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ВЪВЕДЕНИЕ  
Терминът „енергийна ефективност“ представлява съотношението между 

изходното количество производителност, услуга, стока или енергия и вложеното 

количество енергия. Необходимостта от подобряване на енергийната ефективност в Р 

България е един от основните приоритети на българското правителство. България 

разполага със значителен потенциал за реализация на мерки по енергийна ефективност. 

Повишаването на енергийната ефективност ще допринесе за ограничаване на емисиите 

от въглероден диоксид и други парникови газове и съответно ще спомогне за 

предотвратяване на изменението на климата.  

Енергийната ефективност означава извличане на максимална полза от всяка 

единица енергия, чрез съответните навици и използване на модерни технологии за 

задоволяване на ежедневните нужди. Тя е най-лесния и ефективен начин за намаляване 

на енергийната консумация и замърсяването на околната среда. Предизвикателството 

се състои в това да се сложи край на прекомерно увеличаващото се енергийно 

потребление без да се намалява качеството на живот. От една страна това може да бъде 

постигнато чрез подобряване на енергийната ефективност и от друга страна чрез 

промяна в поведението на енергийните консуматори.  

За енергийна ефективност говорят следните фактори:  

 Икономически фактор: по-нисък разход за енергодобив, увеличаване стойността 

на съществуващото вече ноу-хау;  

 Екологически фактор: по-ниско изразходване на ресурси, отдаване по-голяма 

важност на климата, качество на въздуха;  

 Фактор за социална справедливост: енергийната ефективност ще допринесе за 

запазването на достъпа на всички социални групи до енергийни услуги.  

 

 
Настоящата програма за енергийна ефективност (ПЕЕ) е задължителна част от 

държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните 

регионални и местни структури. ПЕЕ цели да се намали нивото на енергопотребление в 

обектите – общинска собственост (сгради, инсталации, улично осветление и др.), като 

по този начин да се даде пример на населението и бизнеса с оглед генериране икономия 

на енергия в бита и индустрията.  

Предвидените в настоящата програма мерки по енергийна ефективност имат за 

цел политиката по енергийна ефективност да се превърне в приоритетна на територията 

на Община Брегово, като по този начин се повишат икономическия растеж и жизнения 

стандарт на населението на общината и се подпомогне опазването на околната среда.  

Областните управи и общините представляват важен участник в необходимата 

промяна и следователно техните инициативи трябва да бъдат допълнително засилени. 

Градовете и градските райони, които консумират близо 80% от енергията, са 

едновременно част от проблема и част от решението за по-висока енергийна 

ефективност.  
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Специфична подкрепа ще бъде предоставена за новаторски интегрирани 

енергийни решения на местно ниво, допринасящи за преминаване към т. нар. зелени 

градове.  

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.  

Програмата за енергийна ефективност е разработена в съответствие с 

европейските нормативни актове, свързани с енергийната ефективност и 

транспонирани в българското законодателство. 

Програмата е динамична и отворена като документ.  

Тя ще бъде периодично допълвана, съобразно настъпилите промени в 

приоритетите на общината, в националното законодателството и други фактори със 

стратегическо значение.  

 

ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ  
 

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. 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.  

Въвеждането на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност в 

българското законодателство със сега действащия Закон за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ) на практика постави общините в Република България в ситуация, при която е 

необходимо всяка община да изготви програма за енергийна ефективност на 

територията си (съгласно чл. 12 от Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/). При 

изпълнение на гореизложеното и във връзка със задължителната сертификация 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 разгъната 

застроена площ (РЗП) над 250 m2, законовите условия са императивни.  

Тъй като Програмите за енергийна ефективност трябва да съответстват на изискванията 

на Директивата и на ЗЕЕ с тях се цели:  

 реализация на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност в 

съответствие с Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 – 

2020г, водещи до икономии на енергия не само в крайното, но и в първичното 

потребление на енергия;  

 изпълнение на индивидуални цели за енергийни спестявания, като част от 

националната задължителна цел за енергийни спестявания на Република 

България до 2020г от страна на т.нар. „задължени лица – търговци с енергия“ 

при крайните клиенти на енергия, към които принадлежат и общините;  

 въвеждане на допълнително изискване, освен енергийната ефективност на 

сградния фонд на общините, да се повиши и енергийната ефективност на 

уличното осветление ( за системи за външно изкуствено осветление).  
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Съгласно ЗЕЕ, Програмите по енергийна ефективност трябва да съответстват и на 

целите, заложени в:  

1. Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България;  

2. Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 -2020г.;  

3.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 и  

4. Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за 

изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от 

обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд.  

Програмите по енергийна ефективност се разработват при отчитане на 

стратегическите цели и приоритети на регионалните планове за развитие на 

съответните райони, изготвяни на основание чл.4, ал.3 от Закона за регионалното 

развитие, както и въз основа на перспективите за устойчиво икономическо развитие на 

съответните райони за икономическо планиране.  
 

НОРМАТИВНА БАЗА  

 

Европейско законодателство:  
 

Настоящата програма е изготвена в съответствие с новото европейско 

законодателство в областта на енергийната ефективност и е съобразена със:  

 Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност  

 ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 5 април 2006 година относно ефективността при крайното потребление на 

енергия и осъществяване на енергийни услуги, която отменя Директива 

93/76/ЕИО на Съвета;  

 ДИРЕКТИВА 2010/31/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите 

(преработена версия на ДИРЕКТИВА 2002/91/ЕС);  

 ДИРЕКТИВА 2012/27/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на 

директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 

2006/32/ЕО;  

 ДИРЕКТИВА 2009/28/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 

2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО;  

 ДИРЕКТИВА 2002/91/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 16 

декември 2002 година относно енергийната ефективност на сградния фонд  
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 Две от гореспоменатите директиви са тясно свързани с енергийния мениджмънт 

в общините - Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на 

сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.  

