параметрите 

на вътрешния въздух и съотношението разходи-ефективност. Директивата 

определя изисквания по отношение на: 

 общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни 

характеристики на сгради и части от тях; 

 прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните 

характеристики на нови и съществуващи сгради, сградни компоненти и 

външни ограждащи елементи на сградата, които подлежат на основен ремонт; 
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 енергийно сертифициране на сгради и части от тях. 

Директива 2012/27/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 

25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност. 

Основната цел на директивата е да допринесе за постигане на целите на 

ЕС за енергийна ефективност до 2020 г. чрез: 

 изготвяне на национална дългосрочна стратегия за саниране на 

обществения и частен сграден фонд; 

 задължително реновиране на 3% годишно от пълната разгъната застроена 

площ (РЗП) на държавните сгради над 250 кв.м, а за общинските сгради това е 

пожелателно; 

 насърчаване използването на ЕСКО дружества за енергийни услуги и 

договори за енергоспестяване с гарантиран резултат за финансиране на 

санирането на сградния фонд; 

 въвеждане на система за енергийно управление, включително енергийни 

обследвания, като част от прилагането на плана по ЕЕ от публичните органи. 

 Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. 

Настоящата национална енергийна стратегия до 2020 г. отразява визия 

на България за европейското развитие, съобразена с актуалната европейска 

политика и световни тенденции в развитието на енергийните технологии. 

 Закон за енергийната ефективност 

Ключови разпоредби в ЗЕЕ са: 

 Въвежда индивидуални индикативни цели, които са разпределени към 

определени групи задължени лица: търговци на енергия, собственици на 

публични сгради с РЗП над 500 м2 и собственици на промишлени системи. 

 Въвежда механизми за повишаване на ЕЕ - доброволни споразумения, 

предоставяне на енергоефективни услуги, в т.ч. чрез договори с гарантиран 

резултат, удостоверения за енергийни спестявания; 

 Въвежда дейности и мерки по енергийна ефективност: 

 сертифициране на нови сгради; 

 обследване и сертифициране на съществуващи сгради; 

 проверка за енергийна ефективност на котли и климатични инсталации в 

сгради; 
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 управление на енергийната ефективност; 

 подобряване на енергийните характеристики на външното осветление 

(улично и парково); 

 Закон за енергетиката 

Възлагат на кметовете на общини следните задължения: 

Да изискват от енергийните предприятия на територията на общината 

прогнози за развитието на потреблението на електрическа и топлинна енергия 

и природен газ, програми и планове за енергоснабдяване, топлоснабдяване и 

газоснабдяване; 

Да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и 

развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията 

на общината за имоти - общинска собственост; 

Задължително предвиждат в общите и подробните устройствени планове 

благоустройствени работи, необходими за изпълнението на програмите и 

плановете на енергийните предприятия по тяхно предложение. 

 Закон за устройство на територията 

Едно от основните изисквания на Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) е да се определят съществените изисквания към сградния фонд. Важно е 

в една сграда да се въведат мерки за икономия на консумацията на топлинната 

енергия и да се увеличи топлосъхранението на обектите. Въвежда се правило 

за лицето упражняващо строителен надзор на обектите, за да носи отговорност 

за оценката за енергийна ефективност на обектите. 

 Подзаконови нормативни актове 

След приемането на самостоятелен Закон за енергийната ефективност и 

приетите изменения (както и приетите промени в Закона за устройство на 

територията) бяха създадени и подзаконови нормативни актове. Тяхната цел е 

да доразработят основните разпоредби, касаещи енергийната ефективност, 

залегнали във вече упоменатите закони: 

Наредба за енергийните характеристики на обектите 

Наредбата регламентира условията и редът за определяне на 

показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на обектите 

(сгради и промишлени системи), единната методология за формиране на 

показатели за разход на енергия и енергийни характеристики на обекти, 
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техническите правила и методи за сравняване на енергийните характеристики 

на обекти и нормите за годишно потребление на енергия в сгради. 

Наредбата е задължителна част от цялостния законодателен пакет, 

регламентиращ енергийните обследвания и сертификацията на сгради: 

- Наредба за сертифициране на сгради за енергийна ефективност; 

- Наредба за обследване за енергийна ефективност; 

- Наредба за обстоятелствата и реда за вписване на лицата, 

извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна 

ефективност, и получаване на информация; 

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение 

и икономия на енергия в сгради; 

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

строителните продукти - съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите 

изисквания към продуктите. 

Нови наредби към Закона за енергийната ефективност 

Наред с действащите наредби за регулиране на енергийното 

потребление са приети и нови наредби свързани с изпълнението на Закона за 

енергийната ефективност и предприемане на последващи действия: 

- Наредба за методиките за определяне на националните индикативни 

цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни 

спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната 

ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за 

оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания, приета с 

Постановление на Министерски съвет № 79 от 1 април 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 27 

от 10 април 2009 г.) за показателите за разход на енергия, енергийните 

характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на 

обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. (Изм., бр. 88 от 

8.11.2011 г., в сила от 8.11.2011 г.) 

- Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. на МИЕТ за условията и 

реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори 

с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна 

и/или общинска собственост. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.) за 

обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи 

сертифициране на сгради и обследване на енергийна ефективност, реда за 
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получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на 

квалификация и необходимите технически средства за извършване на 

дейностите по обследване и сертифициране. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 

г.). 

В Агенцията по енергийна ефективност се създаде и поддържа 

Национална информационна система за състоянието на енергийната 

ефективност в България. 

Наредби във връзка със строителство 

Наредбите в областта на строителството на сгради и съоръжения и 

свързани с енергийната ефективност могат да бъдат разделени както следва: 

- Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи 

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. (ДВ, бр. 3 

от 13 януари 2004 г., изм. бр. 10, 11, 51 и 63 от 2005 г. 

- Наредба № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 г. за проектиране, изпълнение, 

контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите, в сила от 

22.08.2016 г. (Обн. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2016г.). 

- Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. на МРРБ за технически правила и 

нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и 

съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. 

(обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., попр., бр. 78 от 30.09.2005 г., изм., бр. 20 от 

7.03.2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2016г.) 

- Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и 

поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради. 

- Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. за технически 

правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите 

и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна 

енергия: 

- Методика за изчисляване на отоплителен товар на сгради; 

- Методика за изчисляване на сух охладителен товар на сгради; 

- Методика за изчисляване на влажностен товар; 

- Методика за изчисляване на отделяните опасни вещества. 

Четирите методики са разработени на основание съответно на чл. 198, 

201, 204 и 205 от Наредба № 15 от 2005 г. на МРРБ за технически правила и 
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нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и 

съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. 

Отпечатани са в Бюлетин 3 - Строителство и архитектура (БСА), издание на 

МРРБ, София: ИТУС’98, бр. 7/2006, 91 с., (Обн. ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г.) 

в сила от 01.05.2009 г. Уреждат управлението на общите части на сгради в 

режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на 

собствениците и обитателите. 

Енергиен паспорт на сграда 

Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и 

установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното 

състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния 

икономически обоснован експлоатационен срок. 

Сертификат за енергийна ефективност на сграда се издава от лицата по 

чл. 19, ал. 1 след реализиране на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за 

подобряване на енергийните характеристики на сградите и след постигане на 

определените нива на разход на енергия от скалата на класовете на 

енергопотребление при спазване на изискванията на наредбата по чл. 15, ал. 2 

от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). 

Енергийният паспорт на нова сграда се съставя преди въвеждането й в 

експлоатация, както и по време на нейната експлоатация след извършване на 

строително-монтажни работи съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2. 

По задание на възложителя енергийният паспорт може да се съставя в 

част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект, въз основа на който 

се издава разрешение за строеж, при продажба и отдаване на сградите под 

наем, както и след изпълнението на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност. 

Енергийният паспорт на нова сграда се съставя от лицето, упражняващо 

строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета 

категория, преди въвеждане на строежа в експлоатация и съдържа енергийната 

характеристика, съответстваща на нормативните и проектните изисквания на 

завършената сграда и потвърдена от необходимите изпитвания и проверки, 

свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ. 
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Енергийният паспорт на инвестиционния проект се съставя и подписва 

от главния проектант на сградата или от проектанта по част „Енергийна 

ефективност”. 

Енергийният паспорт на съществуваща сграда се съставя от физически 

или юридически лица, които отговарят на изискванията по чл. 16, ал. 4 и 5 от 

ЗЕЕ, изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на 

енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован 

експлоатационен срок. 

Енергийните паспорти се съставят по отделен договор или като етап от 

договора между възложителя на сградата и лицето, вписано в регистъра на 

лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради за енергийна 

ефективност, по реда на наредбата по чл. 16, ал. 13 от ЗЕЕ. 

Класифицирането на сградите в зависимост от съответния клас на 

енергопотребление - от клас А (високоефективен) до клас G (нискоефективен), 

се извършва в съответствие със скалата на класовете на енергопотребление 

съгласно наредбата по чл. 15, ал. 2 от ЗЕЕ. 

