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УВОД 

Повишаването на енергийната ефективност е един от основните инструменти, които 

водят до постигането на заложените цели на държавната политика в областта на 

икономиката и енергетиката не само на национално, но и на местно.Общините, като 

консуматори на енергия, имат съществена роля в развитието на енергийната ефективност 

чрез изпълнението на заложените в планове, програми и проекти енергоспестяващи мерки 

за намаляване на енергийната консумация. Реализацията на общинските програми за 

енергийна ефективност води до:  

 намаляване на зависимостта на общините от доставка на енергия и енергоносители; 

 намаляване разходите за енергия и съответно повишаване на жизнения стандарт и 

качеството на живот;  

 повишаване конкурентоспособността на местната икономика; 

 откриване на иновативни производства и нови работни места;  

 ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и климата.  

Енергийната ефективност означава извличане на максимална полза от всяка единица 

енергия чрез възпитаване на съответното енергийно поведение у потребителите и 

използване на модерни технологии за задоволяване на ежедневните енергийни 

потребности.Тя е най-ефективният начин за спестяване на енергия и намаляване на 

емисиите на парникови газове в атмосферния въздух.Енергийната ефективност може да се 

представи и като измерител за разумното използване на енергията, което представлява 

функция от повишаване на ефекта от дейностите, свързани с потребление на енергия, при 

същевременно намаляване на разходите за това без загубата на енергиен комфорт. 

Енергийната ефективност, като елемент от политиката по устойчиво развитие, води до: 

 намаляване разходите за горива и енергия;  

 повишаване сигурността на снабдяването с енергия;  

 подобряване на топлинния комфорт;  

 намаляване емисиите на парникови газове;  

Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност е задължителна част от 

държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните 

регионални и местни структури. 

Общинските програми за енергийна ефективност целят 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 Братя Даскалови, 

като по този начин се повишат икономическия растеж и жизнения стандарт на 

населението на общината и се подпомогне опазването на околната среда. 



Настоящата програма е структурирана съгласно Указанията на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разработване на планове/програми за енергийна 

ефективност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ.НОРМАТИВНА БАЗА. 

През 2007 г. Европейският съвет прие нови енергийни цели до 2020 г., т.нар. „триада 

20-20-20" за повишаване на енергийната ефективност в крайното енергийно потребление с 

20 %, увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 

енергийно потребление с 20% и намаляване, в резултат на това, на емисиите на парникови 

газове в атмосферния въздух с 20% спрямо базисната 1990 г. 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.  

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 чрез Закона за 

енергийната ефективност. Две от директивите са тясно свързани с енергийния 

мениджмънт в общините: 

 Директива 2010/31/ЕС 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 външниограждащи елементи на сградата, които подлежат на основен ремонт; - 

енергийно сертифициране на сгради и части от тях. 

 Директива 2012/27/ЕС 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 2020 г. 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 кв.м, 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. –използване 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; - 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.  

Пътна карта за енергетиката до 2050 г. 

През декември 2011 г. Европейската комисия прие Пътна карта за енергетиката, 

която има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г., като същевременно се 

подобри конкурентноспособността на икономиката и сигурността на доставките на 

енергия за Европа. Ключов елемент за изпълнението на тази цел е реализацията на 

политиката по енергийна ефективност.  

Изготвянето на общинските програми за енергийна ефективност, както и на 

програмите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и биогорива е 

един от приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2020 

г. Чрез устойчиви енергийни проекти и стратегии за изпълнението на тези програми, 

кохезионната политика превръща екологичните предизвикателства - осигуряване качество 

на атмосферния въздух, намаляване изменението на климата и управление на ресурсите, 

във възможности за развитие на регионите и превръщането им в по-атрактивно място за 

инвестиции и създаване на нови работни места. Като продължение на тази политика, 

Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, въведена в българското 

законодателство с новия Закон за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 

г., в сила от 15.05.2015 г.), предвижда в т. 18 от преамбюлната си част, че държавите-

членки следва да насърчават общините и другите публични органи да приемат 

интегрирани и насочени към устойчиво развитие планове за енергийна ефективност с ясни 

цели. 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 всяка 

една от тези общини следва да приеме нова, актуална програма за енергийна ефективност, 

съответстваща на изискванията на Директивата и на ЗЕЕ за: - реализацията на дейности и 

мерки за повишаване на енергийната ефективност в съответствие с Националния план за 

действие по енергийна ефективност 2014 - 2020 г., 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 2020 г. 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 общини с население над 20 000 души). По силата на чл.12, ал. 1 - 

ал. 3 от ЗЕЕ държавната политика в областта на енергийната ефективност се изпълнява от 

всички държавни и местни органи, като за целта тези органи разработват и приемат 

програми по енергийна ефективност, съответстващи на целите, заложени в:  

 Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България; 

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

 Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия,  

 Националния план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните 

и/или охлаждани сгради - държавна собственост, използвани от държавната 

администрация; 

 Националната дългосрочна програма за насърчаване на 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. По аргумент от чл.12, ал.4 от ЗЕЕ, средствата за изпълнение на 

програмите по енергийна ефективност се осигуряват в рамките на бюджетите на 

държавните органи и на общините. 

Целите за повишаване на енергийната ефективност са конкретизирани в Енергийната 

стратегия на Република България до 2020 г. Основният стремеж е намаляване на 

енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт с 50% до 2020 г. спрямо 

базисната 2005 г.  

Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. отразява визията за 

развитие на сектор „Енергетика“ при отчитане на европейската визия в тази област, както 

и на политиките по енергийна ефективност и оползотворяване на енергията от 

възобновяеми източници.  