 Директива 2010/31/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 19 май 

2010г. относно енергийните характеристики на сградите  
Целта на Директивата е да се подобрят енергийните характеристики на сградите 

в рамките на държавите - членки на Европейския съюз, като се вземат предвид 

външните климатични и местни условия, както и изискванията за параметрите на 

вътрешния въздух при стриктно спазване на съотношението „разходи - ефективност“. 

Директивата въвежда изискване за привеждане на съществуващия сграден фонд в 

държавите - членки до „сгради с близко до нулево потребление на енергия“. Това 

означава подобряване на енергийните характеристики на сградите до максимално 

възможния клас на енергопотребление по скалата на класовете за енергопотребление за 

съответната сграда, в зависимост от действащите технически правила и норми към 

датата на въвеждането й в експлоатация, плюс задължителното условие за 

оползотворяване на енергия от възобновяеми източници за задоволяване на 

енергийните потребности на обитателите на сградата.  

Директивата въвежда и критерии 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;  

 енергийно сертифициране на сгради и части от тях.  

 

 Директива 2012/27/ЕС на Европейският парламент Съвета от 25 октомври 

2012 г. относно енергийната ефективност  
Основната цел на тази Директива е да допринесе за постигане на целите на 

Европейския съюз за повишаване на енергийната ефективност в крайното енергийно 

потребление на държавите-членки до 31 декември 2020г с 20 % 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 m2, а за общинските сгради това е 

пожелателно;  

 въвеждане на схеми за задължения за енергийната ефективност, осигуряващи 

изпълнението на националната цел за енергийни спестявания от страна на т.нар. 

„задължени лица - търговци с енергия“, между които тази цел се разпределя като 

индивидуални цели за енергийни спестявания, подлежащи на изпълнение чрез:  

 сключване на договори за реализация на енергийноефективни услуги при 

крайните клиенти на енергия;  

 внасяне на парични средства от страна на търговците с енергия в 

специализирани фондове за енергийна ефективност;  

 прехвърляне на енергийни спестявания.  

 насърчаване използването на т.нар. „ЕСКО модел“, представляващ финансова 

схема за насърчаване реализацията на енергоспестяващи мерки при крайните 

клиенти на енергия чрез реализацията на договори с гарантиран резултат;  
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 въвеждане на система за управление по енергийна ефективност (енергиен 

мениджмънт), включително енергийни обследвания, като част от прилагането на 

програмата по енергийна ефективност от публичните органи и органите на 

местната власт и местното самоуправление.  

 

 Стратегия „Енергетика 2020” на Европейския съюз (Трети 

либерализационен пакет в енергетиката „Енергетика и климат“)  
През 2007г Европейският съвет прие нови енергийни цели до 2020г, т.нар. 

„триада 20-20-20“. 

 Основните Европейски цели в областта на енергията са:  

o Намаляване на емисиите на парниковите газове на ЕС най-малко с 20% спрямо 

нивата от 1990г; 20% от енергопотреблението на ЕС да е от възобновяеми 

енергийни източници;  

o 20 % намаляване на крайното енергийно потребление.  

Тези цели са насочени към ефективното използване на ресурсите на Европа, като 

се направят важни промени в начина, по който в държавите-членки на Европейския 

съюз се произвежда и консумира енергия и се основават на постигнатото до този 

момент в областта на енергийната политика.  

Основните приоритети в Енергийната стратегия могат да се сведат до следните 

пет направления: гарантиране сигурността на доставките на енергия; 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. Тези приоритети определят и визията 

на правителството за развитие на енергетиката през следващите години.  

 
 

Стратегия „Европа 2020“  
 

Стратегия „Европа 2020“ определя три приоритета:  

 Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и 

иновации;  

 Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 

икономика с по-ефективно използване на ресурсите;  

 Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, 

която да доведе до социално и териториално сближаване.  

 

За измерване на напредъка в постигането на целите на стратегията са определени 

водещи цели за Европейския съюз:  

• Заетост за 75% от населението на възраст 20 - 64 навършени години;  

• Инвестиции в научноизследователската и развойна дейност (НИРД) в размер на 3% 

от БВП;  

• Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата/енергията;  
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• Емисиите на парникови газове да бъдат намалени с 20% в сравнение с 1990г.;  

• Делът на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия да 

нарасне до 20% и енергийната ефективност да се подобри с 20%.  
 

 

 
При определяне на общата кумулативна цел могат да се използват следните 

стойности за изчисление на енергийни спестявания в размер:  

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

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

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

Съгласно чл.21 от ЗЕЕ, при изпълнение на индивидуалните цели за енергийни 

спестявания задължените лица по чл.14, ал.4 (търговци с енергия) могат да:  

1. предлагат енергийноефективни услуги на конкурентни цени чрез доставчик на 

енергийноефективни услуги, и/или  

2. правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ 

или в други финансови посредници за финансиране на дейности и мерки за енергийна 

ефективност в размер на инвестициите, необходими за изпълнение на мерки за 

постигане на индивидуалните им цели, определени съгласно методиката за оценка на 

размера на вноските от задължените лица по чл.14, ал.4 във Фонд „Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници“ и в други финансови посредници, необходими 

за постигане на индивидуалните им цели по предложение на изпълнителния директор 

на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, и/или  

3. сключват споразумения с доставчици на енергийноефективни услуги или 

други задължени или незадължени лица за прехвърляне на енергийни спестявания чрез 

прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания. 
 

 Управление потреблението на енергия:  
 

Законът за енергийната ефективност предвижда и още една съществена дейност 

– управление потреблението на енергия.  