Скалата от енергийните паспорти за инвестиционни проекти, за нови 

сгради (преди въвеждането им в експлоатация) или за съществуващи сгради 

съдържа две колони, като в първата колона (за актуално състояние) се нанася 

изчислената потребна или първична енергия на сградата при спазване на 

изискванията на Наредба № 7 от 2004 г. за топлосъхранение и икономия на 

енергия в сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.) или стойността (измерена и изчислена) 

на енергопотреблението след извършване на съответното обследване, а във 

втората колона се нанася прогнозната стойност на енергопотреблението от 

икономически най-ефективната комбинация от ЕСМ.  

 

3. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 

3.1. Географско местоположение 

Основни географски характеристики. Местоположение, граници и 

оценка на природо-климатичните дадености. 

Община Кубрат е разположена в Североизточна България в центъра на 

Западното Лудогорие, върху високо плато с надморска височина 235 м и има 

площ от 462 х. дка. В геоморфоложко отношение територията на община 

Кубрат принадлежи към Дунавската равнина. Релефът е хълмист, прорязан от 
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размиващи се, стесняващи се и губещи се дълги рътове между долините на 

реките и притоците им.Общината попада в северния и средния климатични 

райони на Дунавската равнина и климатът както в цялото Лудогорие, е 

умереноконтинентален, характеризиращ се със сравнително горещи летни и 

студени зимни сезони. Под влияние на мергално-карбонатния характер на 

скалната основа, растителността, климатичните особености и извършените 

почво-образувателни процеси, са формирани предимно черноземни почви. 

Тези почвени типове са особено подходящи за отглеждане на зърнени 

култури, трайни насаждения, зеленчуци и др. 

3.2. Площ, брой населени места, население 

На територията на община Кубрат има 17 населени места: един град –

общински център – Кубрат и 16 села Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, 

Задруга, Звънарци, Каменово, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, 

Сеслав, Тертер, Точилари и Юпер. 

Граничи с общините: Тутракан, Сливо поле, Русе, Разград, Ветово и 

Завет. По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики -

всички са електрифицирани и водоснабдени. Сравнима е и благоустроеността 

на уличната мрежа – някога изградена с трайна настилка, сега на не малко 

места е в лошо състояние. Обобщената оценка за град Кубрат по този 

показател би била мозайка от висок стандарт на благоустроеност 

(преобладаващ) и амортизирани зони. По отношение на достъпност и 

междуселищни връзки, се оформят групи на “превилегировани” и 

“дискриминирани” села. Танзитиращите републиканската пътна мрежа са 

безпроблемни,  докато връзките между селата в северния и североизточния 

район са възпрепятствани от не доброто състояние на пътищата. 

По данни на отдел „ГРАО”, към Дирекция „Административно-правно и 

информационно обслужване” в Община Кубрат, към 31.12.2016 г. общият 

брой на населението по настоящ адрес в обхванатата територия е 18 394 души. 

В гр. Кубрат живеят 7 388 души или 40,17% от общото население на 

общината. От тях 3 532 души са мъже, а 3 856 души  – жени. В селата живеят 

11 006 души или 59,83% от общото население. Оттук може да се направи 

изводът, че общината е с ясно изразен превес на селското население. 

Относителният дял на женското население е по-голям от този на мъжете. 

Наблюдава се значително намаляване броя на населението. 

Застаряването на населението в Община Кубрат води до преразпределяне на 
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населението под, в и над трудоспособна възраст. Общината е с най-нисък дял 

на населението в трудоспособна възраст. Нисък е делът и на населението под 

15-годишна възраст. 

3.3. Сграден фонд – съществуващи сгради общинска собственост на 

територията на общината: 

№ 
Предназначение на 

сградата 
Кв. УПИ Иденти-фикатор 

Застрое

на площ 

(кв.м.) 

РЗП 

(кв.м.) 

Акт 

№ 

гр. Кубрат 

1 

Общинско 

предприятие 

"Социални услуги" и 

Дневен център за 

възрастни с 

увреждания 

  40422.504.425.2 333 999 3010 

2 Агробизнесцентър   40422.505.2179.4.1 160,50 321 89 

3 

Районен съд, 

Районна 

прокуратура, РУ 

"Полиция" 

  40422.505.1419.1 711 711 2108 

4 
Ученическо 

общежитие 
  40422.505.425.3 532,19 2 661  

5 
СОУ "Христо Ботев" 

Учебна сграда 
  40422.505.306.4 980 1 960 48 

 
СОУ "Христо Ботев" 

Учебна сграда 
  40422.505.306.3 747 1 494 48 

 
СОУ "Христо Ботев" 

Физкултурен салон 
  40422.505.306.9 204 408 48 

 
СОУ "Христо Ботев" 

Учебна сграда 
  40422.505.306.6 440 880 48 

 
СОУ "Христо Ботев" 

Учебна сграда 
   952 3 808 48 

 
СОУ "Христо Ботев" 

Столова 
   728 728 48 

6 ОУ "Христо    999 2 997 3918 
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№ 
Предназначение на 

сградата 
Кв. УПИ Иденти-фикатор 

Застрое

на площ 

(кв.м.) 

РЗП 

(кв.м.) 

Акт 

№ 

Смирненски" 

Учебна сграда 

 

ОУ "Христо 

Смирненски" 

Физкултурен салон 

   630 630 3918 

7 Читалище    392 500 4333 

8 

Общинска 

администрация 

Кубрат 

   470 940 4299 

9 
Дирекция "Социално 

подпомагане" 
   240 480 4185 

10 
Детска ясла "Мир" 

сграда 
   563 1 126 4163 

11 
Детска ясла "Мир" 

сграда 
   405 405 4163 

12 ЦДГ "Здравец"   40422.504.434.1 503 1 006 4162 

13 ЦДГ "Славейче"   40422.505.297.4 379 379 4161 

14 
ЦДГ "Щастливо 

детство" 
  40422.504.283.1 395 790 4160 

15 
Многофункционална 

спортна зала 
  40422.504.433 2 625 3 738 

3589 

5739 

16 I-Районна болница   

40422.505.3111.26.5 

40422.505.3111.26.28 

40422.505.3111.26.14 

40422.505.3111.26.17 

40422.505.3111.26.18 

40422.505.3111.17 

254 894 

4796 

4797 

4802 

4803 

4804 

4805 

с. Беловец  

1 Втори етаж от 

търговска сграда 

14 УПИ 

№ I 

 224 224 125 
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№ 
Предназначение на 

сградата 
Кв. УПИ Иденти-фикатор 

Застрое

на площ 

(кв.м.) 

РЗП 

(кв.м.) 

Акт 

№ 

2 Автоспирка (клуб на 

пенсионера) 

14 ПИ 

№ 

642 

 63 63 117 

3 Трети етаж от 

комбинирана сграда 

– бивше кметство 

14 ПИ 

№ 

528 

 303 303 122 

4 Масивна двуетажна 

сграда – сладкарница 

14 ПИ 

№ 

640 

 165 165 127 

5 Училище 62 I  486 1458 4157 

 Детска градина    387 387  

 Физ. салон    591 591  

 Училищен стол    217 217  

 Павилион за закуски    59 59  

6 Автоспирка 60   14 14 121 

7 Читалище 87 ПИ 

№ 

629 

 285 570 119 

8 Здравен дом 87 ПИ 

№ 

631 

 147 294 120 

 Др. администр. 

сграда 

   64 64  

9 Трафопост  Имот 

01003

4 

 15  4856 

с. Бисерци  

1 Едноетажна масивна 

сграда 

1 УПИ 

№ VI-

4 

 52,70 52,70 319 

2 Стадион – 

съблекалня 

22 ПИ 

№ 

212 

 80 80 199 
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№ 
Предназначение на 

сградата 
Кв. УПИ Иденти-фикатор 

Застрое

на площ 

(кв.м.) 

РЗП 

(кв.м.) 

Акт 

№ 

3 Сграда 31 УПИ 

№ VI- 

317 

 90 90 978 

4 Детска градина 35 УПИ 

№ I 

 1059 1716 4158 

5 Здравен и родилен 

дом 

38 УПИ 

№ XII 

 111 111 197 

 Стопанска сграда    46 46  

 Полумасивен гараж    67 67  

6 Кметство 39 УПИ 

№ I 

 162 162 203 

 Стопанска сграда    106 106  

 Гараж- 2 бр.    72 72  

7 Читалище 40 УПИ 

№ I 

 382 764 3282 

8 Спортна зала 40 УПИ 

№ III 

 410 410 4532 

9 Училище 44 УПИ 

№ I 

 470 940 207 

 Сграда    504 1008  

 Физ. салон    195 195  

10 Трафопост 61 УПИ 

№ 

XXI 

 51  1293 

с. Божурово  

1 Здравна служба 22 УПИ 

№ II- 

214 

 68 68 1052 

 Складове    134 134  

 Гараж    26 26  

2 Читалище 22 УПИ 

№ IV- 

 400 800 1055 
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№ 
Предназначение на 

сградата 
Кв. УПИ Иденти-фикатор 

Застрое

на площ 

(кв.м.) 

РЗП 

(кв.м.) 

