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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Основание за разработване  

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници (ВИ) и биогорива на община Брегово е разработена в съответствие с Национален 

план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), както и с Националния план за 

сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015 г. – 2020 г. (НПСБНПЕ 2015 – 2020), 

разработен на основание чл. 9, ал.1 от Директива 2010/31/ЕС относно енергийните 

характеристики на сградите. Планът отговаря на нарастващата необходимост за ефективно 

използване на енергийните ресурси, подобряване качеството на живот чрез енергийна 

ефективност и ограничаване на негативното въздействие върху околната среда в резултат на 

употребата на конвенционалните енергийни източници. Националната дефиниция на 

Република България за сгради с близко до нулево потребление на енергия включва следните 

условия:  

- Енергопотреблението на сградата, определено като потребна първична енергия, 

отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сграда.  

- Не по-малко от 55% от потребната енергия за отопление, охлаждане, вентилация, 

гореща вода за битови нужди и осветление, е енергия от възобновяеми източници. 

Съставената дефиниция е насочена към получаване на икономически целесъобразен 

кумулативен ефект от намаляване на потребната енергия в сградата чрез подобряване на 

енергийните характеристики и микроклимата и оползотворяване на възобновяема енергия, 

добита в сградата или в непосредствена близост до нея.  

Програмата се прави с цел да осигури насърчаване използването на енергия от ВИ 

съобразно особеностите и потенциала на общината и целите, формулирани в общинския план 

за развитие и общинския план за енергийна ефективност. С внедряване ВИ на енергия в 

общинските и публични сгради ще се даде и пример на частния сграден фонд за успешното и 

резултатното им прилагане. Очаква се и през периода 2014 – 2020 г. структурните фондове на 

ЕС да останат основен източник на финансиране на мерки за енергийна ефективност в 

сградите държавна и общинска собственост, а също така и в жилищния сектор.  

Принципни положения  

Възобновяемата енергия се нарича още и „зелена енергия”, понеже тя е изключително 

важна за устойчивото развитие. Нейните предимства могат да се разглеждат в 4 насоки:  

• Намалено влияние върху изменението на климата – ВЕИ имат по-нисък въглероден 

отпечатък по време на строителството и почти нулев по време на експлоатацията им.  

• Достъпност и сигурност на доставките на енергия – слънцето, вятърът и водата са 

налични почти навсякъде и са безплатни. Чрез тях всяка държава може да бъде независима от 

внос на енергия от други страни.  

• Дългосрочните икономически изгоди: тенденцията е цените на ВЕИ да спадат, а на 

изкопаемите горива да нарастват.  

• Населението одобрява екологично чистата енергия.  

„Енергия от възобновяеми източници“ или „възобновяема енергия“ означава енергия от 

възобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева (слънчева термична и 

слънчева фотоволтаична) и геотермална енергия, енергия от околната среда, енергия от 
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приливите и отливите, от вълните и друга океанска енергия, водноелектрическа енергия, 

биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадъчни води и биогазове; 

„Енергия от околната среда“ означава естествена топлинна енергия и енергия, натрупана в 

околната среда в определени граници, която може да се съдържа в околния въздух, с 

изключение на изходящия въздух, в повърхностни води или в отпадъчни води;  

Основни разлики между възобновяема и невъзобновяема енергия:  

Възобновяема:  

- Не се получават отпадъци вследствие на трудна преработка;  

- В по-голямата си част източниците са неограничени;  

- Не се отделят емисии въглероден двуокис (СО2);  

- Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от българското и 

европейското законодателство.  

Невъзобновяема:  

Изкопаемите горива са ограничени и при изгаряне се отделят вредни емисии.  

1.2.Ползи от производството на електрическа и топлинна енергия от ВИ   

 Подобряване сигурността на енергийните доставки; 

Повишаване конкурентоспособността на индустрията и секторите, разработващи 

технологии за оползотворяване на ВИ; 

Намаляване емисиите парникови газове; 

Намаляване на националните и регионални емисии на замърсители; 

 Подобряване икономическите и социални перспективи за регионално развитие. 

 

2. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ  

 

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници има екологични и 

икономически предимства. Енергията от ВИ и енергийната ефективност имат потенциал да 

окажат силно въздействие върху предизвикателствата, пред които са изправени другите 

секторни политики. На ниво Европейски съюз се прилага координиран подход в голям 

диапазон политики на Общността, оказващи въздействие върху рационалното използване на 

енергията. В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския 

парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта 

на климата, беше публикуван проект на Интегрирани национален план в областта на климата 

и енергетиката. Съгласно регламента държавите членки изготвят и представят Интегрирани 

национални планове за енергетика и климат до края на 2018 г. С тези планове се определят 

националните цели на държавите членки и политиките и мерките за постигането им. Това 

гарантира постигането на целите на европейско ниво до 2030 г. в областта на изменението на 

климата, а именно 32% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 

потребление на енергия, 32,5% подобрение на енергийната ефективност и поне 15% 

междусистемна свързаност.  