Съгласно чл.63, ал.1 от ЗЕЕ, задължените по чл.14, ал.4 лица, собствениците на 

сгради - публична държавна или общинска собственост, собствениците на предприятия, 
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промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл.57, ал.2 са 

длъжни да извършват управление на енергийната ефективност.  

Списъкът от дейности, посредством които се осъществява управлението на 

енергийната ефективност се съдържа в чл.63, ал.2 от ЗЕЕ и включва:  

1. организиране на изпълнението на програмите за енергийна ефективност на 

държавните и местните органи, както и на други мерки, които водят до енергийни 

спестявания, и изпълнението на целите, заложени в актовете по чл.5, ал.3, т.1 - 4 - от 

собствениците на сгради - публична държавна или общинска собственост, и 

собствениците на системи за външно изкуствено осветление;  

2. поддържане на бази данни за месечното производство и потребление по 

видове енергии - от собствениците на предприятия и промишлени системи;  

3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление;  

4. изготвяне на месечни и годишни енергийни баланси, включващи закупуваната 

и продаваната енергия, и оценка на изпълнението на поставените им индивидуални 

цели за енергийни спестявания. 

 

ПРОФИЛ НА ОБЩИНА БРЕГОВО  

 

 Географско местоположение 
 

Община Брегово е разположена в Северозападна България, на границата с 

Република Сърбия. Общината граничи с общините Ново село, Видин и Бойница. На юг 

граничи с община Бойница, на север – с Република Румъния и община Ново село, на 

запад – с Република Сърбия (чрез река Тимок и по суша), а на изток – с община Видин. 

Територията й е 180 кв. км.  

На територията на общината функционира ГКПП Брегово, най-северната 

транспортна връзка между Република България и Република Сърбия, където е изграден 

и модерен Граничен инспекционен ветеринарен пункт, отговарящ на всички 

европейски изисквания за граничен контрол и инспекция на хранителни продукти от 

животински произход. ГКПП Брегово е по направление на републикански път II-12 

околовръстен път Видин - Иново - Брегово - граница Сърбия и свързва градовете 

Брегово и Неготин (Сърбия). 

Община Брегово е част от област Видин и съответно от Северозападния район от 

ниво 2. В границите й влизат 1 град – Брегово (център на общината) и 9 села - Балей, 

Делейна, Гъмзово, Калина, Косово, Куделин, Ракитница, Тияновци, Връв. 
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 Релеф 
 

Релефът в общината е част от крайбрежната Видинска низина със средна 

надморска височина 20-30 m и предимно алувиално-ливадни почви, като на юг 

територията попада в Дунавската равнина със средна надморска височина 150-200 м и 

достига на югозапад до склоновете на предбалканските ридове. 

 

 Климат 
 

Климатът е умереноконтинентален, характеризиращ се с горещо лято и студена 

зима. Средногодишните температури за 11,2 C. Най-топъл е месец юли със средна 

температура 23.1С, а най-студен месец януари с 1,7С. Абсолютните максимални 

температури достигат високи стойности – най-високата измерена температура достига 

40°С (август), а най-ниската температура достига до /минус/ 23.1°С (януари и 

декември). 

Валежите са сравнително добре разпределени по сезони, средно около 550-600 мм/м2. 

 

 Полезни изкопаеми 

 

Област Видин е една от най-бедните на полезни изкопаеми в България. На 

територията й са разкрити полезни изкопаеми главно от седиментен (утаечен) произход 

във връзка с геоложката структура на региона.Съответно на територията на община 

Брегово не са разкрити съществени залежи.Налице са ограничени възможности за 

добив на инертни материали. 

 

 Почви, води, растителност и животински свят 
 

Преобладаващи за територията на общината са черноземните – смолници, 

ливадни черноземи, алувиално – ливадни и ливадно заблатени. 

Характерът и структурата на почвената покривка, климатичните особености и 

разнообразието на релефа в землищата на населените места от общината са 

предпоставка за високо естествено плодородие.Почвите са слабо до средно ерозирали и 

само на отделни места се срещат участъци със силно ерозирали до каменливи почви. 

Процесът на почвена ерозия, където терените са по-стръмни, може да бъде спрян чрез 

обработка по хоризонталите, въвеждане на противоерозийни сеитбообращения, 

засаждане с трайни насаждения, а на силно ерозиралите терени – извършване на 

залесяване и приобщаване към горския фонд. 

Основна водна артерия в община Брегово е участък от река Дунав на протежение 

от 10 km – от km 836 до km 846. На северозапад, по границата с Република 

Сърбия преминава част от най-долното течение на река Тимок, десен приток на Дунав, 

и в устието на Тимок се намира най-северната точка на България. В южната част на 

общината през хълмистата местност Бачията, от запад на изток преминава част от 

горното и цялото средно течение на Делейнска река. 

 

 Кметства и населени места в общината 
 

Общата площ на община Брегово е 177,4 кв.км, което представлява 3,8% от 

територията на област Видин. 

Населените места в общината са разположени в близост до основни 

комуникационни оси от регионално и национално значение, като в същото време нито 

едно от тях не е изложено пряко на шумово замърсяване или замърсяване на въздуха от 

преминаващия транспортен поток. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Община Брегово е съставена от 10 населени места – град Брегово и 9 села - 

Балей, Делейна, Гъмзово, Калина, Косово, Куделин, Ракитница, Тияновци, Връв.  

В десетте населени места на община Брегово живеят 4848 души, разпределени 

както следва: гр. Брегово: 2420 души, с. Балей: 336 души, с. Делейна: 208 души, с. 

Гъмзово: 581 души, с. Калина: 15 души, с. Косово: 338 души, с. Куделин: 298 души, с. 