Акт 

№ 

345 

3 Автоспирка 22 УПИ 

№ V- 

345 

 70 70 1056 

4 Училище 29 УПИ 

№ III- 

176 

 490 980 1054 

5 Кметство 30 УПИ 

№ 

VIII – 

187 

 100 100 1053 

 Стопанска сграда    81 81  

с. Горичево  

1 Здравен дом 6 УПИ 

№ IX- 

105 

 65 65 130 

2 Кметство 10 УПИ 

№ I 

 120 120 129 

 Сграда    74 74  

 Склад    32 32  

3 Детска градина 11 УПИ 

№ III 

 350 350 128 

с. Каменово  

1 Масивна двуетажна 

сграда 

14 УПИ 

№ I 

35897.501.249.1 337 674 2229 

2 Едноетажни сгради 19 УПИ 

№ VI 

– За 

ветер

инарн

а 

лечеб

ница 

 302 302 2754 
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№ 
Предназначение на 

сградата 
Кв. УПИ Иденти-фикатор 

Застрое

на площ 

(кв.м.) 

РЗП 

(кв.м.) 

Акт 

№ 

3 Кметство 36 УПИ 

№ I - 

СОН

С 

 200 200 2325 

4 Здравна служба 36 УПИ 

№ I – 

401 

 100 100 2326 

5 Читалище 41 УПИ 

№ V 

 645 1290 2230 

6 Училище 41 УПИ 

№ 

XVII 

 390 390 2295 

 Детска градина    200 400  

 Физ. салон    204 204  

 Помощна сграда    127 127  

с. Мъдрево  

1 Здравна служба 14 УПИ 

№ 

XXVI 

- 204 

 132 132 232 

2 Читалище 21 УПИ 

№ I 

 310 620 229 

3 Училище 21 УПИ 

№ IV 

 670 2010 230 

 Физ. салон    215 215  

4 Кметство – втори и 

трети етаж от 

комбинирана сграда 

21 УПИ 

№ V 

  725,27 228 

 

с. Медовене 

 

1 Читалище, Кметство 8 УПИ 

№ 

VIII 

 300 300 155 
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№ 
Предназначение на 

сградата 
Кв. УПИ Иденти-фикатор 

Застрое

на площ 

(кв.м.) 

РЗП 

(кв.м.) 

Акт 

№ 

2 Детска градина 15 УПИ 

№ II 

 245 245 156 

 Склад    42 42  

с. Равно  

1 Училище, детска 

градина 

23 УПИ 

№ III 

 508 508 2780 

2 Училище 40 УПИ 

№ I 

 336 336 2781 

 Физ. салон    90 90  

3 Едноетажна сграда 40 УПИ 

№ II 

 59,30 59,30 2772 

4 Кметство 41 УПИ 

№ VI 

 203 203 4052 

5 Здравна служба 41 УПИ 

№ VI 

 34,50 34,50 2783 

6 Сграда – поща 41 УПИ 

№ 

VIII - 

179 

 132 132 4053 

7 Читалище 27 УПИ 

№ I 

 450 450 2676 

с. Савин  

1 Кметство 7 УПИ 

№ I 

 130 130 3252 

 Стопанска сграда    44 44  

2 Читалище 19   340 340 162 

3 Автоспирка 34 УПИ 

№ I 

 30 30 311 

4 Масивна сграда – 

клуб 

34 УПИ 

№ I 

 243 243 312 

5 Училище 36 ПИ 

№ 99 

 158 158 163 
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№ 
Предназначение на 

сградата 
Кв. УПИ Иденти-фикатор 

Застрое

на площ 

(кв.м.) 

РЗП 

(кв.м.) 

Акт 

№ 

 Детска градина    245 245  

с. Сеслав  

1 Училище – първи 

етаж 

17 УПИ 

№ III 

 542 542 240 

 Детска градина – 

втори етаж 

   542 542  

 Масивна пристройка 

– склад 

   30 30  

 Кухня – столова    132 132  

2 Здравен дом 21 УПИ 

№ VII 

- 151 

 115 115 241 

3 Читалище 21 УПИ 

№ 

VIII – 

150 

 348 348 237 

4 Тър. сграда – 41,22% 

ид.ч. 

22 УПИ 

№ 

XV 

 253 253 242 

5 Кметство 32 УПИ 

№ VI 

 164 164 234 

 Пристройка    254 254  

6 Сграда – казан за 

изваряване 

   40 40 2789 

с. Севар  

1 Битов комбинат 9 УПИ 

№ VII 

 120 120 172 

2 Кметство 23 УПИ 

№ I 

 365 365 176 

 Здравна служба    365 365  

 Склад и навес    102 102  

 Склад    33 33  
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№ 
Предназначение на 

сградата 
Кв. УПИ Иденти-фикатор 

Застрое

на площ 

(кв.м.) 

РЗП 

(кв.м.) 

Акт 

№ 

 Читалище    825 825  

3 Детска градина 33 УПИ 

с № 

VII 

 848 1433 4159 

4 Училище 33 УПИ 

с № 

XI - 

540 

 642 642 177 

 Физ. салон    164 164  

с. Тертер  

1 Тър. сграда – 39,65% 

ид.ч. 

13 УПИ 

с № 

IX - 

120 

 270 270 249 

2 Жилищна сграда 17 УПИ 

с № 

VIII - 

287 

   356 

3  Кметство - част от 

втори етаж 27,12 % 

ид.ч. 

19 УПИ 

с № 

VII - 

202 

 183 183 247 

4 Читалище 19 УПИ 

с № 

VIII - 

203 

    

5 Здравна служба 20 УПИ 

с № II 

- 195 

 70 70 245 

6 Дом за стари хора       3403 

 Жилище с 4 

апартамента 

   150 150  

 Блок № 1    189,96 412,91  

 Блок № 2    189,96 412,91  
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№ 
Предназначение на 

сградата 
Кв. УПИ Иденти-фикатор 

Застрое

на площ 

(кв.м.) 

РЗП 

(кв.м.) 

Акт 

№ 

 Блок № 3    189,96 412,91  

с. Точилари  

1 Читалище 8  УПИ 

с № 

IV – 

49 

 138 138 183 

2 Кметство 12 УПИ 

с № I 

 152 152 181 

3 Детска градина 17 УПИ 

с № I 

 450 450 2338 

с. Юпер  

1 Културен дом 26 УПИ 

с № 

VII 

  1175 262 

2 Сграда – бивша 

здравна служба 

28 УПИ 

с № I 

 558 558 2336 

 Външни гаражи    78 78  

3 Детска градина, 

училище 

38 УПИ 

с № I 

 300 300 258 

 Физ. салон    380 380  

4 Баня и фурна 36 УПИ 

с № 

IV – 

489 

 177 177 266 

5 Поща 36 ПИ с 

№ 

491 

 80 80 255 

6 Апартамент № 5 от 

3+1 етажна сграда 

38 УПИ 

с № II 

 53,82 53,82 2300 

7 Сграда – склад 66 УПИ 

с № I 

 303 303 2334 

8 Кметство 76 УПИ 

с № I 

 212 212 260 
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№ 
Предназначение на 

сградата 
Кв. УПИ Иденти-фикатор 

Застрое

на площ 

(кв.м.) 

РЗП 

(кв.м.) 

Акт 

№ 

– 494 

9 Чакалня 76а УПИ 

с № I 

– 238 

 52 52 257 

10 Сграда 66 УПИ 

с № II 

 222 222 2335 

11 115 кв.м. в югоизт. 

част на УПИ № IV - 

за фурна 

41   115 115 4918 

с. Задруга  

1 Здравна служба и 

поща 

2 УПИ 

с № 

XXI – 

214 

 110 110 140 

2 Детска градина 3 УПИ 

с № I 

 304 304 139 

3 Читалище 10 УПИ 

с № I 

 300 300 141 

с. Звънарци  

1 Училище 14 УПИ 

с № 

VI 

  636 222 

2 Сграда – клуб 15 УПИ 

с № II 

 196 196 225 

3 Автоспирка 23 УПИ 

с № I 

 80 80 223 

 Гараж    26 26  

4 Кметство 24 УПИ 

с № 

VIII 

 189 189 220 

 Пристройка    93 93  

5 Читалище 29 УПИ 

с № 

 402 402 224 
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№ 
Предназначение на 

сградата 
Кв. УПИ Иденти-фикатор 

Застрое

на площ 

(кв.м.) 

РЗП 

(кв.м.) 

Акт 

№ 

IV 

6 Сграда 30 УПИ 

с № 

III 

 300 300 973 

 

3.4. Промишлени предприятия  

Състояние на местната икономика 

През последните няколко години се забелязва значителен спад в 

икономическото развитие на Община Кубрат, което се дължи  главно на 

финансовата и икономическа криза през 2009 и 2010 г. В резултат на кризата 

силно намаля броят на хората в трудоспособна възраст, предимно млади хора 

с висше образование, търсещи възможност за реализация в големите градове –

София и Варна. Значителна част от тях емигрират във високо развитите 

страни, въпреки кризата да е обхванала целия свят. Това от своя страна се 

превръща в предпоставка за силно застаряване на населението в общината. 

Основни отрасли, в които се е специализирала Община Кубрат, са: 

Промишленост - отрасълът промишленост в Община Кубрат включва 

следните подотрасли: 

 Дървообработваща промишленост 

-   „Лудогорие - 91“ АД е предприятие с около 60-годишна история и 

традиции в производството и търговията с мебели. До месец май 2014 г. 

дружеството извършва дейност в две бази в гр. Кубрат – база 1 на ул. 

„Цар Освободител“ № 68 и база 2 на ул. „Козлодуй“ № 49, използвана за 

складова база. 