Стратегия „Европа 2020“ 

Тя залага на три основни приоритета: 

 интелигентен растеж - изграждане на икономика, основаваща се на знания и 

иновации; 

 устойчив растеж - насърчаване развитието на екологична и 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,  

Основни цели на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. са:  

1. Заетост за 75% от населението на възраст 20-64 години;  

2. Инвестиции в научно изследователската и развойна дейност в размер 3% от 

брутния вътрешен продукт на Европейския съюз;  

3. Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на енергетиката и климата; 

4. Съкращаване на емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с нивата от 1990 

г.;  

5. Увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 

потребление на енергия с до 20% и намаляване в резултат на това на консумацията 

на енергия, произведена по конвенционален способ с 20%.  

Закон за енергийната ефективност 

Въвеждането в българското законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно 

енергийната ефективност със сега действащия ЗЕЕ поставя редица предизвикателства 

пред т. нар. „задължени лица - търговци с енергия“, както и пред общините в качеството 

им на крайни клиенти на енергия. Съгласно чл.14 от ЗЕЕ, за подпомагане изпълнението на 

националната цел за енергийна ефективност се въвежда схема за задължения за енергийни 

спестявания, която да осигури постигането на обща кумулативна цел за спестена енергия 

при крайното потребление на енергия до 31 декември 2020 г. Общата кумулативна цел за 

енергийни спестявания обхваща периода 2014-2020 г. и се определя като натрупване на 

нови енергийни спестявания от минимум 1,5 на сто годишно от средната годишна 

стойност на общото количество на продажбите на енергия на крайните клиенти на 

територията на страната през 2010, 2011 и 2012 г., с изключение на количеството на 

продажбите на енергия, използвани в транспортния сектор, под код"В_101900" по 

статистиката на Евростат. Общата кумулативна цел се разпределя като индивидуални 

цели за енергийни спестявания между следните задължени лица:  

 крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с издадена 

лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", които продават 

електрическа енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;  

 топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават 

топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;  

 крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни клиенти 

повече от 1 млн. кубически метра годишно;  

 търговци с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил. тона 

течни горива годишно, с изключение на горивата за транспортни цели;  

 търговци с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил.тона 

твърди горива годишно.  

При определяне на общата кумулативна цел могат да се използват следните стойности 

за изчисление на енергийни спестявания в размер:  



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

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

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

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:  

 предлагат енергийноефективни услуги на конкурентни цени чрез доставчик на 

енергийноефективни услуги, и/или  

 да правят вноски във Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"  

или вдруги 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 

по чл. 7, ал. 1, т. 11, и/или  

 да сключват споразумения с доставчици на енергийноефективни услуги или други 

незадължени страни за прехвърляне на енергийни спестявания чрез прехвърляне на 

удостоверения за енергийни спестявания. 

Предоставяне на енергийноефективни услуги на конкурентни цени при крайните 

клиенти: Съгласно чл. 65 от ЗЕЕ, енергийноефективните услуги имат за цел комбиниране 

доставката на енергия с енергоефективна технология и/или с действие, което обхваща 

експлоатацията, поддръжката и управлението, необходими за предоставяне на услугата, и 

водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност 

и/или спестяване на първични енергийни ресурси. Енергийноефективните услуги се 

извършват въз основа на писмени договори, сключени с крайни клиенти и включват 

изпълнението на една или повече дейности и мерки за повишаване на енергийната 

ефективност, определени в наредбата по чл.18, ал. 2 - Наредба № Е-РД-04-3/ 04.05.2016 г. 

на министъра на енергетиката 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. Когато в обхвата на енергийноефективните услуги се включва 

изпълнението на дейности по обследване за енергийна ефективност на сгради или 

обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, задължените лица:  

 изпълняват сами дейностите, в случай, че отговарят на изискванията за обследване 

за енергийна ефективност на сгради по чл. 43, ал. 1 или 2 или за обследване за 

енергийна ефективност на промишлени системи по чл. 59, ал. 1;  

 възлагат изпълнението на дейностите на лица, които отговарят на изискванията за 

обследване за енергийна ефективност на сгради по чл. 43, ал. 1 или 2, или за 

обследване за енергийна ефективност на промишлени системи по чл. 59, ал. 1.  

Внасяне на парични средства във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 

източници” или в други финансови посредници: Ключов момент от цитираната по-горе 

разпоредба на чл. 21 от ЗЕЕ е алтернативната възможност за задължените лица - търговци 



с енергия да внасят парични средства във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 

източници" или в други финансови посредници.  

Прехвърляне на енергийни спестявания чрез прехвърляне на удостоверения за 

енергийни спестявания от задължени лица, които са в преизпълнение на целите си или от 

незадължени лица: Съгласно чл.75 от ЗЕЕ, удостоверенията за енергийни спестявания 

могат да се прехвърлят от: 

 задължено към друго задължено лице по чл. 14, ал. 4, когато първото задължено 

лице е в преизпълнение на определената му индивидуална цел за енергийни 

спестявания;  

 незадължено лице към задължено лице по чл. 14, ал. 4.  

Водещото за удостоверенията за енергийни спестявания е, че те обективират 

реализирана икономия на енергия в резултат на вложена инвестиция за изпълнението на 

мерки по енергийна ефективност, тоест основното при прехвърлянето са не самите 

удостоверения, а икономията на енергия, за която те се отнасят. 