Ракитница: 354 души, с. Тияновци: 44 души, с. Връв: 246 души.Тъй като населението на 

най-големия (и единствен) град в общината е под 30 хиляди души, гъстотата е под 70 

човека на км2, както и редица други показатели, то според Наредбата за критериите за 

определяне на районите за целенасочено въздействие и териториалния им обхват  тя  се 

определя като изостанал селски район, който се характеризира с ниска степен на 

развитие на икономическата база, поддържащата я техническа инфраструктура и 

квалификация на работната сила и свързаните с това остри социални последици, като 

високо равнище на безработица, ниски доходи на населението и обезлюдяване. Община 

Брегово попада в умерено-континенталната климатична област със сравнително 

студена зима и горещо лято.Средногодишните температури са 11.2оС.Абсолютните 

максимални температури достигат доста високи стойности – най-високатаизмерена 

абсолютна максимална температура достига 40оС (август), а най-нискатамаксимална 

достига – / минус / 23.1оС (януари и декември).Община Брегово се намира в 

Златорожко – Новоселския район.Релефът е равнинен и полупланински в селата 

Косово, Делейна и Гъмзово. 

 

Преобладаващи за територията на общината са черноземните – смолници, 

ливадни черноземи, алувиално – ливадни и ливадно заблатени. 

Наличните водни ресурси на територията на общината са формирани от 

повърхностни и подземни води.Реките Тимок и Дунав са естествената ни граница с 

Република Сърбия и Република Румъния. 

 

 Атмосферен въздух. Качество на атмосферния въздух (КАВ). 

 

Нивото на концентрацията на замърсяващите вещества в атмосферния въздух се 

определя от няколко фактора, влияещи върху произхода и условията за задържането 

или разсейването им, които са: 

 изменение на локалните климатични условия вследствие морфографските 

характеристики на района; 

 площното разпределение и мощностите на емисиите; 

 характера на урбанизацията. 

От метеорологичните фактори най-голямо влияние върху атмосферния въздух 

оказват термичните инверсии и мъгли, валежите и вятъра.Влиянието на вятъра се 

отразява най-силно на запрашеността.Снеговалежите имат по-пречиствателна 

способност от дъждовете. 

В близост до речни басейни се създават условия за възникване на температурни 

инверсии, които предизвикват задържане за по-продължително време на замърсителите 

в приземния слой на атмосферата.Тези инверсии са характерни най-вече за случите на  

Валежният режим е от много съществено значение за естественото пречистване 

на атмосферния въздух.Летните валежи са обикновено кратковременни с висока 

интензивност, което води до порои.От друга страна, обаче, поройните дъждове 

предизвикват ерозия на почвения слой, с което след засушаване предпоставят емисии 

на прах. 
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 Инфраструктура  

Общината разполага със следната пътна мрежа: 

- Път ІІ – 12 – Брегово – Гъмзово – Видин 

- Път ІІІ – 122 – Брегово – Балей – Куделин – Ново село – Видин 

- Път ІV – 12003 – Делейна – Тияновци – Калина – Видин 

- Път ІV – 12005 – Брегово – Ракитница – Косово – Делейна 

Транспортното  обслужване в община Брегово се извършва от 1 броя транспортни 

фирми, които изпълняват автобусни линии от Областната и Общинска транспортни  

схеми. Междуселищният обществен транспорт се изпълнява от частни превозвачи. 

 

ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  
 

Енергийната политика за Европа съставлява част от общите цели на 

икономическата политика на ЕС. Три са отправните точки на европейската енергийна 

политика: борба с изменението на климата, насърчаване на създаването на растеж и 

работни места и ограничаване на външната зависимост на ЕС от вноса на газ и петрол. 

Наложени са високи цели по отношение на енергоспестяването, повишаването на 

енергийната ефективност, намаляването на емисиите на парникови газове и 

използването на възобновяеми енергийни източници.  

Република България полага усилия за навременното прилагане на действащото 

общностно законодателство в областта на енергийната ефективност, чрез правилното 

транспониране и прилагане на основните директиви в определените срокове. 

Дефинираните приоритети са в съответствие с дългосрочните количествени цели, които 

трябва да бъдат постигнати на общностно ниво до 2020г.  

Стратегията по Енергийна ефективност на България е съобразена с нормативите, 

индикативните цели и плановите документи за ЕЕ в рамките на ЕС и отговаря на 

потребността от прилагане на политиката за енергийна ефективност на всички равнища 

на управление. Българската националната политика следва дефинираните приоритети и 

дългосрочни цели на Европейската политика по ЕЕ, политиките в областта на 

енергийното етикетиране и на прилагането на прагови нива за енергийната 

ефективност, като част от общата политика на ЕС за устойчивото развитие, има за цел 

непрекъснато подобряване на качеството на живота и на благоденствието на 

настоящите и бъдещите поколения.  

Енергийната зависимост на България е значително по-ниска от средната за 

страните членки на ЕС. 

Общинската програма за енергийна ефективност с поглед към 2030г. 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.  

Основен специализиран закон е Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ, 

бр.38 от 08.05.2018г., който;  

 Определя ангажиментите и ролята на държавата за развитието на енергийната 

ефективност;  

 Дефинира политиката за повишаване на енергийната ефективност като съставна 

част от политиката по устойчиво развитие на страната;  

 Създава институционални, нормативни и финансови условия за реализирането 

на националната политика по енергийна ефективност;  
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 Хармонизира политиката по енергийна ефективност на България с изискванията 

на европейските директиви за енергийните характеристики на сгради и за 

енергийната ефективност при крайното енергийно потребление;  

 Национална стратегия, национални планове за действие по енергийна 

ефективност и национална индикативна цел, индивидуални цели за енергийни 

спестявания.  