На 19 май 2014 г. собствеността на „Лудогорие - 91“ АД, намираща се в 

база 1 на ул. „Цар Освободител“ 68 е закупена от русенското 

предприятие „Гораинвест“ АД, занимаващо се с дървопреработване и 

производство на панели от масивна дървесина. Дейността на „Лудогорие 

- 91“ АД е пренасочена във втората база на ул. „Козлодуй“ № 49, като 

продължава търговията с мебели и започва производство за вътрешния 

пазар, главно на пчелни кошери, както и на външно (дървени огради, 
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пейки, маси, столове) и вътрешно (кухни, секции, легла, маси, столове) 

обзавеждане от масивна дървесина. За износ в ЕС фирмата произвежда 

дървени крачета за мека мебел. 

- „Гораинвест“ АД е специализирана фирма в областта на горската 

промишленост. Основана е през 1998 г. в гр. Русе и е една от водещите в 

горско-промишления бранш в Североизточна България. Фирмата 

експлоатира част от бивш мебелен завод в гр. Кубрат, разположен на 

около 50 км от гр. Русе. Асортиментът, който произвежда 

предприятието е от сурова и сушена дървесина. 

 от сушена дървесина: елементи за мебели, кофражни платна, 

панели за кухненски вратички, врати и плотове, слепени греди за 

покривни конструкции, трислоен профил за дограма, външни 

настилки от тропическа дървесина, фризове за интериорни врати и 

первази; 

 от сурова дървесина: амбалажни греди и дъски, палети. 

- ЕТ „М. Анастасов – Феролес“ е фирма на територията на с. Задруга, 

занимаваща се с дърводобив и производство на дъски и колчета за лозя и 

овощни градини, като част от продукцията се изнася за Италия, Франция 

и Гърция. 

 Електротехническа промишленост 

„Елпром-Елин“ АД е производител на електро-инсталационни изделия 

на порцеланова и пластмасова основа. Продукцията е с широк спектър 

на приложимост. С нея се задоволяват основните потребности на всяко 

домакинство, производителите на различни видове машини и апарати, 

строителството и други отрасли на икономиката. Основни продукти, 

произвеждани и предлагани от страна на предприятието са фасунги, 

щепселни съединения, основи за предпазители, капачки, стопяеми 

вложки (бушони), осветители и осветителни тела, клеми, разклонители и 

разклонителни кутии. Фирмата осъществява контакти и произвежда 

продукция освен за вътрешния пазар, така и за външния в страните: 

Иран, Германия, Белгия, Англия, Швейцария. 

 

 

 



ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2017 – 2020 Г. – ОБЩИНА КУБРАТ 

 

30 
 

 

 

 Машиностроителна промишленост 

- „Технокардан“ ЕООД е тясно специализирана фирма в производство, 

ремонт, баланс и търговия с карданни валове. Екипът има опит в 

областта  повече от 30 години и на базата на това предлага експертни, 

качествени и конкурентни стоки и услуги. Като директен вносител 

фирмата разполага на склад с богата гама от резервни части на водещи 

компании в бранша, което позволява да предлага бързи и качествени  

услуги. Фирмата изработва изцяло нови карданни валове  по чертеж на 

клиента или по модел на стария кардан. Разполага с последно поколение 

баланс машина, което позволява прецизно динамично  балансиране на 

карданни валове с маса до 300 кг и диаметър до 600 мм. 

- "Динамика" АД е производител на карданни валове и части за селско-

стопански машини, автомобили и машини за металургичната 

промишленост. Дружеството е разположено на площ от 54 660 кв. м. 

Сградите са въведени в експлоатация през 1948-1983 г. и по размери 

задоволяват нуждите за производствената дейност. Производството е 

организирано в два основни цеха: ковашки цех и механичен цех с 

участък за окомплектовка, инструментален участък. Дружеството има 

въведена Система за управление на качеството като през юни 2002 г. е 

сертифицирана за ISO 9001:2000. 

- „Риткард“ ЕООД е фирма на територията на гр. Кубрат 

специализирана в баланс, ремонт и изработване на карданни предавки, 

както по чертеж, така и по технически параметри на клиента. Фирмата 

работи със собствени резервни части и с такива на клиента. Поддържа 

набор от карета, шлицеви двойки, опорни лагери и др. на склад. 

- „Хан Кубрат“ АД представлява фирма, специализирана в изграждането 

на технологични линии за производство на хляб и по-конкретно 

ситоареатори; водонагравател-дозатори; тестомесачки; 

повдигачобръщачи;  тестоделители; тестооформители; 

тестоокръглители; камери за окончателна ферментация; транспортьор-

зареждачи; електрически, дизелови и газови пещи; пещи за закуски; 

машини за рязане на хляб; универсални миксери. Фирмата произвежда и  

машини за растителна защита: щангови, вентилаторни и комбинирани 

пръскачки. 
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Основни клиенти на дружеството са малки, средни и големи 

хлебозаводи, и хлебопекарни, земеделски кооперации, и фермери. 

Работи основно за българския пазар и частичен износ за Молдова и 

Казахстан. 

3.5. Търговски дейности и туризъм 

Търговската мрежа на територията на Община Кубрат е сравнително 

добре развита. Поради голямата безработица, ниските доходи и ниската 

покупателно способност, търсенето на стоки и услуги силно намалява. Това е 

и една от причините една част от магазините и заведенията за обществено 

хранене и развлечение да променя предмета на своята дейност през 

последните години. Засега на територията на Община Кубрат има два ловни 

дома с подходяща леглова база. На територията на общината има ловни 

райони и отлични условия за развитие на ловен туризъм. 

3.6. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

Провежданата социална политика в Община Кубрат е съобразена с 

европейското законодателство в областта на социалната закрила, борбата с 

бедността и социалната изолация. Вниманието е насочено главно към най-

уязвимите групи: възрастни и самотни хора, хора с увреждания, деца в риск. 

3.7. Домакинства – сграден фонд и енергийно потребление и 

потребление на енергия от възобновяеми източници 

 Нискокачествените горива (въглища, брикети и дърва) се използват 

широко за битово отопление в къщите и апартаментите. Употребяваните печки 

не са с контролирано горене и емисиите на неголяма височина в гъсто 

населените райони могат да причинят силно замърсяване на въздуха. През 

зимния период с тихо време (слаб вятър) и температурна инверсия, битовото 

отопление без съмнение причинява проблеми с качеството на въздуха. За 

съжаление не е сигурно кога ще бъде газоснабден частният сектор. Тъй като 

горивата за битови нужди (въглища, брикети, дърва) са много по-евтини, те 

остават предпочитано гориво за отопление. 

Къща във Кубрат - с  номинална мощност за отопление 20 kW. 

Общ разход за енергоносител за един отоплителен сезон: 

1. Нафта                3 733 лв. 

2. Ел. енергия:       3 571 лв.        

3. Природен газ:    1 656 лв. 

4. Пелети:              1 439 лв.  
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5. Дърва:                 846 лв. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЕНЕРГИЕН БЮДЖЕТ НА ДОМАКИНСТВОТО - Сравнителна диаграма за общия разход 

за енергоносител за един отоплителен сезон 

 

За предпочитане е да се използва котел за 

изгаряне на биомаса (пелети, трици, дървен 

чипс, талаш, трески). Котелът е с автоматично 

горивоподаващо устройство, пожаробезопасна 

система, пепелопочистващо устройство. 

  

Предимства: 

 Екологично чисто гориво 

 Възможност за изгаряне на гориво

 с голяма влажност 

  Система за управление на мощността 

  Защита на ел. двигателите 

 Защита от обратно горене 

Централизираната схема на отопление е с най-големи предимства и би 

следвало да се работи за създаване на кооперирано отоплявани жилища 

при организация на община Кубрат. 
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3.8. Селско и горско стопанство  

Селското стопанство е основен отрасъл на икономиката в Община 

Кубрат. Отрасълът е един от най-развитите сектори на общинската икономика. 

Осигурява поминъка на значителна част от населението. 

 Растениевъдство; 

Община Кубрат разполага със значителни поземлени ресурси – 77% от 

общата й територия. Обработваемата земя представлява 84,80% от 

земеделските земи или 30 460 ха. Средно на глава от населението на общината 

се падат по 1,2 ха, което е над средното за страната. Приблизително 34% от 

площите в общината са заети със зърнени култури. Отглеждат се предимно 

пшеница, царевица, ечемик, за което най-много допринасят благоприятният 

климат и релефните условия. Преобладаващите в общината черноземни почви 

са предпоставка за получаване на високи добиви от зърнени култури. 

Значително място заемат и площите със слънчоглед, винени лозя, овощни 

градини – главно кайсии, праскови и сливи. От голямо значение за общината е 

и отглеждането на тютюн, сорт „Северна България“. 

 Животновъдство; 

Община Кубрат е специализирана главно в отглеждането на овце, говеда, 

свине и птици. Животновъдството в общината е изцяло съсредоточено в 

дребния, смесен частен сектор, където няма условия за стопански ефективна 

концентрация и за въвеждане на съвременни технологии за отглеждане на 

голям брой животни. Животновъдството е съсредоточено предимно към 

задоволяване на основните потребности на домакинствата. Селското 

стопанство на Община Кубрат се развива под формата на лични и 

кооперативни структури, сдружения и арендатори. Преобладаваща част са 

личните натурални стопанства. Пазарно-ориентираното производство се 

реализира от земеделски кооперации и арендатори. 