 

Обща таблица с ключовите цели, политики и мерки на плана  

Измерение Количествена цел за 2030 г. 

Национална цел за намаляване на емисиите 

на ПГ, съгласно Регламент (ЕС) № 2018/842 

за задължителните годишни намаления на 

емисиите на парникови газове за държавите 

0% 
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членки през периода 2021—2030 г. (целта е 

за секторите сграден фонд, селско 

стопанство, управление на отпадъците и 

транспорт) 

Принос на Р България към изпълнение на 

43% цел на ЕС за намаление на емисиите на 

ПГ по схемата за търговия с емисии на ПГ 

(въз основа на Рамката на политиките на ЕС 

по климат и енергетика до 2030 г.) 

няма индивидуална цел за всяка държава 

членка а се изпълнява на ниво ЕС 

Национална цел за дял на енергията от 

възобновяеми източници в брутното крайно 

потребление на енергия 

25% 

Национална цел за енергийна ефективност 27% 

Национална цел за междусистемна 

свързаност 

15% 

Източник: Проект на интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 

Националната политика в областта енергийната ефективност и използването на 

енергията от възобновяеми източници се основава на Европейското законодателство за 

енергийната ефективност и ВЕИ, като в края на 2018 влизат в сила три ключови 

законодателни акта от пакета „Чиста енергия за всички европейци”. Преработена е 

Директивата за възобновяема енергия (ЕС)2018/2001 – обвързваща колективна цел на ЕС от 

най-малко 32% използване на ВЕИ. Ревизирана е Директива за енергийната ефективност (ЕС) 

2018/2002. Новият регламент за управление (ЕС) 2018/1999 включва държавите членки да 

изготвят национални планове за климат и енергия за периода 2021-2030 г.  

България е постигнала задължителната си национална цел от 16%.дял на енергията от 

възобновяеми източници в брутното крайно потребление в изпълнение на Директива 

2009/28/ЕО (източник: Четвърти национален доклад за напредъка на България в насърчаването 

и използването на енергията от възобновяеми източници към декември 2017). Всички 

законови, подзаконови и административни разпоредби на ревизираната директива за 

възобновяема енергия (ЕС)2018/2001) трябва да бъдат транспонирани от държавите членки до 

30 юни 2021г. Изпълнението на този ангажимент рефлектира пряко върху дейността на 

общините и местната власт, във връзка с произтичащите законови задължения и пакета от 

нормативни изисквания за регионално и секторно развитие.  

Законът за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) e основният нормативен акт, 

регламентиращ националната политика в областта на използването на енергията от 

възобновяеми източници. Според закона държавната политика за насърчаване на 

производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници се определя от 

Министерски съвет и се провежда от министъра на енергетиката, който разработва, 

актуализира и внася за приемане от МС Националния план за действие за енергията от 

възобновяеми източници /НПДЕВИ/. За изпълнението на държавната политика за насърчаване 

производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници отговаря 

изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), чиито 

основни отговорности се състоят в следното:   

- организиране изпълнението на дейностите и мерките, включени в НПДЕВИ; 

- съдействие при разработването и изпълнението на общинските програми за 

насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива; 

- организиране на извършването на оценки за наличния и прогнозния потенциал на 

видовете ресурси за производство на енергия от възобновяеми източници на територията на 

страната.  

Конкретните законово установени изисквания към представителите на местната власт се 

изразяват накратко в изготвянето и приемането на Общинска програма за насърчаване 
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използването на енергия от възобновяеми източници и в организиране на изпълнението на 

разписаните в програмата мерки.  