 

Ключовите задължения на държавните органи в изпълнение на държавната 

политика по енергийна ефективност са представени на следващата фигура. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общината е в състояние да упражнява контрол върху редица дейности, водещи 

до повишаване на енергийната ефективност, да взема стратегически решения, свързани 

с това и в границите на своите компетенции да налага на инвеститорите изпълнения на 

мерки с подобен характер. Основни инструменти за това могат да бъдат:  

 одобряване на устройствени планове;  

 използване на екологично съобразени технологии;  

 насърчаване на частната инициатива, свързана с реализиране на 

енергоефективни мероприятия.  

Допустимите мерки за повишаване на енергийната ефективност трябва да отговарят 

на следните изисквания:  

1. Да бъдат със срокове на откупуване не по-дълги от сроковете на действие на 

съответните мерки;  

2. Да водят до спестяване на първични енергийни ресурси 

3. Да водят до намаляване емисиите на парникови газове;  

4. Да не водят до влошаване качеството на околната среда;  

5. Да не водят до влошаване на санитарно-хигиенните норми. 
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 Потребление на енергия на територията на Община Брегово  
 

Отоплението на територията на общината се извършва на електричество, дърва за 

огрев, въглища, брикети и пелети.  

Най-ясно е очертана функцията на общината, като потребител на електрическа 

енергия. Това е в тясна връзка със задълженията й да осигурява енергия за всички 

общински обекти: сгради и улично осветление. 

 

 Сграден фонд  
 

Сградният сектор, включващ жилищни, общински и търговски сгради е най-

големият потребител на енергия, отговорен за около 40% от въглеродните емисии. Той 

има значителен потенциал за икономия на енергия с минимални инвестиционни 

разходи. Това ще доведе до намаляване на консумираната енергия, увеличаване на 

заетостта и насърчаване на местното развитие, както и до благоприятно въздействие 

върху околната среда. Общинските обекти заемат значителна част от консумацията на 

енергия в общината, така че повишаването на тяхната енергийна ефективност може да 

доведе до сериозни икономии и е пример за подръжание за останалите сектори. Поради 

това общината пряко е заинтересувана от повишаване на своята енергийна 

ефективност, както и налагането на това върху всички в сферата им на влияние. 

За да се постигне енергийна ефективност при консумацията на енергия, съгласно 

действащото законодателство в страната е необходимо да се извършват енергийни 

обследвания на обекти и да се установяват рентабилните мерки за реализиране на 

икономии и подобряване комфорта на обитаване в сградите. 

Най-висок дял в енергийното потребление на битовия сектор имат твърдите горива 

(дърва и въглища). Голям дял от целия жилищен фонд в общината се състои от сгради с 

ниска енергоефективност, остарели, амортизирани, без изолации, с дървена дограма. 

Предприеманите ремонти са частични и не включват прилагане на мерки за енергийна 

ефективност, което води до цялостен неблагоприятен енергиен баланс в домакинствата. 

 

 Улично осветление  
 

Значителни подобрения се наблюдават и по отношение на уличната мрежа и 

уличното осветление на територията на общината.  

Към настоящия момент на територията на цялата община са подменени улични 

осветителни тела с икономични – НЛВН (натриеви лампи високо налягане). 

Включването и изключването на осветителните тела е чрез програмируеми часовници. 

Новите осветителни тела осигуряват икономия на електроенергия в размер на близо 

40%, в сравнение с обикновените улични лампи. 

В края на 2019 с ПМС бяха отпуснати на община Брегово 1000 000лв. по Проект 

за "Изграждане и реконструкция на енергоспестяващо осветление в община Брегово". 

 

 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.  
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SWOT анализ на процеса на енергийна ефективност в Община Брегово 
 

Силни страни  Слаби страни  

 

 Опит на администрацията в изпълнението на 

проекти с енергийна насоченост;  

 Изградена техническа, транспортна и 

социална инфраструктура и добре развита 

селищна система, с висока степен на 

съхраненост на инфраструктурата;  

 Добри частни инициативи;  

 Липса на сериозни промишлени източници 

на замърсяване на околната среда в 

общината;  

 Потенциал за развитие на производството на 

енергия от възобновяеми енергийни 

източници.  

 

 Сградния фонд се ремонтира частично в 

годините, а енергоефективните мерки е 

необходимо да се прилагат комплексно, за 

да се получи реален икономически и 

социален ефект;  

 Остарели и неефективни енергийни 

мощности;  

 Ниско ниво на информираност относно 

начините за рационално използване на 

енергията и изпълнение на мерки за пестене 

на енергия;  

 Масово използване на нискоефективни 

отоплителни уреди.  

Възможности  Заплахи  

 

 Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, посредством реконструиране и 

рехабилитация на сградния фонд;  

 Наличие на фондове за стимулиране на 

енергийната ефективност и внедряване на 

енергоспестяващи мерки;  

 Популяризиране на възможностите за 

използване на възобновяеми енергийни 

източници в домакинствата и използването 

на енергоспестяващи ел. уреди;  

 Прилагане на публично-частни 

партньорства в областта на енергийната 

ефективност, изграждане на малки 

фотоволтаични централи върху покривите 

на жилищни сгради.  

 

 Ограничени финансови възможности на 

общинската администрация за прилагане на 

мерки по енергийна ефективност;  

 Повишаване на цените на енергийните 

ресурси;  

 Демографска криза - намаляване и 

застаряване на населението, нисък процент 

на икономически активните лица, което 

води до ниска покупателна способност;  

 Слаба подкрепа от страна на централната 

власт в реализирането на енергийни проекти 

в общинските сгради;  

 Промени в политиката в сферата на 

енергийната ефективност на национално и 

европейско ниво;  

 

 

ЦЕЛ И ОБХВАТ  
 

 Цели в областта на енергетиката и климата на ЕС за 2020, 2030 и 2050г 

 Цели за 2020 г.:  
• намаляване на емисиите на парникови газове с поне 20% спрямо равнищата от 

1990 г.  