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 по чл.38, ал.1, по отношение на които може да 

бъде извършено обследване за енергийна ефективност или сертифициране, собствениците 

на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление 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:  

 организиране на изпълнението на програмите за енергийна ефективност на 

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

изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания;  

 поддържане на бази данни за месечното производство/потребление по видове 

енергии и потребители, включително дати, цени, количество и качество на 

доставените/продадените енергии и горива;  

 ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление;  

 оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни 

спестявания.  

Със Закона за енергетиката на кметовете на общини се възлагат 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 електроснабдяване, 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; - да предвиждат в общите и подробните устройствени планове 

благоустройствени работи, необходими за изпълнението на инвестиционните програми на 



енергийните предприятия за развитие на мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура.  

Едно от основните изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е 

изискването за енергийна ефективност (вж. чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ), въведено в ЗУТ 

през 2005 г. С въвеждането на това изискване дейностите, свързани с реализация на 

инвестиционни намерения в областта на строежите, в това число и дейностите по 

изпълнение на енергоспестяващи мерки, бяха поставени на съвършено нова основа.  

Национални стратегически документи, планове и програми: 

 Енергийна стратегия на Република България;  

 Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 - 2010 г.;  

 Втори национален план за действие по енергийна ефективност 2011 -2013 г.; 

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

 Годишен отчет за изпълнението на Национални план за действие по енергийна 

ефективност 2014 - 2020 г за 2015 г.;  

 Национален план за действие по промените в климата;  

 Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна 

ефективност и План - програма за нейното изпълнение;  

 Национална програма за развитие „България 2020";  

 Общински план за развитие на община Братя Даскалови 2014-2020 г.  

 Подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност: 

o НАРЕДБА № РД-16-347 ОТ 02.04.2009 г. за условията и реда за определяне 

размера и изплащане на планираните средства по договор с гарантиран 

резултат , водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или 

общинска собственост;  

o НАРЕДБА № РД-16-932 ОТ 23.10.2009 г. за условията и реда за извършване 

на проверка на водогрейни котли и на климатични инсталация по чл.27,ал.1 

и чл.28, ал.1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване , 

поддържане и ползване на базата данни за тях;  

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

структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация.  

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

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на 

сгради;  

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

енергия и енергийните характеристики на сградите;  

o НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за 

осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините 

на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към 

методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им; 

o НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за 

разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, 



промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и 

за определяне на условията и реда за извършване на обследване за 

енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания;  

o НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за енергийна 

ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на 

схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на 

индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица  

Настоящата програма е изготвена в съответствие с новото европейско законодателство 

в областта на енергийната ефективност и е съобразена със: Стратегия „Енергетика 2020” 

на Европейския съюз (Трети либерализационен пакет в енергетиката „Енергетика и 

климат“)  

 

ОБЩ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

Община Братя Даскалови е една от средните по територия общини в областта. 

Територията й е 482 кв.км и е на седмо място по големина община в Старозагорска 

област. На юг граничи с община Първомай и община Садово, на изток с община Чирпан 

и община Стара Загора, на север - с община Казанлък, община Павел баня и Стара 

Загора, на запад - с община Брезово и Раковски. Гранично положение на общината се 

оценява като благоприятно от гледна точка на възможностите за нейното развитие. Те в 

много голяма степен ще зависят от възможностите за интегриране на община Братя 

Даскалови със съседните области и общини и създаване на предпоставки за общо 

използване на ресурси и потенциали за развитие.  

Постоянното население към 31.12.2013 г. наброява 8 304 души, което е 2.5 % от 

населението на областта. Развитието на демографските процеси в общината през 

последните години навлезе в неблагоприятна фаза, характеризираща се с чувствително 

влошаване на режима на демографско възпроизводство и постепенно намаляване броя  

на населението. Този процес продължава да се задълбочава с всяка изминала година. 

Община Братя Даскалови обхваща 23 населени места, като всички са села. В 

структурата й главно място заема общинският център (село Братя Даскалови), който 

изпълнява функции на икономически, транспортен и обслужващ център. Тази роля на 

общинския център в миналото и сега, е формирала територия, в която неговото влияние 

и връзки с населените места, се проявяват доста силно. Тези връзки са най-силни в 

границите на общината и постепенно намаляват в границите на областта. Принос за 

това има и транспортно-комуникационната система в тази част на страната, която 

улеснява достъпа до селището и обслужването на населението. 

Местоположението на общината спрямо големите урбанистични центрове, както 

и характерът на производството и начинът на живот в селските населени места, я 

определят като типична периферна територия с характер на селски район. 

Транспортно-географското разположение е един от специфичните фактори за 

развитието на общината. През територията й преминава трасето на еврокоридор 4, 

чиито елементи са автомагистрала "Тракия" и отклонението й на югоизток   - 

автомагистрала "Марица". Също така преминават първокласен път Е773 – София – 

Пловдив – Бургас и главна ж.п. линия СЕ 720 – София – Пловдив – Бургас. 

 

Релеф 



В южната част релефът на общината е равнинен, а на север е нископланински.  

Теренът се издига на север и североизток и се снишава на юг по течението на р. 

Омуровска. Надморската височина варира от 100 м в най-ниската част на общината до 

около 530 м във високата, като най-северната част – местността Каваклийка, достига до 

910 м. 

Община Братя Даскалови е бедна на минерални ресурси и полезни изкопаеми. В 

землището на с. Православ има находища на мрамор, които преди години са използвани. 