Основни фирми, специализирани в животновъдството са: 

 ЕТ „АСОТЕКС“ – Х. Чакър 

 ЕТ „Мъдър –Хасан Али и Фатме Али“.  

Създадено е сдружение с нестопанска цел „Кубратска мера“ за 

стопанисване и управление на пасищата и мерите на територията на Община 

Кубрат. Сдружението защитава интересите на фермерите – животновъди. 
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Броят на отглежданите животни на територията на община Кубрат към 

31.12.2016 г. е следният: 

 Говеда  – всичко                       4 190 бр.  

 Свине  – всичко                          850 бр.  

 Овце  – всичко                       7 330 бр. 

 Кози  – всичко          1 166 бр.  

 Птици  – всичко        30 082 бр. 

 Биволи  – всичко         14 бр. 

 Коне  – всичко       321 бр. 

 Пчелни семейства  – всичко  6 250 бр. 

 Горско стопанство 

Територията на Община Кубрат е опасана от горски масиви, които заемат 

93 957 дка /държавни и общински/ или 21,50% от цялата територия на 

общината. 

Преобладаващата растителност е широколистна – дъбови гори, клен, липа 

и др. Срещат се и ограничени участъци от иглолистни дървета – бор, ела, 

смърч и др. 

Предприятия и фирми, специализирани в областта на горското 

стопанство, на територията на Община Кубрат са:  

- „Кубратска гора“ ЕООД (производство и доставка на дърва за огрев, 

дърводобив, залесяване, преработка на дървесина); 

- ТП „ДГС – Сеслав“ (селско и горско стопанство, животновъдство, 

отглеждане на дивеч);  

- „Лудогориелес“ ЕАД (производство на фиданки, залесяване, 

дърводобив, преработка на дървесина).  

Община Кубрат е собственик на 4 594 ха гори от ГФ, като 4 514 ха 

широколистни гори и 80 ха иглолистни култури, разположени в 

териториалния обхват на две държавни ловни стопанства. 

3.9. Външна осветителна уредба 

Енергийните разходи за уличното осветление са сравнително голям 

разход в бюджета на общината: 
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 съществуващо с мощност 36,60 kW; 

Някои от възможните мерки за намаляване на консумацията за улично 

осветление включват: 

 Монтиране на комплектни автономни фотоволтаични светлинни 

модули, включващи: осветително тяло с енергийно ефективен светлинен 

източник със съответна пусково-регулираща апаратура; соларен 

(фотоволтаичен) панел с акумулаторна батерия; блок за управление; стълб със 

съответната височина  и носимоспособност. Същите могат да се прилагат на 

входно-изходни пътища (магистрали); специфични нужди на кметствата, 

свързани с осветяване на характерни обекти и улични участъци; отговорни 

участъци в селищата, на които трябва да се осигури захранване на уличната 

мрежа при прекъсване на електроснадяването и други. 

 Разработване на проекти за реконструкция на уличното осветление 

на принципите  „Всяка улица с полагащото й се осветление”  и „Улично 

осветление, което общината може да плаща”; 

 Категоризация и нормиране на уличната мрежа съгласно действащия 

БДС. Ненужното преосветяване води до преразход на енергия и до светлинно 

замърсяване. Преосветяването не води до подобряване на безопасността на 

движението. Цените на електрическата енергия ще нарастват за достигане до 

европейските равнища, които от своя страна същo растат; 

 Замяна на конвенционалните светлинни източници със светодиоди 

(LED). Ефект: светлинен добив, съпоставим и по-голям от този напр. на 

натриевите лампи; намаляване на експлоатационните разходи (имат живот над 

50 000 часа); добър цвят на светлината; 

 Приложение на системи за централизирано управление и мониторинг 

на уличното осветление, което е една от най-ефективните мерки за икономия 

на енергия; 

  Приложение на съвременни системи за адаптивно управление на 

уличното осветление; 

 Възможност за реализиране на 0,02 MW осветителна мощност като 

балансираща през нощта чрез прилагане на програмата за балансираща група. 

 

 



ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2017 – 2020 Г. – ОБЩИНА КУБРАТ 

 

36 
 

 

 

4. SWOT АНАЛИЗ 

SWOT анализът дефинира действието на вътрешни и външни фактори за 

развитието и възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане 

целите на развитие на енергийния мениджмънт в общината. 

 

Силни страни Слаби страни 

  Добро географско разположение за 

производство на ВЕИ в общината;  

  Сравнително чист район;  

  Липсват големи замърсители;  

  Добра електрификация на населените 

места;  

  Напълно подменено улично 

осветление;  

  Сравнително равни нива на 

електропотребление през отделните 

години  

  Около 5% от домакинствата имат 

инсталирани слънчеви термални панели 

за подгряване на топла вода. 

  Остарял общински сграден фонд и 

лоши топлинни характеристики; 

  Недостатъчно реализирани мерки за 

енергийна ефективност в общината;  

  Липса на активност от гражданите 

за информираност относно 

енергийната ефективност; 

  Масово използване на 

нискоефективни отоплителни уреди 

Възможности Заплахи 

 Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност посредством 

реконструиране, реставрация и 

рехабилитация на общински сгради; 

Рационално и ефикасно използване на 

възобновяеми енергийни източници в 

сградите;  

 Обновяване на многофамилни 

жилищни сгради, чрез изпълнение на 

мерки за енергийна ефективност; 

 Въвеждане на измервателни уреди и 

системи за контрол на 

енергопотреблението и събирането на 

база от данни за енергийния баланс на 

общината;  

 Административно  и  данъчно 

 Ограничени финансови 

възможности на общинската 

администрация за прилагане на 

мерки по енергийна ефективност; 

 Повишаване цените на енергийните 

ресурси; 

 Висока цена на инвестиции за ВЕИ 

мощности и дълъг срок на 

възвращаемост на вложените 

средства; Забавяне темпа на 

използване на ВЕИ;  

 Отказ на гражданите да инвестират 

във ВЕИ поради високи такси и 

невъзможност за избиване на 

инвестициите; 
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стимулиране на местно ниво;  

 Популяризиране  на  ползите  от  

 енергийна ефективност;  

 Възможностите за пестене на енергия 

и рационално използване на 

енергийните ресурси  чрез 

повишаване  на информираността 

сред населението; 

 Популяризиране на възможностите за 

използване на възобновяемите  

енергийни източници;   

 Проучвателни дейности за развитие на 

ВЕИ в общината;  

 Обмяна на опит в областта на 

енергийната ефективност. 

 Липса или слаба подкрепа от страна 

на държавата при използване на 

ВЕИ. 

 

5. ЦЕЛ И ОБХВАТ 

5.1. Цели на Европейския съюз за енергийна ефективност до 2020 г. 

Намаляването на потреблението на енергия и премахването на загубите 

на енергия има все по-голямо значение за ЕС. В своята резолюция от 15 

декември 2010 г. относно преразглеждането на плана за действие относно 

енергийната ефективност (T70485/2010) Парламентът ясно подчертава, че 

трябва да бъде приета задължителна цел за енергийна ефективност от най-

малко 20 % до 2020 г. Той призовава също за преразглеждане на Директивата 

относно енергийните услуги през 2011 г., така че да се включи разширена 

времева рамка до 2020 г. и критична оценка на националните планове за 

действие за енергийна ефективност и тяхното прилагане. 

В предишна резолюция от 6 май 2010 г. относно прилагане на 

възможностите на информационните и комуникационни технологии за 

улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с ниска 

въглеродна интензивност (T7-0153/2010) Парламентът подчертава, че са 

необходими значителни инвестиции както за научни изследвания и развитие, 

така и за използване на съществуващите технологии, за да се гарантира 

успешен преход към енергийно-ефективна, ниско-въглеродна икономика. Той 

предлага държавите членки да осигурят стимулите за инвестиции в енергийна 
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ефективност както от страна на публичния, така и на частния сектор, като 

отправна точка би могло да бъде провеждането в училищата на обучение 

относно енергийната ефективност. 

Парламентът изтъква освен това, че повсеместните информационни 

кампании, обясняващи на гражданите ползите от интелигентното измерване и 

ИКТ, са от решаващо значение за осигуряването на обществена подкрепа. 

Устойчивото енергийно развитие е изведено като център на 

енергийната политика и постигането му е обвързано с дългосрочни 

количествени цели до 2020 г.:   

- 20% по-малко емисии на парникови газове спрямо 1990 г.;   

- 20% дял на ВЕИ в общия енергиен микс;  

- 10% дял на енергия от възобновяеми източници в транспорта;   

- Подобряване на енергийната ефективност с 20 %.   

5.2. Цели на България за енергийна ефективност до 2020 г. 

Енергийната стратегия на България очертава основните рамки в 

енергийната политика на страната и предвижданите приоритетите в сектора за 

периода до 2020 г.  

Енергийната стратегия е насочена към преодоляване на основните 

предизвикателства, които стоят пред българската енергетика към настоящия 

момент:    

- Висока енергийна интензивност на БВП: Въпреки положителната 

тенденция за подобряване, енергийната интензивност на 

националния БВП е с 89% по-висока от средната за ЕС (при 

отчитане на паритета на покупателната способност);   

- Висока зависимост от внос на енергийни ресурси: България 

осигурява 70% от брутното си потребление чрез внос;  

- Необходимостта от екологосъобразно развитие: Светът е изправен 

пред предизвикателствата от промените в климата, повлияни от 

нарастването на обема на емисиите от парникови газове.   