• 20 % от енергията да е от възобновяеми източници,  

• подобряване на енергийната ефективност с 20%.  

 

 Цели за 2030 г.:  
• намаляване на емисиите на парникови газове с 40%,  

• поне 27 % от енергията да е от възобновяеми източници,  

• повишаване на енергийната ефективност с 27—30%,  

• 15 % електроенергийна междусистемна свързаност, т.е. 15% от 

произвежданата в ЕС енергия да може да бъде транспортирана до други страни 

от Съюза.  

 

 Цели на енергийната политика на Община Брегово.  
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Настоящата програма за енергийна ефективност е изготвена за 4-годишен 

планов период. Идентифицираните проекти и дейности, свързани с енергийната 

ефективност, обхващат всички сфери на стопанския живот на територията на общината. 

Това е обусловено от новите функции на общината: на консуматор, регулатор и 

мотиватор.  

 

 Цели и подцели 
Настоящата програмата за енергийна ефективност съответства на заложените визия, 

цели и приоритети в Общинския план за развитие на Община Брегово за периода 2019-

2023г.  

 

 Главна стратегическата цел на общинската програма за енергийна 

ефективност е: „Въвеждане на устойчив модел за потребление на енергия, чрез 

система от мерки за енергийна.“  

В настоящия момент няма област на обществения живот, в която енергийната 

ефективност да не присъства със своята актуалност, потребност и убеденост. 

 

 Политиката на Община Брегово по отношение на ЕЕ с цел постигане на 

горепосочената главна стратегическа цел е свързана с постигане на следните 

специфични цели: 

 

Специфична цел 1. Подобряване на енергийните характеристики на общински 

сгради;  

Специфична цел 2. Повишаване на енергийната ефективност на жилищни 

сгради;  

Специфична цел 3. Повишаване на енергийната ефективност на публични 

сгради и инфраструктура;  

Специфична цел 4. Повишаване ефективността на уличното осветление;  

Спецефична цел 5. Повишаване капацитета на местната власт в областта на 

ЕЕ;  

Специфична цел 6. Повишаване информираността на гражданите и бизнеса за 

ЕЕ. 

 
 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ  
 

Водна енергия  

Енергията добивана от водата чрез водноелектрически централи се смята за най-

надеждната и рентабилна технология в сравнение с останалите възобновяеми 

енергийни източници. Водноелектрическите централи са екологосъобразни, те са 

стабилен и сигурен източник за производството на електроенергия. 

Хидросъоръженията са изключително ефективни по отношение на експлоатационните 

разходи, които са сравнително ниски, благодарение на високата степен на 

автоматизация на отделните енергийни блокове.  

 

Биомаса  

Съгласно Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 2009 г. 

за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници „биомаса означава 

биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от 

селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското 
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стопанство и свързаните с тях промишлености, включително рибно стопанство и 

аквакултури, както и биоразградимата част на промишлени и битови отпадъци“. 

Енергията от биомаса се получава чрез директно или успоредно изгаряне, получаване 

на биогаз, пиролиза - разлагане при висока температура и отсъствие на кислород, 

анаеробно асимилиране – разлагане от бактерии и получаване на метан.  

 

Биодизел - Производствените разходи са близки до тези на горивото, получавано 

от петрол и ще се променят в полза на биодизела. Сравнително проста технология за 

производство (отнася се и за биоетанол). Намалява износването и удължава живота на 

двигателите. Използването на биодизел води до намаляване емисиите на двигателите с 

вътрешно горене на сажди, фини прахови частици. Има нулев потенциал на отделяне на 

CO2.  

Геотермална енергия  
Геотермалната енергия представлява екологично чист, неизчерпаем и устойчив 

ресурс, който се използва както за производството на електроенергия, така и за 

затопляне или охлаждане.  

 

Слънчева енергия  

Слънчевата енергия, представлява произведената посредством слънчевите лъчи 

електроенергия или топлинна енергия. Тя е изключително екологичен и практически 

неизчерпаем ресурс.  

- Фотоволтаични системи (Слънчеви панели за електричество) - за производство 

на електрическа енергия. Слънчевите (фотоволтаични) клетки са добър начин за 

снабдяване с електроенергия на райони, отдалечени от енергопреносната мрежа.  

 

 Вятърна енергия  
Технологията за производство на енергия от вятъра се изразява в трансформиране 

на кинетичната енергия на вятъра в използваема механична или електрическа енергия. 

Оценката на енергийния потенциал на вятъра се прави на база посока и средногодишна 

скорост. 

 

  Термопомпи  
   Термопомпата използва свойствата на газовете, които се загряват по време на 

компресия и охлаждат по време на разширяване. На този принцип работи охлаждащият 

ефект на хладилника. При термопомпата се използва обратният процес и се получава 

топлина. Необходимата енергия се извлича от околната среда (въздух, подпочвени води 

или самата почва) с помощта на електричество.  

 

Оценка за използване на ВИ в община Брегово по сектори 

 Обществен сектор. Обекти общинска собственост  

Изпълнените от Община Брегово проекти, свързани с оползотворяване на ВИ са: 

№ Обект РЗП/кв.м.  Година Инвестиция/лв 

1 ЦНСТ № 4 с. Балей 240 Монтаж ПВС 

дограма 

Топлоизолация 

стени и таван 

2019 г. 32000 
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2 ЦНСТ № 3 с. 