С  преустановена дейност са и кариерите за глина в с. Черна гора и за инертни материали 

в с. Марково. 

Климат 

В климатично отношение1 общината попада в преходно-континенталната 

климатична подобласт и като част от Чирпанското поле се включва в преходно-

континенталния климатичен район на Източна средна България. Върху климатичните 

условия на общината оказват сигурна ветрозащита Стара планина и Средна гора на север, 

и отчасти Родопският масив на юг. Влиянието на Средиземноморието се чувства по 

течението на р.Марица главно в режима на валежите. Валежният максимум е през 

месеците май и юни, а минимумът - през месец февруари. Преобладават зимните валежи, 

като дните със снежна покривка бележат тенденция на намаляване. Разпределението на 

валежите е неравномерно. Годишната сума на валежите през последните години варира от 

500 до 650 л/кв.м. 

Броят на пролетните засушавания с продължителност над 10 дни на 10 години за 

този район е най-голям – 17 дни. Чести летни засушавания има през месец юли, които 

прерастват в есенни, с още по-голяма интензивност. 

Средната годишна температура е 11,0°С. Лятото е топло, а зимата е сравнително 

мека. 

Средните стойности на атмосферното налягане са около 971.7 hPa. Oтносителна 

влажност на въздуха е средно около 77 %.  

Преобладаващата посока на ветровете е запад-северозапад със скорост 1-5 м/сек., 

няма преноси на замърсители.  

От гледна точка на климатичните условия за селскостопанското производство, в 

общината има добри условия за развитие на лозарството и маслено-етеричните култури, 

както и оптимални условия за отглеждането на почти всички селскостопански култури и 

особено зърнено-хлебни, зърнено-фуражни, памук, зеленчуци и трайни насаждения. 

Води 

Водният ресурс на общината се формира от повърхностно течащите води и 

съществуващите водоеми. Подземните води са ненапорни, със статично водно ниво на 

неголяма дълбочина. Речната мрежа на територията на общината е слабо развита. Основна 

е Омуровска река, която пресича общината в посока север - юг и отводнява голяма част от 

територията й. Западно от Омуровска река протича и Рахманлийка река. И двете реки са 

леви притоци на р. Марица.  

                                                             
1 Източник: Национален институт по метеорология и хидрология към БАН. 



Напоителната система на общината е съставена от мрежа от микроязовири и малки 

водоеми. Инфраструктурата, включително помпените станции на територията на 

общината, се нуждае от сериозна реконструкция и от изграждане. Организационна форма  

в тази посока са водните сдружения, които се очаква да заработят и да развият проектен 

капацитет, тъй като те ще са и заинтересована страна. 

Към момента на територията на общината са създадени следните сдружения за 

напояване:  

 СН „Ержа” с. Плодовитово с 1100 дка поливни площи и стопанисващо 1 язовир; 

 СН „Роса-М” с. Марково с 850 дка поливни площи и стопанисващо 1 язовир; 

 СН „Медово” - 1 язовир, с 3000 дка поливни площи; 

 СН „Сърневец” – стопанисващо 2 язовира; 

  СН „Съединение” – с 2 язовира за стопанисване;  

 СН „Православ” – с 1 язовир и с 500 дка поливни площи. 

 

Почви 

Алувиално – ливадните почви са разпространени в южната най-ниска част на 

общината. Те обхващат терасата на р. Марица и притока й р. Омуровска. Имат висока 

водопропускливост, средна водозадържаща способност и добра аерация. Разпространен 

тип почви са също излужените черноземи смолници. В северната част на общината се 

срещат и канелено-горски почви. Съвсем малко са глинесто-песъкливите и хумусно-

карбонатните почви. Преобладават IV и V категории земи, съответно - 42.9 % и 19.3% от 

обработваемите земи на общината. Високоплодородна земя - II /0.7%/ и III категория 

/3.4%/, са разположени предимно в землищата на селата Черна гора, Горно Белево, Братя 

Даскалови, Верен и Голям дол.  

Промишленост 

Малки и средни предприятия 

Микро предприятията са с най-голям относителен дял от общия брой местни 

предприятията - 92.5 % през 2013 г. На тях се пада дял от: 32.8 % от заетите лица; 27.2 

% от произведената продукция; 31.7 % от приходите от дейност; 29.7 % от нетните 

приходи от продажби; 36.5 % от дълготрайните материални активи. 

Малките предприятия са с относителен дял 6.4 % през 2013 г. и на тях се пада 23.5 

% от заетите лица, 31.7 % произведената продукция, 34.4 % от приходите от дейност, 

33.1 % от нетните приходи от продажби и 32.7 % от дълготрайните материални активи.    

Макар, че данните за средните и големите предприятия в общината са 

конфиденциални по експертен път може да се установи броят им (2 предприятия) и 

техният дял в общинската икономика. На тях се пада дял от: 46.3 % от заетите лица; 

41.1 % от произведената продукция; 33.9 % от приходите от дейност; 37.2 % от нетните 

приходи от продажби; 30.8 % от дълготрайните материални активи. 

От по-горните данни е видно че, микро и малките предприятия представляват 

гръбнака на местната икономика. 

Структуроопределящи предприятия на територията на общината са: 

 КОНЕКС-ТИВА ООД, с.Оризово. Фирмата извършва дейност "Консервирании 

замразени плодове и зеленчуци - производство и търговия". Продукцията й е 



предназначена изключително за външния пазар и се реализира в САЩ, Канада, 

Франция, Великобритания, Швеция, Германия, Израел и др. През активния сезон 

фирмата осигурява работа на над 600 души. 