Основните приоритети в Енергийната стратегия могат да се сведат до 

следните четири направления:   

- гарантиране сигурността на доставките на енергия;   
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- достигане на целите за възобновяема енергия;   

- повишаване на енергийната ефективност;   

- развитие на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към 

осигуряване на енергийните нужди, и защита на интересите на 

потребителите.   

5.3. Цели на община Кубрат за енергийна ефективност до 2020 г. 

5.3.1. Стратегическа цел 

Настоящият стратегически документ се фокусира върху процесите и 

определя политиката, чрез която по най-ефективен начин да се използват 

наличните ресурси на общината, както и да се привлекат външни, така че 

да се подобри нейната енергийна ефективност. 

След направения анализ и оценка на текущото състояние на 

енергийната ефективност на община Кубрат, бе избрана следната 

стратегическа цел на енергийната програма: 

 

РЪКА ЗА РЪКА С НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМА, 

 ЕФЕКТИВНА И ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ОБЩИНА 

 

За реализирането на горепосочената стратегическа цел бяха избрани 

следните 3 приоритета: 

Приоритет 1 – Повишаване на енергийната ефективност на 

територията на общината; 

Приоритет 2 – Повишаване потенциала на ВЕИ в общината; 

Приоритет 3 – Управление на енергията на територията на 

общината. 

5.3.2. Приоритети 

Предвид поставената стратегическа цел, силните и слаби 

характеристики на общината са определени няколко приоритетни области, 

където ще бъдат насочени усилията за подобряване енергийната ефективност 

и установяването на устойчиво и балансирано развитие.   
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 Приоритет 1 – Повишаване на енергийната ефективност на 

територията на общината 

Основният разход на енергия в сградите се дължи за отоплението, като 

за това отиват 2/3 от общо изразходената в сградата енергия. По-голяма част 

от тази енергия обаче се изразходва излишно, поради неудовлетворителни 

изолации. С повишаването на енергийната ефективност на сградата може да 

се икономисат до 70% от разходите за отопление. 

За реализирането на Приоритет 1 са необходими следните специфични 

цели:  

• Специфична цел 1.1 – Подобряване на енергийните 

характеристики на общинските сгради;  

• Специфична цел 1.2 – Повишаване на енергийната ефективност 

на жилищните сгради;  

• Специфична цел 1.3 – Повишаване ефективността на уличното 

осветление. 

 Приоритет 2 – Повишаване потенциала на ВЕИ в общината 

Политиката за зелена енергия на ЕС се концентрира предимно върху 

насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми 

енергийни източници и енергийната ефективност. В дългосрочен план ефекта 

от тази политика се очаква да допринесе за намаляване на емисиите от 

парникови газове и замърсяването на въздуха. 

Целенасочената политика на община Кубрат ще даде възможност да се 

изпълнят целите за повишаване на производството на енергия от ВЕИ и ще 

подобри енергийната ефективност в общината. В частност, това ще допринесе 

за намаляване на въглеродните емисии в общината, както и 

предотвратяването на замърсяване на въздуха. 

За реализирането на Приоритет 2 са необходими следните специфични 

цели:  

• Специфична цел 2.1 – Увеличаване на използваната енергия от 

ВЕИ в общинския сектор;  

• Специфична цел 2.2 – Увеличаване на използваната енергия от 

ВЕИ в частния сектор; 
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• Специфична цел 2.3 – Стимулиране на частни лица и бизнеса за 

изграждане на ВЕИ мощности на територията на общината. 

 Приоритет 3 – Управление на енергията на територията на 

общината 

Терминът "енергийна ефективност" представлява съотношението 

между изходното количество производителност, услуга, стока или енергия и 

вложеното количество енергия. България и българските общини са най-

големия консуматор на енергия в ЕС, поради което и икономиката на Р 

България не е конкурентноспособна на другите страни от ЕС. 

В община Кубрат е необходимо да се предприемат мерки за 

повишаване на енергоефективността, с което да се подобри работата на 

предприятията в индустрията, да се увеличи производителността в селското 

стопанство, ефективността в жилищата и ефикасността на общинската 

администрация. За да се случи това, всички те, гражданите, бизнеса и 

общинската администрация трябва да повишат нивото на информираност и да 

изградят култура за прилагане на мерки за енергийна ефективност. За 

реализирането на Приоритет 3 са необходими следните специфични цели:  

• Специфична цел 3.1 – Повишаване капацитета на местната 

власт в областта на енергийната ефективност и ВЕИ; 

• Специфична цел 3.2. – Повишаване информираността на 

гражданите и бизнеса в областта на зелената енергия. 

 

5.3.3. Цели 

 Специфична цел 1.1 – Подобряване на енергийните характеристики 

на общинските сгради 

Очакваните резултати от прилагането на мерките за подобряване на 

енергийните характеристики на общинските сгради са:  

- Подобряване състоянието на обществените сгради и повишаване 

на енергоефективността им;   

- Намаляване бюджетните разходи в резултат на икономия от 

енергия;  

- Удължен експлоатационен срок на публичната инфраструктура;  

- Подобрен комфорт на обществените сгради;  
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- Намаляване на въглеродните емисии отделяни от обществените 

сгради.  

 Специфична цел 1.2. – Повишаване на енергийната ефективност на 

жилищните сгради  

С прилагането на мерките за повишаване на енергийната ефективност на 

жилищните сгради се очакват следните резултати:  

- Подобряване състоянието на жилищните сгради и повишаване 

на енергоефективността им;  

- Намаляване на годишните разходи на домакинствата в резултат 

на икономия от енергия;  

- Удължен експлоатационен срок на обновените сгради и техните 

инсталации;  

- Подобрен комфорт на жилищните сгради;  

- Намаляване на въглеродните емисии отделяни от жилищните 

сгради. 

 Специфична цел 1.3. – Повишаване ефективността на уличното 

осветление 

 Чрез реализирането на мерките за повишаване ефективността на 

уличното осветление се очаква:  

- Подобряване на качеството на уличното осветление;  

- Намаляване на бюджетните разходи за електроенергия за 

улично осветление;  

- Подобряване на безопасността на градския ареал; 

- Намаляване на въглеродните емисии.   

 Специфична цел 2.1. – Увеличаване на използваната енергия от 

ВЕИ в общинския сектор  

Чрез увеличаването на използваната енергия от ВЕИ ще се постигнат 

следните резултати:  

- Намаляване на разходите на общината за енергия;  

- Създаване на топлинен комфорт и подобряване на предлаганите 

услуги от общинска администрация;  
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- Намаляване на въглеродните емисии от публичния сектор.   

 Специфична цел 2.2 – Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ 

в частния сектор  

Чрез увеличаването на използваната енергия от ВЕИ в частния сектор ще 

се постигнат следните резултати:  

- Намаляване на разходите на домакинствата за енергия;  

- Създаване на добра среда за стимулиране производството на 

ВЕИ;  

- Редуциране на въглеродните емисии изхвърляни от частния 

сектор;  

 Специфична цел 2.3. – Стимулиране на частни лица и бизнеса за 

изграждане на ВЕИ мощности на територията на общината  

Със стимулирането на бизнеса да инвестира в изграждането на ВЕИ 

мощности на територията на общината се цели:  

- Създаване на благоприятни предпоставки за инвестиране във 

ВЕИ мощности;  

- Създаване на информираност сред инвеститорите;  

- Увеличен дял на бизнес инвестициите във ВЕИ.  

 Специфична цел 3.1 – Повишаване капацитета на местната власт в 

областта на енергийната ефективност и ВЕИ  

С повишаването на капацитета на местната власт в областта на 

енергийната ефективност и ВЕИ се очакват следните резултати:  

- Повишаване на ефективността, планирането, реализацията и 

мониторинга на местните политики за енергийна ефективност;  

- Повишено ниво на информираност;  

- Изградена култура за прилагане на мерки за енергийна 

ефективност.  

 Специфична цел 3.2 – Повишаване информираността на гражданите 

и бизнеса в областта на зелената енергия 

Основните ползи и очакваните резултати от реализацията на тази цел е:  

- Повишено ниво на информираност на гражданите и бизнеса;  
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- Изградена култура за прилагане на енергийно ефективни мерки;  

- Изграждане на публично-частни партньорства;  

- Намаляване на въглеродните емисии отделяни от общината. 

5.3.4. Проекти в областта на енергийната ефективност и енергийна 

ефективност от ВЕИ заложени в Общинския план за развитие 

на Община Кубрат 2014 - 2020 г. 