Куделин 

 Монтаж 3 броя 

слънчеви колектори 

2019  

3 ДПЛУИ с.Куделин  Монтаж 3 броя 

слънчеви колектори 

2019  

4 Защитено жилище 

гр.Брегово 

 Монтаж 1 брой 

слънчеви колектори 

2019  

5 Административна 

сграда 

 Подмяна на дограма 2019  

6 Читалище Брегово  Подмяна на дограма 2019  

 

 Очаквани резултати:  
 

 Подобряване на комфорта на обитаване в обществените сгради и постигане на 

нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление;  

 Намаляване на консумацията на енергия;  

 Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на 

енергия от изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно 

определените за предходни периоди;  

 Намаляване на емисиите от СО2;  

 Удължен експлоатационен срок на общинските сгради, на техните инсталации и 

съоръжения.  

 

 Обхват 
 

При разработването на програмата за енергийна ефективност се прилага методът 

на приоритетните целеви групи, като се разглеждат нуждите на групи крайни 

потребители със сравним модел на потребление на енергията.  

Изборът на целеви групи се извършва след преценка на направените разходи за 

енергия в натурално и стойностно изражение, потенциала за реализиране на икономии, 

социалната значимост, нивото на комфорт, степента на влияние на структурите на 

администрацията, желанието на отделните структури към общината и др.  

Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност в Община 

Брегово се насочват в три сектора:  

 сектор „Сграден фонд“ с целеви групи - детски градини, училище, социални 

домове и административни сгради;  

 сектор „Услуги“ с целева група „Осветление в административните сгради“;  

 сектор „Възобновяеми източници на енергия“.  

 

 Мерки за повишаване на енергийната ефективност на територията на 

Община Брегово  
За повишаване на енергийната ефективност на територията на Община Брегово е 

необходимо прилагане на административни и технически мерки ; 
 

 Административни мерки:  
o Въвеждане на енергиен мениджмънт на територията на общината и 

функционираща общинска администрация в съответствие с регламентираните 

права и задължения в ЗЕЕ.  

o Ефективно общинско планиране за внедряване на ЕСМ/ електронни 

съобщителни мрежи/ в сгради и обекти, общинска собственост.  
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o Насърчаване реализирането на инвестиционни намерения в частния и бизнес 

сектори за внедряване на ЕСМ в жилищни и стопански сгради и използване на 

високоефективни енергийни консуматори и съоръжения.  

o Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови.  

o Модернизация на уличното, парково и фасадно осветление.  

o Обновяване на електропреносната мрежа на територията на общината.  

o Провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за 

ползите и практическите особености на използването на консуматори с висок 

енергиен клас в бита и бизнеса и въвеждане на ЕСМ в сгради.  

 

 Технически мерки:  
o Мерки, насочени към подобряване енергийните характеристики на сградния 

фонд на територията на общината:  

1 - Изолация на външни стени; 

2 - Изолация на под;  

3 - Изолация на покрив;  

4 - Подмяна на дограма;  

5 - ЕСМ по осветление; 

6 - ЕСМ по абонатни станции;  

7 - ЕСМ по котелни стопанства; 

8 - ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление;  

9-Настройки (вкл. „температура с понижение”);  

10 - ЕСМ по сградни инсталации;  

11 - Други (въвеждане на система за енергиен мениджмънт и т.н.).  
 

o Мерки, насочени към подобряване енергийните характеристики на външната 

осветителна уредба в общината. След изтичане на амортизационния срок на 

съществуващата система за улично, парково и фасадно осветление, изграждане 

на нова по-икономична с използване на енергия от възобновяеми източници, 

след извършен пълен енергиен одит.  

o Мерки, насочени към използване на техника, машини и съоръжения с висок 

енергиен клас в обществения, частния и бизнес сектор.  

o Мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност в транспорта – 

подновяване на автопарка и оптимизиране на транспортните схеми.  

 

 

ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ  
 

 При изпълнението на енергоефективните мерки за енергийна ефективност, 

включени в настоящата Програма на Община Брегово ще се постигнат следните 

ефекти:  

 икономии в бюджета и възможност за пренасочването на тези средства за други 

дейности;  

 положителни ефекти по отношение на околната среда, включително 

ограничаване на вредните емисии в атмосферата;  

 подобряване на общинските услуги, предимно чрез подобряване комфорта, 

качеството на отоплението в детските градини, училищата и други обществени 

сгради и институции;  

 обществена подкрепа и одобрение на политиката на общината за енергийна 

ефективност.  
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 Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на програмата, 

са следните:  

 икономия на топлинна енергия;  

 икономия на електрическа енергия;  

 икономия на горива;  

 намалени емисии парникови газове;  

 икономия на средства.  
 

За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на 

откупуване, но в тези случаи трябва да се има предвид тяхната екологичната значимост. 

Освен това, е важно да се подчертае, че ефектът от реализирането на дейностите и 

мерките се изчислява на база на действащите в момента цени на топлинната и 

електрическата енергия и на горивата. Тези цени ще продължават да се повишават, 

вследствие на непрекъснато растящите цени на горивата на международните пазари, 

поради което срокът на откупуване ще бъде по-малък, в сравнение с направените 

изчисления. Допълнителна предпоставка за намаляване на срока на възвръщаемост на 

инвестициите е и бъдещата възможност за търговия на спестени емисии на парникови 

газове.  

Освен горните практически резултати, изпълнението на програмата за енергийна 

ефективност ще доведе до:  

 Намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните им 

характеристики чрез саниране (пълно или частично);  

 Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез отоплителни 

системи с висока ефективност, включващи и възможности за регулиране на 

потреблението и поддържане на стабилни нормативни параметри на 

микросредата в отопляваните обекти;  

 Замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по –висока 

(газификация);  

 Изграждане на системи за оползотворяване на Възобновяеми енергийни 

източници (ВЕИ);  

 Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на 

договорирането за енергоспестяване в общинския сектор;  

 Намаляване емисиите на парниковите газове;  

 Модернизиране на осветлението в общинските обекти без да се намалява нивото 

на осветеност и качеството на осветление (чрез използване на компактни 

енергоспестяващи лампи, автоматични системи за контрол, управление, ниво на 

осветеност);  

 Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление.  