 “Евтерпа” ООД - за производство на козметика и парфюмерия, с. Партизанин. 

Фирмата осигурява работа на 70-80 души. 

Другите предприятия са малки осъществяващи дейност основно в сферата на 

хранително-вкусовата промишленост - консервна, млекопреработвателна, винарска и 

мелничарска. Те са представени от: 

 „Млечен свят 2003” ООД - производство на млечни продукти, с.Братя Даскалови 

, 

 „Елит 95” ООД - за производство на млечни продукти, с. Мирово; 

 ЕТ „Слав Ячев” - за производство на фуражни смески, с. Оризово; 

 Винарска изба „Кати Комерс”- с. Братя Даскалови; 

 „Униселт” ООД - за ремонт на ел. двигатели, с. Партизанин; 

 Дестилерии за етерични масла в селата Медово, Долно ново село, Малко 

Дряново. 

Въпросът за енергийната ефективност в промишлените предприятия и системи е 

сериозно застъпен в Раздел IV Обследване за енергийна ефективност на предприятия, 

промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление на Закона за енергийна 

ефективност и в НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите 

за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи 

и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за 

извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни 

спестявания.  

Съгласно нормативните разпоредби на Чл.57 от ЗЕЕ (Изм. ДВ, бр. 105 от 2016 г.):   

(1) Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и 
системи за външно изкуствено осветление има за цел да определи специфичните 
възможности за намаляване на енергийното потребление и да препоръча мерки за повишаване 
на енергийната ефективност.  

(2) На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат всички:  
1. предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла 

на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;  
2. предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по 

смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;  
3. промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh;  
4. системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с 

население над 20 000 жители”. 
По-голяма част от  сградния фонд на местните промишлени предприятия е  с ниска 

енергийна ефективност. Санирането на сградите,  подобряването на енергийните им 

характеристики и използването на енергия от ВИ в промишлените предприятия тепърва 

ще придобива все по-голямо значение и ще се развива в община Братя Даскалови. 

Независимо от високата значимост и предимствата на енергийната ефективност, 

промишлените предприятия на този етап не могат да се конкурират ефективно, да внедрят 

необходимите енергоспестяващи мерки и да заменят традиционните енергийни източници 

без значителни инвестиции.  

За повишаване на енергийната ефективност и въвеждане на ВЕИ  в промишлената 

сфера в община Братя Даскалови, трябва да се приложат следните общи мерки: 



 Въвеждане в производството на енергоспестяващи технологии на базата на 

оптимизиране на капацитета, използване на възобновяеми енергийни източници и 

други; 

 Оптимизиране на енергийните разходи за отопление на помещенията чрез 

въвеждане на нови отоплителни технологии; 

 Въвеждане на енергоспестяващо осветление; 

 

Селско стопанство 

Земеделските територии обхващат 58.8 %  от територията на общината, а горските 

територии са 26.1 %. 

     По данни на ТСБ Стара Загора за 2013 г. в сектора работят 56 предприятия, които са 

произвели продукция за 19 927 хил. лв. Това представлява 39.1 % от произведеното в 

общината. Секторът разполага с 38.3 % от приходите от дейност, 33.2 %  от нетните 

приходи от продажби, 45.6 %  от дълготрайните материални активи и 27.0 %  от заетите 

лица. 

Представените данни показват, че сектор “Селско, горско и рибно стопанство“ е 

ключов за община Братя Даскалови и той продължава да се развива успешно.  

Селското стопанство като икономическа дейност е застъпено във всичките 

населени места на общината като то е основен отрасъл в тях. Развити са и двата клона 

на селското стопанство- растениевъдство и животновъдство. 

 Растениевъдство 

 Земеделските земи в общината заемат 316073 декара, от тях най-големи площи 

заемат нивите 236 792 декара (74.9 %), трайните насаждения 27 629 декара (8.7 %), от 

тях лозя 16 532 декара (5.2 %), други земеделски земи (ливади, пасища и др.) 28 756 

декара (9.1 %), необработваеми земи 22896 декара (7.1 %). 

 Климатичните особености в общината са благоприятни за отглеждането на голям 

брой основни земеделски култури, от които по-значителните и с традиции са пшеница, 

ечемик, рапица и тритикале.  

Разпространено е и отглеждането на слънчоглед, с тенденция на нарастване. 

Районът е подходящ за отглеждане на памук и твърда пшеница. 

От трайните насаждения най-голям дял заемат лозовите. Особен интерес 

представляват винените лозя, а климатичните условия са изключително благоприятни 

за развитието на лозарството. На територията на общината има  винарска изба в с. Брата 

Даскалови. Община Братя Даскалови попада в Югозападен тракийски лозарски регион 

„Тракия“ - един от петте района за производство на вино в България. 

От овощните насаждения са застъпени ябълки, праскови, череши, вишни, сливи. 

През последните години се създават нови розови насаждения в землищата на 

Медово, Малък дол, Малко Дряново. Проявява се интерес и към лавандулата, тъй като 

районът на общината е изключително благоприятен за отглеждане на етерично- 

маслените култури.  

 Животновъдство 

Развитието на животновъдството в общината се характеризира с оптимизация на 

броя на стопанствата и на животните в тях, както и с преструктуриране и 

модернизиране с оглед покриване на стандартите за производство на качествени и 

безопасни животински суровини. 