Проект № 24  

Наименование на проекта  Изграждане и оборудване на 

инсталации/мощности за производство на 

топлина и/или електрическа енергия за 

сгради общинска собственост и 

съоръжения и/или сгради и съоръжения, 

които предоставят различни обществени 

услуги от възобновяеми енергийни 

източници; изграждане на 

разпределителна мрежа за био-горива или 

произведена от биомаса или други 

възобновяеми енергийни източници 

(ВЕИ) топлинна/електрическа енергия 

Източник на финансиране Община, национално финансиране 

Отговорна организация  Община Кубрат  

Период за реализация  2014-2020  

 

5.3.5. Срокове за изпълнение 

Изпълнението на Общинската програма за енергийна ефективност ще се 

осъществи за период от 4 години. За реализиране на програмата ще се вземат 

под внимание финансовото осигуряване и тежест на програмата върху 

общинския бюджет както във времето така и по отношение на различните 

източници на финансиране на програмата и възможност за нейното реално 

изпълнение. Ще бъдат извършени детайлни енергийни обследвания на 

сградите общинска собственост, предвидени за енергийноефективна 

реконструкция повечето от които са подлежащи на сертифициране за 

енергийна ефективност в съответствие със Закона за енергийната ефективност. 
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През годините на изпълнение на програмата, текущо ще се изпълняват 

дейности по събирането, обработването и анализа на информацията за 

състоянието на енергопотреблението за всички общински обекти. 

 

6. ИЗБОР НА ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ 

6.1. План  за  реализация  на програмата  за  енергийна 

ефективност 

В плана за реализация на Програмата за енергийна ефективност на 

община Кубрат се обобщават необходимите ресурси за реализацията му и се 

представя финансовата рамка необходима за неговото изпълнение. 

Ресурсите за реализацията на Програмата включват само планираните 

средства за реализацията на мерки и проекти, които разширяват 

възможностите за инвестиции в енергийната ефективност на общината и 

мобилизират допълнителни ресурси в публичния и частния сектор. В този 

смисъл програмата за реализация не включва в прогнозен план пълния обем на 

финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи 

разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) 

или друг вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат 

реализирани на територията на общината и ще допринасят за енергийното ѝ  

развитие до 2020 г.  

Плана за реализация на Програмата за енергийна ефективност обхваща:  

Определените приоритети за устойчиво интегрирано развитие на 

енергийната ефективност през периода до 2020 г.,   

Общия и годишния обем на планираните средства за тяхната 

реализация;  

Източниците на финансиране за реализация на приоритетите в 

развитието на общината, като се имат предвид мерките и проектите, които ще 

бъдат включени в конкретен план за реализация на Програмата.  

Общата сума на поетите финансови ангажименти е индикативна и може 

да претърпи корекции в зависимост от възприетите подход и степента на 

изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия, необходимостта 

от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства чрез 

преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани 

промени в предвидените мерки и проекти. 
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Подробен план за реализиране на Програмата за енергийна ефективност 

е даден в Приложение 1. 

6.2. Индикатори за наблюдение 

За да се отчете степента на  постигане на заложените цели и приоритети 

на Програмата за енергийна ефективност е необходимо да се използват 

индикатори за резултат. Индикаторите обхващат, както физически 

характеристики (параметри), така и финансови по отношение реализацията на 

поставените цели и приоритети, като стойностите им могат да бъдат 

абсолютни или относителни.    

-  Индикаторите за резултат са (по възможност) количествено 

измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за 

конкретните постижения при реализацията на приоритетите и целите и 

постигнатото пряко въздействие в съответната област.  

Препоръчва  се индикаторите за въздействие да не бъдат използвани 

или да бъдат сведени до минимум, поради сравнително дългия период от 

време до тяхната проява. Допълнителна причина е, че често индикаторите за 

въздействие не могат да бъдат пряко обвързани с реализирането на дадения 

проект или програма. 

6.3. Източници на финансиране   

Община Кубрат  не разполага със собствени финансови средства за 

инвестиране в проекти по енергийна ефективност. Инвестирането в енергийна 

ефективност не е самоцел, а средство за намаляване на разходите, 

конкурентоспособността, сигурността по енергоснабдяването и опазване на 

околната среда и създаване на допълнителна заетост. 

Цялостно или частично финансиране на инвестиционните проекти по 

енергийна ефективност може да бъде осигурено от национални и чужди 

фондове и международни програми. По-важните фондове и програми, които 

предлагат възможности за кредитно или безвъзмездно финансиране на 

проекти за енергийна ефективност са:  

- Републикански бюджет – според чл. 11, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕЕ, 

средствата за изпълнение на планове и програми за енергийна 

ефективност се предвиждат в бюджетите на органите на държавната 

власт и органите на местното самоуправление.  
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- Общински  бюджет  –  предвиждане  на  собствени 

 средства  за изпълнението на мерките по Програмата за енергийна 

ефективност  

- Заемен капитал – средства предоставяни от банки, търговски 

дружества, предприятия предлагащи услуги в енергийната 

ефективност, финансов лизинг и др.  

- Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”  

По силата на Закона за енергийната ефективност е създаден фонд 

„Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, който предлага 

финансови продукти в три основни направления: 

 Кредити; 

 Частични гаранции по кредити; 

 Портфейлни гаранции; 

 За компании за енергийни услуги (ЕСКО); 

 за саниране на многофамилни жилищни сгради. 

Фондът управлява финансови средства, предоставени за инвестиционни 

проекти за повишаване на енергийната ефективност, съобразно приоритетите, 

заложени в националната стратегия и в националните планове за действие, 

приети от Министерски съвет. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 

източници” финансира изпълнението на дейностите и мерките по повишаване 

на енергийната ефективност, с изключение на финансираните от държавния 

бюджет. Средствата на фонда следва да се разходват за възмездно 

финансиране на проекти за развитие на енергийната ефективност. 

- Международен фонд „Козлодуй” (МФК) 

Международният фонд „Козлодуй" (МФК) се администрира от 

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Бенефициент на 

проектите, финансирани от Фонда е Министерството на икономиката и 

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. 

- Програма „Интелигентна енергия – Европа“  
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- Национален доверителен екофонд 

Фондът е създаден по силата на суапово споразумение „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 разрешаването 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. 

- „Програма развитие на селските райони” 

Възможности за финансиране на мерки по енергийна ефективност 

реализирани от общината чрез Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г. Програмата ще насърчава проекти, които обединяват 

едновременно селското стопанство и селския туризъм, чрез насърчаване на 

устойчив отговорен туризъм в селските райони и природното и културно 

наследство, както и инвестиции в производството на енергия от възобновяеми 

източници и инвестиции в създаване или подобряване на малки по мащаби 

инфраструктура, в които да се гарантират въведени минимални изисквания за 

енергийни характеристики на сградите. 

- Фонд ФЛАГ 

Фондът е национален инструмент за подпомагане на общините за 

осигуряване на собственото им съфинансиране за инвестиционни проекти, 

финансирани по европейските фондове. 

- ОП „Околна среда”  

-  Договор с гарантиран резултат 

Приложното поле за използването на този инструмент са 

взаимоотношенията с фирми за енергоефективни услуги, по които 

възложители са учреждения и институции на бюджетна или общинска 

издръжка. Фирмите за енергоефективни услуги с гарантиран резултат 

(известни като ЕSCО) осигуряват със собствени средства ЕSCО-услуги и 

инвестиции (проучване, внедряване, експлоатация и поддръжка) при 

гарантирано ниво на енергийните спестявания, възвръщащи инвестицията 

заедно с известна печалба. Съгласието за извършване на тези услуги се 

обективира в договор между ЕSCО-фирмата и възложителя. Изпълнението на 

мерките води до намаляване на енергийните разходи и намаляване на 
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разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите. Разходите на 

инвестицията се изплаща на фирмата от постигнатите икономии, като 

постигнатата печалба се разпределя между договарящите страни. 

- Публично – частно партньорство  

Публично-частното партньорство е финансов инструмент за осигуряване 

на инвестиции в публична инфраструктура, когато общинския бюджет не 

разполага с необходимия ресурс, но иска да осигури по-добра стойност на 

вложените публични средства. ПЧП е начин да се комбинират предимствата 

на публичния и частния сектор, за да се постигне най-доброто по отношение 

на предоставянето на публични услуги и инфраструктурни обекти. 

6.4. Заинтересовани страни   

За да бъдат правилно формулирани приоритетите, целите и дейностите е 

необходимо да се установи взаимовръзката между заинтересованите страни и 

Програмата за енергийна ефективност на община Кубрат. 

Под заинтересовани страни се разбират всички лица, групи хора, 

институции или фирми, които имат отношение към планирането и 

изпълнението от Програмата за енергийна ефективност и биха имали пряк или 

косвен ефект от неговата реализация.  

При установяването на заинтересованите страни е необходимо да се 

ръководим от следните принципи:   

- информираност на гражданите и стимулиране тяхното активно 

участие  в процеса на вземането на решения на местно ниво – основен 

принцип в съвременното местно самоуправление;  

- правилно взаимодействие между различните заинтересовани страни -  

механизъм за изграждане на местен капацитет за планиране и 

реализация на ефективни местни политики;  

- партньорство между местната власт, граждани, НПО и бизнеса – 

необходим процес за правилното и модерно развитие на общината; - 

координираност на усилията за постигане на крайните цели.  

 При реализацията на Програмата за енергийна ефективност е 

необходимо да споменем възможните неблагоприятни сценарии, които биха 

били на лице поради непредвидими промени в планирането и изпълнението. 