Съгласно разпоредбите на ЗЕВИ и в частност чл. 10, ал. 1 Кметът на общината 

разработва и внася за приемане от общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни 

програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 

/ОПНИЕВИБГ/ в съответствие с НПДЕВИ, които включват:  

1.Данни от оценките за наличния и прогнозния потенциал на местни ресурси за 

производство на енергия от възобновяем източник;  

2. Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане или 

реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради - общинска 

собственост;  

3. Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при външно изкуствено 

осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти - публична 

общинска собственост, както и при осъществяването на други общински дейности; 

 4. Мерки за насърчаване на производството и използването на електрическа енергия, 

топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведена от възобновяеми източници, както и 

такава, произведена от биомаса от отпадъци, генерирани на територията на общината;  

5. Мерки за използване на биогорива и/или енергия от възобновяеми източници в 

общинския транспорт;  

6. Анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство на 

енергия от възобновяеми източници върху покривните и фасадните конструкции на сгради - 

общинска собственост;  

7. Схеми за подпомагане на проекти за производство и потребление на електрическа 

енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, включително 

индивидуални системи за използване на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за 

охлаждане от възобновяеми източници, за производство и потребление на газ от възобновяеми 

източници, както и за производство и потребление на биогорива и енергия от възобновяеми 

източници в транспорта;  

8. Схеми за подпомагане на проекти за модернизация и разширение на топлопреносни 

мрежи или за изграждане на топлопреносни мрежи в населени места, отговарящи на 

изискванията за обособена територия по чл. 43, ал. 7 от Закона за енергетиката;  

9. Разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени планове, 

свързани с реализация на благоустройствени работи за изпълнение на проекти, във връзка с 

мерките по т. 2, 3 и 4;  

10. Ежегодни информационни и обучителни кампании сред населението на съответната 

община за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и 

използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от 

възобновяеми източници в транспорта.  

Други нормативни документи, регламентиращи държавната и местната политика по 

отношение използването на енергия от възобновяеми източници, са:  

- Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ);  

- Закон за енергетиката (ЗЕ);  

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);  
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- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);  

- Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);  

- Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);  

- Закон за горите (ЗГ);  

- Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото 

прилагане;  

- Закон за водите (ЗВ);  

- Закон за рибарство и аквакултурите (ЗРА);  

- Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация 

на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа 

енергия (ЗУТ);  

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми (ЗООС);  

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда (ЗООС); 

-Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на 

електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ);  

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството 

(ЗУТ);  

- Наредба № Е-РД-04-3 от 4 май 2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на 

енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите 

енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за 

потвърждаването им;  

- Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради 

- Наредба № Е-РД-04-3 от 4 май 2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на 

енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите 

енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за 

потвърждаването им.  

3. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА БРЕГОВО 

3.1. Местоположение и географски характеристики  

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.  

Картата на общината е представена на фиг.1.  
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фиг.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 противоерозионнисеитбообръщения, 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. 

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%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
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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3.2. Площ, брой населени места, население  

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. 

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-

високата измерена абсолютна максимална температура достига 40оС (август), а най-ниската 

максимална 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.  

 

3.3. 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 брой транспортни 

фирми, които изпълняват автобусни линии от Областната и Общинска транспортни  схеми. 

Междуселищният обществен транспорт се изпълнява от частни превозвачи. 

3.4.Електроснабдяване  

ЧЕЗ - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ е доставчик на електроенергия на общинските структури в 

Община Брегово на либерализирания пазар. Всички населени места в общината са 

електрифицирани. 

3.5. Сграден фонд  

 

Наличният сграден фонд на територията на община Брегово обхваща сгради общинска, 

държавна и частна собственост.  
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3.6. Земеползване  

Балансът на земите на територията на общината е представен в следната таблица: 

3.6.1. Селско стопанство и животновъдство  

 

Община Брегово е селски район, който е силно зависим от земеделието и 

животновъдството, като източник на заетост и доходи. Подходящите климатични условия и 

плодородните почви, благоприятстват за развитието на хлебно и фуражно производство, 

лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, овцевъдство и говедовъдство. Над половината 

от обработваемата земя е заета от зърнени култури, предимно пшеница, ечемик и царевица. 

Утвърденото зърнопроизводство е напълно адаптирано към природно климатичните и 

почвени условия, характерни за общината, които са благоприятни за получаване на 

сравнително добри добиви. 

Селското стопанство би могло да има значителен принос за съживяване на 

икономиката в следващите години. Наличните ресурси за развитие на земеделието са 

достатъчни за осигуряване на допълнителна заетост и доходи на местното население. 

Слабостите в областта на селското стопанство са свързани главно с инфраструктурни 

проблеми, като основно внимание е на липсата на програма за възстановяване на индустрията. 

 

Животновъдството е основен по значение отрасъл в района. Водещо място имат 

говедовъдството и овцевъдството със смесено направление. Животните се отглеждат в 

личните дворове на населението, много често при примитивни условия. Това прави отрасъла 

губещ и допълнително затруднява развитието му. Броят на животните  и тяхната 

продуктивност намалява.              