Районът е подходящ за развитие на животновъдството, в т.ч. говедовъдство с 

комбинирано направление - мляко-месо и само за месо, като се използват подходящи 

породи, както и овцевъдство и козевъдство, с оглед максимално използване на богатите 



пасища, с които разполага общината 

 

Говедовъдството е представено от кравеферми разположени в землищата на няколко 

селища : с. Партизанин, с. Опълченец, с. Долно ново село, с. Мирово, с. Оризово, с. 

Черна гора, с. Горно Белево, с. Братя Даскалови, с. Верен и с. Православ. По-големи 

ферми10 за производство на краве мляко са Танко Христов - 67, с. Православ - 94 

млечни крави, фермите в с. Опълченец на ЕТ “Топ Комерс” - 47 млечни крави,в с. 

Мирово - Васил Боев - 257 млечни крави, Слави Иванов -75 млечни крави, в с. Черна 

гора Гено Иванов - 50 млечни крави, в с. Верен Ремзие Идризова - 41 млечни крави, в с. 

Кольо Мариново Нешад Рамис Вели - 43 млечни крави, в с. Долно ново село Петьо 

Неделчев - 43 млечни крави. 

 

Овцевъдството е представено от овцеферми разположени в: с. Черна гора, с. 

Найденово - 830, с. Малко Дряново -516, с. Славянин,  с. Плодовитово, с. Гранит - 460 

овце. 

Козите и свинете нямат пазарна ориентация, а по-скоро допълват фонда на натуралните 

стопанства. 

В общината за преработване на млякото функционират 2 мандри в с. Брата 

Даскалови и с. Мирово. 

 

Птицевъдството е широко застъпено, особено отглеждането на патици-мюлари за 

втлъстен черен дроб  , като в общината ферми за патици има в: с. Православ, с. Верен, 

с. Братя Даскалови, с. Голям дол, с. Малък дол, с. Съединение, с. Черна гора, с. 

Оризово, с. Мирово, с. Гранит. По данни на Регистър на ферми за патици мюлари към 

2019 г. по-големи ферми са: “Херон” ЕООД с. Оризово с капацитет 30 200 патици, 

"Кано" ЕООД - 30 700, "Инорти" ЕООД - 30 000; "БИ ЕС БЕКС" ООД -  с. Черна гора 27 

900 патици; ЕТ “Братя Янкови “, с. Гранит 15 760 патици; “Пими Трейд" ЕООД с. 

Мирово -  20 000 патици. 

 

Пчеларството е представено от 5 097 пчелни семейства. Релефът, флората и 

екологично чистата среда в общината са особено подходящи за развитието на 

пчеларството. 

Интересът към този сектор се засилва поради експортната му насоченост и 

сериозните валутни постъпления, осигуряващи допълнителни доходи на 

производителите и относително бързата възвръщаемост на вложените средства.  

От стратегическо значение за развитие и инвестиции са дейности и отрасли, 

чиято продукция по традиция е експортно ориентирана и има сравнително устойчива 

цена на международните пазари. За общината това са три вида земеделски култури, за 

които има благоприятни почвено-климатични условия: производство на грозде и вино; 

производство на етерично-маслени култури и производство на пчелен мед и пчелни 

продукти. Отдалечеността от промишлени замърсители е добра предпоставка за 

производството на екологично чиста селскостопанска продукция и провеждане на био 

земеделие. 

 

Транспортна инфрастуктура   

През територията на община Братя Даскалови преминават трасетата на два важни 

общоевропейски транспортни коридори /ОЕТК/ – 8 и 4, и в близост до общината, в 

източна посока преминава ОЕТК 9. Общината е добре обслужена с пътна инфраструктура 



с национално значение – международни и главни пътища от националната пътна мрежа, 

както следва:  

Участъка от  АМ „Марица”, който осигурява транспортните комуникации на 

Централна и Западна Европа с Азия и Близкия Изток е с начало при пътен възел Оризово 

на АМ „Тракия” с направление Хасково – Свиленград – ГКПП „Капитан Андреево” – 

(Истанбул 

Магистралата «Тракия» преминава през южната част от територията на 

общината. Тя е част от ОЕТК № 8, който осигурява транспортните комуникации между 

Адриатика и Черно море. Свързва столицата с втория по големина градски център в 

страната – Пловдив, и с Бургас, съответно с едноименното международно пристанище и 

летище.  

Вътрешното транспортно обслужване на общината се осъществява от второкласни, 

третокласни и четвъртокласни (общински) пътища.  Второкласните пътища са с обща 

дължина  12 км,   третокласните - 87 км, изградената общинска /четвъртокласна/ пътна 

мрежа е с общата дължина  66 км.  

Всички селища имат пътни връзки с общинския център.  

През територията на общината преминава главна ж.п. линия СЕ 720 – София – 

Пловдив – Бургас, като осигурява три железопътни спирки за селата Опълченец, Оризово 

и Черна гора. 

Ключови факти: 

Общата дължина на пътната мрежа Около 180 км. 

Клас на пътната мрежа Автомагистрали – 15 км. 

Първи клас – 0 км. 

Втори клас – 12 км. 

Трети клас – 87 км. 

Общински пътища (четвърти клас) – 66 км. 

Железопътни спирки на територията 

на общината 

3 броя - Опълченец, Оризово и Черна гора 

 

 

Сграден фонд 

Жилищният фонд в община Братя Даскалови към 31.12.2013 г. наброява 6 718 

жилища, разположени в 6 706 сгради. 