Сред факторите неблагоприятстващи правилната реализация на Програмата 

са:    
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- човешкият фактор – възможно е екипите от експерти, ангажирани 

с реализацията на Програмата, както общински, така и на всички 

останали да нямат добра съгласуваност и не добра комуникация. Това 

от своя страна води до забавяне реализацията на дейностите, 

отразявайки се негативно в социално-икономически и финансов аспект;   

- последователност и устойчивост – политиката, която се води в 

общината спрямо енергийната ефективност, трябва да бъде 

последователна и да се реализират всички заложени проекти в 

Програмата, за да се достигне желания краен резултат. Изменението 

във воденето на тази политиката, би коствало много разпиляни 

средства и нулев резултат;  

- анализ на заинтересованите страни – необходимо е да се 

провежда периодичен анализ на заинтересованите страни поради 

промяна в поведението на лица, групи, фирми и др. В противен случай, 

биха се реализирали проекти, от които социално-икономическия ефект 

е безполезен;  

- външни фактори – в тази група влизат всички други фактори, които 

биха повлияли негативно за реализирането на Програмата за енергийна 

ефективност, като климатични условия, съпротива за промяна у хората, 

неподготвени експерти за реализация на проектите и др.    

Програмата за устойчиво енергийно развитие на Община Кубрат трябва 

да бъде разглеждана, като отворена система, която да отчита динамиката на 

местната ситуация, да предвижда бъдещи изменения и да дава насоки за 

интегрирано устойчиво планиране и развитие.   

6.5. Основни заинтересовани страни   

Основните заинтересовани страни за реализация и мониторинг на 

Общинската програмата за енергийна ефективност на община Кубрат 2017 – 

2020 могат да бъдат следните заинтересовани групи:    

- Социално и икономически активни граждани на общината;  

- Неправителствени, браншови и други представителни организации;  

- Групи в неравностойно положение;  

- Общинска администрация;  

- Медии – регионални и национални;  
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- Местни фирми, работещи в областта на ЕЕ и ВЕИ;  

- Други общини;  

- Международни партньори.  

6.6. Очакван ефект  

Инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници предлагат осезаеми ползи за околната среда и икономиката, а 

настоящата програма прави възможни такива инвестиции. Основните ползи 

са:  

- Финансови икономии – Ефекта се наблюдава както в домакинствата, 

така и в общинските учреждения. Инвестициите в енергийна 

ефективност намаляват потреблението на енергия, а от това и годишните 

сметки за потребление;  

- Повишаване на конкурентоспособността – Инвестициите в 

енергийна ефективност намаляват потреблението на енергия, а също 

така и съответните енергийни разходи на предприятията. По-малките 

оперативни разходи означават по-голяма конкурентоспособност;  

- Ползи за околната среда – Инвестициите в енергийна ефективност 

и възобновяеми енергийни източници намаляват емисиите на 

въглероден двуокис и така допринасят пряко за по-чиста околна среда.  

При някои от инвестициите е възможно да се получи сравнително дълъг 

срок на откупуване, но в такъв случаи се има предвид тяхната екологичната 

значимост.    

6.7. Мониторинг, оценка и отчет    

Водеща роля в изпълнението на програмата е отредена на общинската 

администрация. За успешното реализиране на общинската политика по ЕЕ е 

необходимо да се наблюдава изпълнението на инвестиционните проекти, като 

се прави периодична оценка на резултатите. 

Ежегодно ще се прави наблюдение и оценка на изпълнението на 

Програмата за енергийна ефективност и постигнатите резултати за 

съответната година. Чрез наличната информация ще бъде съставен отчет. За 

нуждите по изготвянето му е необходимо да се осигурява текуща информация, 

която да спомага да се отчете напредъка на стратегическия документ. 
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При необходимост от корекция и актуализация на Програмата, кметът на 

общината внася предложение в Общински съвет. 

Съгласно чл. 12, ал. 3 от ЗЕЕ, отчет на изпълнението на дейностите и 

мерките от Програмата за енергийна ефективност трябва да бъде утвърден от 

изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

(АУЕР), като същия трябва да бъде неразделна част от Програмата за 

енергийна ефективност. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изготвянето на общинските програми е задължителна част от 

държавната политика по ЕЕ и налага участието на съответните регионални и 

местни структури. Разработването им и изпълнението на предвидените в тях 

проекти е част от регионалната политика за устойчиво развитие. 

С общинските програми за енергийна ефективност се цели да се повиши 

ефективността на използване на енергийните ресурси: да се намалят 

енергопотреблението и вредните емисии в атмосферата; да се осигури 

здравословната среда чрез подобряване на микроклимата; да се създадат 

предпоставки за финансиране на мероприятията за енергийна ефективност; 

енергийната ефективност да стане една от приоритетните общински дейности. 

Програмата за енергийна ефективност на община Кубрат  за периода 

2017 – 2020 г. е стратегически документ с отворен характер. Той може да бъде 

усъвършенстван, допълван, променян и изменян на база установените 

резултатите, нуждите и финансовата възможност на общината. 
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Приложение 1: План за реализация на Програмата за енергийна ефективност на 

община Кубрат за периода 2017 - 2020 г. 

 

№ Наименование 

Индикатори 

за 

резултати 

Източник на 

финансиране 

Индикатив 

на стойност, 

в лв. 

Период на 

реализация 

ОБЩО СУМА  625 000   

Приоритет 1. Повишаване на енергийната ефективност на територията на 

общината  
 

   Специфична цел 1.1. Подобряване на енергийните характеристики на 

общинските сгради  
 

              Мерки   

1  Детайлно обследване на 

общинските сгради в 

община Кубрат 

Обследвани 

8 бр. сгради 

Общински 

бюджет 
20 000 2017 – 2020 г. 

2  Саниране, 

реконструкция и 

модернизация на 

общинските сгради и 

инсталациите в тях  

Основен 
ремонт на 8 бр. 

сгради 

Общински 

бюджет/външни 

източници 
500 000 2017 – 2020 г. 

   Специфична цел 1.2. Повишаване на енергийната ефективност на жилищните 

сгради  
 

              Мерки   

3  Oбследвания за 

енергийна ефективност 

на жилищните сгради 

на територията на 

общината. 

Обследвани 

6 бр. сгради 
Външни източници - 2017 – 2020 г. 

4  Саниране, 

реконструкция и 

модернизация на 

жилищни сгради и 

инсталациите в тях  

До 40% 

саниран 

сграден фонд 
Външни източници - 2017 – 2020 г. 

   Специфична цел 1.3. Повишаване ефективността на уличното осветление  
 

Мерки   

5  Допълнително 

изграждане на 

енергоспестяващо 

улично осветление.  

100 % от 

общото 

осветление на 

общината за 

периода 

Общински 

бюджет/външни 

източници 
100 000 2017 – 2020 г. 

Приоритет 2. Повишаване потенциала на ВЕИ в общината   

    Специфична цел 2.1. Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в 

общинския сектор  
 

              Мерки   

1  Проучване потенциала 

на територията на 

общината по 

отношение на 

наличието и 

използваемостта на 

Направени 2 

проучвания с 

доклад и 

препоръки 

Общински 

бюджет 
2 000 2017 – 2020 г. 
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ВЕИ в различни 

сектори  

2  Проучване на 

възможностите за 

оползотворяване на 

растителна маса и 

растителни отпадъци 

за производство на 

биогориво  

Направени 2 
проучвания с 

доклад и 

препоръки 

Общински 

бюджет 
2 000 2017 – 2020 г. 

    Специфична цел 2.2. Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в частния 

сектор 
 

              Мерки   

3 Провеждане на 

кампании за 

насърчаване 

използването на 

енергия от ВЕИ  

Проведена 1 

кампания 

Общински 

бюджет/външен 

източник 
- 2017 – 2020 г. 

    Специфична цел 2.3. Стимулиране на частни лица и бизнеса за изграждане на 

ВЕИ мощности на територията на общината 
 

              Мерки   

4 Увеличен дял на 

бизнес инвестициите 

във ВЕИ 

10% увеличен 

дял на 

инвестициите 

Общински 

бюджет/структурни 

фондове на ЕС 

- 2017 – 2020 г. 

Приоритет 3. Управление на енергията на територията на общината   

    Специфична цел 3.1. Повишаване капацитета на местната власт в областта на 

енергийната ефективност и ВЕИ  
 

              Мерки   

1  Обучение на експерти 
от местната 

администрация от 

ресорните  
звена, ангажирани в 

планирането, 

изпълнението и 

контрола на 

капиталовите 

инвестиции и 

политиките по 

териториално развитие;  

100% обучени 

експерти от 

местната 
администрация 

Общински 

бюджет/външни 

източници 
500 2017 – 2020 г. 

2  Участие в срещи, 

дискусии и форуми 

свързани с ЕЕ и 

събиране на добри 

практики 

Поне 2 
участия за 

периода 

Общински 

бюджет/външни 

източници 
500 2017 – 2020 г. 

    Специфична цел 3.2. Повишаване информираността на гражданите и бизнеса в 

областта на зелената енергия 
 

              Мерки   

3 Административно 

стимулиране на бизнеса 

за използване на 

енергия от 

възобновяеми 

източници, напр. чрез 

По преценка на 

местната 
администрация 

Общински 

бюджет/външни 

източници 
- 2017 – 2020 г. 
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данъчни преференции, 

специализирано 

административно 

обслужване и други  

 

 

 

 Изготвили: 

 

Ст. експерт „ИД“ при община Кубрат - инж. Е. Чакъров 

Ст. експерт „ИУПК“ при община Кубрат - инж. Ив. Иванов 

 