 Опазване на околната среда;  

 Забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси;  

 Подобряване на условията и стандарта на живот на хората;  

 Диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на 

крайните клиенти от цените на горива и енергии;  

 Създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за 

услуги и т.н.) и разкриване на нови работни места;  

 Създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици и по-голяма 

сигурност на доставките;  
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ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
 

Предвид специфичния характер и сложността на всеки конкретен обект, както и 

спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти е препоръчително 

Програмата за енергийна ефективност да се изпълни на няколко етапа:  

 Инвестиционно намерение  
Това включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се 

установи дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, 

начините и мащаба на изпълнението й и др. Тези проучвания следва да изяснят и 

положението по редица маркетингови, технологически и други въпроси.  

 Предварително проучване  
Необходимо е да се направи предварително (т.нар. предпроектно) проучване за 

състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности 

за намаляване на енергийното потребление - състояние на съоръженията, 

конструкциите, енергийните системи, изследване на енергийните разходи за 

последните години и др.  

 Инвестиционен проект  
Разработване на инвестиционен проект е необходимо в някои случаи поради 

спецификата и обема на предвидените дейности . 

 Подготовка и изпълнение на строителството  
Това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на 

съответните строително – монтажни дейности за постигане на поставената цел.  

 Мониторинг  
За установяване намалението на енергийното потребление след реализацията на 

съответните дейности и мерки, следва да се извършва ежемесечно отчитане и записване 

на параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по 

поддръжката на инсталациите и др. 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ  
 

Водещо в изпълнението на Програмата по енергийна ефективност на Община 

Брегово е наличието на финансов ресурс за осъществяване на проектите в тази насока. 

Без осигуряването на същия предприемането на конкретни действия е немислимо. При 

извършването на финансовите разчети трябва внимателно да се определи баланса 

между наличния ресурс и този, който трябва да се привлече от донорски организации и 

банки.  

Общината не притежава нужния финансов потенциал, за да реализира 

проектните си намерения, без да разчита на външна подкрепа. В тази връзка трябва 

внимателно да прецезира своите проекти, като ги подкрепя с нужните иницииращи 

действия - решения на общинския съвет, проектиране, търгове за изпълнители и други - 

гарантиращи ангажираността на общинската администрация пред финансовите 

организации.  

Подкрепата на проектите по енергийна ефективност в производствената сфера, 

ще трябва да се осъществи с осигуряването на преференциални кредити от 

финансовите организации и фондове с цел да се стимулира въвеждането на енергийно-

ефективни производства. Тази подкрепа към местния бизнес е задължителна с оглед на 

високото ниво на енергийна ефективност, което притежават централно и западно 

европейските предприятия.  

Общинската администрация разполага с малки възможности за собствени 

финансови средства, които да инвестира в проекти за повишаване на енергийната 

ефективност. Основната възможност е общината да реализира подобни проекти с 
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външно финансиране. Реализирането им не само облекчава общинския бюджет, но и 

води до повишаване на благосъстоянието на населението. Инвестирането в енергийна 

ефектвност не е самоцел, а средство за намаляване на разходите, подобряване на 

конкурентоспособността, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната 

среда, както и създаване на допълнителна заетост. 

За правилното прилагане на финансовите механизми и за да може общината най-

ефективно да се възползва от тях, е необходимо: задълбочено проучване на условията 

за финансиране; правилно ориентиране на целите на конкретен проект към целите на 

определена програма или фонд; точна оценка на възможностите за съфинансиране и 

партньорство; достижими, изпълними и измерими екологични и икономически ползи 

от проекта; ресурсно обезпечаване и ефективен контрол над дейностите и разходване 

на средствата.  

Цялостно или частично финансиране на инвестициите в енергийна ефективност 

може да бъде осигурено чрез национални, европейски и международни програми и 

фондове. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Изготвянето на общинските програми за енергийна ефективност е задължителна 

част от държавната политика в тази област и налага участието на съответните 

регионални и местни структури. Разработването на програми 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 здравословна среда чрез подобряване на 

микроклимата, да се създадат предпоставки за финансиране на мероприятията за 

енергийна ефективност.  

Програмата за енергийна ефективност на Община Брегово е важен инструмент 

за прилагането на държавната енергийна и екологична политика на общинско ниво. 

ПЕЕ има отворен характер и в периода на действие подлежи на актуализация, 

усъвършенстване, допълване и променяне в зависимост от новопостъпилите данни, 

инвестиционни намерения и финансови възможности. Инвестирането в 

енергоспестяващи мерки ще осигури реализирането на икономии на бюджетни 

средства и пренасочването им за изпълнението на други функции на общината.  

Изпълнението на Общинската програма за енергийна ефективност ще се 

осъществява при ежегодно изготвяне на отчети за реализация на програмата, където ще 

се вземе под внимание финансовото осигуряване, тежестта на програмата върху 

общинския бюджет, както във времето, така и по отношение на различните източници 

на финансиране и възможността за нейното реално изпълнение. Изпълнението на 

конкретните мерки по програмата могат да се реализират и чрез привличане на външни 

специалисти чрез обществени поръчки; сътрудничество с експерти от водещи научни 

звена с доказан опит в разработване и прилагане на нови енергийни технологии по 

енергоспестяване, ВЕИ и управление на енергийни процеси; партньорство с фирми, 

предлагащи енергийно-ефективни услуги; участие в специализирани национални и 

регионални семинари по ЕЕ и ВЕИ на Министерство на енергетиката и енергийните 

ресурси и други организации. 
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