3.7. Транспорт  

Транспортното обслужване в община Брегово се извършва от 1 броя транспортни фирми, 

които изпълняват автобусни линии от Областната и Общинска транспортни  схеми.                

ЕТ „Елпида – Соня Николова” 

Ежедневно се осъществява връзка между гр. Брегово и всички населени места на 

територията на общината, както и с областния град. За гр.Видин ежедневно пътуват 8 броя 

автобуси. За селата Косово и Връв ежедневно се изпълняват по 4 броя линии.  Учениците от 

съставните села се извозват ежедневно до средищните училища в гр. Брегово. Ежедневно се 

извозват работниците и служителите от Брегово за социалните домове в Балей и Куделин. 

3.8.Външна осветителна уредба  

На територията на общината има 24 трафопоста и 2 броя улични касети. Уличните ел. 

мрежи НН не са изградени напълно. Селищата се електроснабдяват с напрежение 20кв, чрез 

въздушни електропроводи. 

През ноември 2005г. с констативен протокол уличното осветление е прехвърлено от ЕРП 

на Община Брегово. 

През 2019г. в община Брегово са монтирани 120 броя енергоспестяващи улични 

осветителни тела, които са разпределени за всички населени места на територията на 

общината. В гр. Брегово са монтирани 28бр. 

Към момента в гр. Брегово светят 370 бр. лампи. Разпределението по квартали е 

неравномерно тъй като в крайните квартали липсва уличен проводник. Всички трафопости на 
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територията на общината са снабдени с двойнотарифни електромери, с цел икономия на 

средства за електроенергия. 

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".  

Изградени са подземни връзки за високо напрежение между 12-те трафопоста на гр. 

Брегово, с цел безаварийно подаване на електроенергия през есенно-зимния сезон. 

Общината се обслужва от обособено звено към „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД гр. Видин. 

4. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА  

 

Програмата се изготвя с цел насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници (ВИ), съобразно особеностите и потенциала на общината и целите, формулирани в 

общинския план за развитие и общинския план за енергийна ефективност. Реализацията на 

този процес може да се постигне като в програмата се определят възможните дейности, мерки 

и инвестиционни намерения на община Брегово. С внедряване ВИ на енергия в общинските и 

публични сгради ще се даде и пример на частния сграден фонд за успешното и резултатното 

им прилагане.  

Основните цели на програмата са:  

-Насърчаване използването на енергия от ВИ, подобряване на средата и условията на 

труд и живот;  

-Изграждане на устойчива енергийна политика на територията на общината;  

 

4.1 Стратегическа цел  

 

4.1.1 Подобряване средата на живот и труд чрез насърчаване използването на енергия от 

ВИ съобразно особеностите и потенциала на общината и целите, формулирани в Общински 

план за развитие (ОПР).  

4.1.2 Изграждане на устойчива енергийна политика на територията на общината и 

създаване на условия за развиване на икономически дейности.  

 

4.2. Определяне потенциала по видове ресурси 

4.2.1. 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.  

 

4.2.2. 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 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.  
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4.2.3. 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.  

 

4.2.4. 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.  

 

4.2.5. 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.  

 

 4.2.6. 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.  

 

4.2.7. 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.  

 

4.3.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 

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  
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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 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. 

 

5.ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ  

Очакваните ефекти от реализиране на мерките, набелязани в Краткосрочната програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община 

Брегово 2019-2022 година, са:   

 Реализиране икономии на средства; 

 Създаване на устойчива местна политика в контекста на Общински план за развитие; 

  Подобряване на енергийното управление на територията на общината; 

 Повишаване информираността на ръководителите, специалистите и обществеността 

чрез обучения и информационни кампании – популяризиране на използването на ВИ като 

символ на нов мироглед и философия;   

 Постигане на демонстрационен и образователен ефект чрез популяризиране 

възможностите и ползите от използване на ВИ сред населението на общината; 

 

6.ОБХВАТ  

Настоящата Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Брегово се приема за периода 2019 - 2022 

година.  

Програмата има отворен характер и в срока на действие може да се променя, 

усъвършенства и допълва вследствие измененията в законодателството на Република България 

както и в зависимост от конкретните задачи и наличие на необходимите финансови средства. 

Успешното и активно участие на Община Брегово в различни национални, регионални и 
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местни проекти за Евроинтеграция, и сътрудничество за съвместно финансиране, ще 

допринесат за бързото и по-обхватно постигане на поставените цели. 

 

7.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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