Жилищния фон в общината е сравнително “стар”, като след 2001 г. са построени само 

101 жилища от жилищата в общината, или 1.5 % от жилищния фонд. Фондът отпреди 

1945 г. (с възраст над 70 години), има дял от 28.5 %, като в отделни селища е много 

повече: с. Верен 69.5 %, с. Найденово 52.7 %, с. Опълченец 46.9 % и с. Съединение 48.5 

%. Най-голям е делът на построените жилища в периода 1946-1960 г. 40.9 %. 

 Възпроизводството на жилищата след началото на прехода е било значително по-

малко в сравнение с предходния период. Проследена по селища, възрастовата структура 

на фонда разкрива факта, че след 2001 г. по-голямо строителство има само в отделни 

села: с. Оризово 27 жилища, с. Партизанин 18 жилища, с. Черна гора 14 жилища и с. 

Малък дол 7 жилища. В останалите селища, или няма ново строителство, или то е 

незначително. 



Табл. 1: Жилища към 31.12.2013 г. по период на построяване (брой) 

Населени места 
Жилища 

общо 

Период на построяване 

до 1945 

г. 

1946 - 

1960 г. 

1961 - 

1970 г. 

1971 - 

1980 г. 

1981 - 

1990 г. 

1991 - 

2000 г. 

2001 - 

2010 г. 

от 

начало

то на 

2011 г. 

Общо 6718 1892 2748 749 500 491 237 95 6 

с. Братя Даскалови 580 124 329 64 21 34 8 0 0 

с. Верен 279 194 52 13 6 7 7 0 0 

с. Голям дол 148 53 75 1 2 3 10 3 1 

с. Горно Белево 220 62 146 7 3 2 0 0 0 

с. Горно ново село 63 9 20 27 4 2 1 0 0 

с. Гранит 566 221 250 39 26 22 6 2 0 

с. Долно ново село 65 22 11 8 11 6 6 1 0 

с. Колю Мариново 235 138 84 2 5 3 2 1 0 

с. Малко Дряново 190 85 87 1 4 5 2 6 0 

с. Марково 115 21 90 1 2 1 0 0 0 

с. Медово 320 108 155 23 11 12 8 1 2 

с. Мирово 450 66 136 92 84 52 13 5 2 

с. Малък дол 73 13 52 0 0 0 1 7 0 

с. Найденово 207 109 64 6 11 12 5 0 0 

с. Опълченец 275 129 75 9 8 35 15 4 0 

с. Оризово 756 73 197 156 138 110 55 27 0 

с. Партизанин 358 90 141 42 18 27 22 18 0 

с. Плодовитово 416 65 124 105 51 53 13 4 1 

с. Православ 292 86 164 15 10 10 6 1 0 

с. Славянин 80 40 25 4 3 4 4 0 0 

с. Съединение 132 64 47 8 8 5 0 0 0 

с. Сърневец 212 62 127 3 10 4 5 1 0 

с. Черна гора 686 58 297 123 64 82 48 14 0 

Източник: НСИ 

Обобщената оценка за възрастта на жилищния фонд е: 

- с. Оризово, с. Черна гора и с. Опълченец имат сравнително млад - със средна 

възраст на фонда под 40 г. съответно (25.4 %) , (21.0 %) и (19.6 %); 

- Отделни села в община са с относително стар, респективно, амортизиран фонд.  

 Жилища по начин на използване 

Трайните негативни тенденции в демографското развитие на общината (над 21.0 

% спад за последните 10 години), формират и тенденция към увеличаване на дела на 

необитаваните жилища. В общината той варира от около 17.6 % (за с.Горно ново село) 

до над 79.1 % (за с.Колю Мариново). В общо 13 от 23-те села на общината, повече от 

половината жилища са необитавани. Проявяват се признаци на обезлюдяване в някои 

селища. 

Табл. 2: Жилища по начин на използване към 1.02.2011 г. - брой 



Населени места 
Жилища 

общо 

Обитавани 

жилища 

Необитавани 

жилища 

% 

Необитавани 

жилища 

Общо 6724 3508 3216 47.8 

с. Братя Даскалови 580 324 256 44.1 

с. Верен 279 105 174 62.4 

с. Голям дол 149 49 100 67.1 

с. Горно Белево 225 125 100 44.4 

с. Горно ново село 63 53 10 15.9 

с. Гранит 570 291 279 48.9 

с. Долно ново село 65 27 38 58.5 

с. Колю Мариново 235 49 186 79.1 

с. Малко Дряново 190 44 146 76.8 

с. Малък дол 73 33 40 54.8 

с. Марково 115 26 89 77.4 

с. Медово 319 116 203 63.6 

с. Мирово 448 286 162 36.2 

с. Найденово 207 68 139 67.1 

с. Опълченец 275 147 128 46.5 

с. Оризово 755 535 220 29.1 

с. Партизанин 358 214 144 40.2 

с. Плодовитово 416 298 118 28.4 

с. Православ 292 100 192 65.8 

с. Славянин 80 22 58 72.5 

с. Съединение 132 61 71 53.8 

с. Сърневец 212 64 148 69.8 

с. Черна гора 686 471 215 31.3 

Източник:НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 

   

Важен елемент на благоустрояването е и отоплението. Близо 95.2% от жилищата 

се отопляват с твърди горива, от тях 69.0 % с въглища и 26.2 % с дърва. Други 4.4 % са 

на електричество. Прекомерното използване на твърди горива за отопление на 

жилищата е един от основните източници на замърсяване на въздуха, особено при 

неблагоприятни климатични условия. 

 

Табл. 3: Структура на жилищния фонд по начин на отопление, 2011 г. 

Населени места Обитавани 

жилища 
Въглища Дърва Ток 

Общо 3508 2420 919 156 

с. Братя Даскалови 324 226 79 18 

с. Верен 105 7 90 8 

с. Голям дол 49 5 44 0 

с. Горно Белево 125 87 31 5 

с. Горно ново село 53 4 49 0 



с. Гранит 291 284 6 1 

с. Долно ново село 27 0 27 0 

с. Колю Мариново 49 1 49 0 

с. Малко Дряново 44 0 42 2 

с. Малък дол 33 14 18 1 

с. Марково 26 1 22 0 

с. Медово 116 21 89 6 

с. Мирово 286 238 27 19 

с. Найденово 68 9 58 1 

с. Опълченец 147 132 11 3 

с. Оризово 535 501 10 20 

с. Партизанин 214 178 21 15 

с. Плодовитово 298 265 6 27 

с. Православ 100 16 80 2 

с. Славянин 22 1 22 0 

с. Съединение 61 4 49 8 

с. Сърневец 64 1 63 0 

с. Черна гора 471 425 26 20 

 ИзточникНСИ, обработка на НЦТР ЕАД 

 

Друг важен фактор на жилищния стандарт е енергийната ефективност на 

жилищата. Към 2011 г., само 74 жилища (1.1 %) са с топлоизолация, осигуряваща 

нормативната топлопроводимост, респективно, енергийна ефективност. Значително 

повече са жилищата с енергоспестяваща дограма - 254 (около 3.8 %). Основен принос за 

тази картина имат селата Плодовитово, Оризово, Братя Даскалови и Черна гора.  

 

Табл. 4: Структура на жилищния фонд по начин на приложени мерки за енергийна 

ефективност, 2011 г. 

Населени места Жилища 
С PVC 

дограма 

С 

външна 

изолация 

% с РУС 

дограма 

% с 

външна 

изолация 

Общо 6724 254 74 3.8 1.1 

с. Братя Даскалови 580 24 6 4.1 1 

с. Верен 279 2 3 0.7 1.1 

с. Голям дол 149 2 0 1.3 0 

с. Горно Белево 225 5 2 2.2 0.9 

с. Горно ново село 63 1 0 1.6 0 

с. Гранит 570 13 2 2.3 0.4 

с. Долно ново село 65 1 1 1.5 1.5 

с. Колю Мариново 235 2 2 0.9 0.9 

с. Малко Дряново 190 0 1 0 0.5 

с. Малък дол 73 2 1 2.7 1.4 

с. Марково 115 0 0 0 0 



с. Медово 319 7 7 2.2 2.2 

с. Мирово 448 37 15 8.3 3.3 

с. Найденово 207 1 0 0.5 0 

с. Опълченец 275 5 3 1.8 1.1 

с. Оризово 755 46 12 6.1 1.6 

с. Партизанин 358 19 2 5.3 0.6 

с. Плодовитово 416 47 12 11.3 2.9 

с. Православ 292 6 2 2.1 0.7 

с. Славянин 80 2 0 2.5 0 

с. Съединение 132 6 1 4.5 0.8 

с. Сърневец 212 3 0 1.4 0 

с. Черна гора 686 23 2 3.4 0.3 

Източник НСИ, обработка на НЦТР-ЕАД 

 

Собственост 

Традиционната за България силно преобладаваща частна собственост на 

жилищата е присъща и на община Братя Даскалови и то в още по-изявен вид. Малко 

над 99.2 % са частните жилища, от тях 0.4 % (29) са на юридически лица и 98.9 (6 637) 

на физически лица, при само 0.8 % обществени (на общината и на държавата). Това са 

само 52 жилища. На фона на растяща бедност, безработица и несигурна заетост, 

символичният обем на социални жилища е в противоречие с потребностите от 

обществено подпомогнат подслон. Независимо от огромния брой необитавани жилища 

(на които трудно да се разчита за социални нужди), общината следва да планира 

изграждането на нови социални жилища за маргиналните си групи. 

Долната таблица показва разпределението на жилищата по форма на собственост: 

Таблица:  Жилища по форма на собственост - 2013 г. 

Населени места 
Жилища 

общо 

Форма на собственост 

Държавни 

или 

общински 

Частни - на 

юридическо лице 

Частни - на 

физическо лице 

Общо 6718 52 29 6637 

с. Братя Даскалови 580 8 1 571 

с. Верен 279 2 1 276 

с. Голям дол 148 1 1 146 

с. Горно Белево 220 2 0 218 

с. Горно ново село 63 1 0 62 

с. Гранит 566 3 0 563 

с. Долно ново село 65 0 1 64 

с. Колю Мариново 235 3 0 232 

с. Малко Дряново 190 1 2 187 

с. Марково 115 0 0 115 

с. Медово 320 0 3 317 

с. Мирово 450 7 1 442 

с. Малък дол 73 0 0 73 

с. Найденово 207 2 0 205 
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с. Опълченец 275 3 0 272 

с. Оризово 756 4 8 744 

с. Партизанин 358 1 0 357 

с. Плодовитово 416 1 0 415 

с. Православ 292 0 1 291 

с. Славянин 80 2 0 78 

с. Съединение 132 0 3 129 

с. Сърневец 212 2 4 206 

с. Черна гора 686 9 3 674 

Източник:НСИ 

 

 Към 2018 г. Община Братя Даскалови разполага с 97 сгради, общинска 

собственост. От тях: 21 се използват за нуждите на общинска администрация; 14 училища, 

от които 8 са закрити; 7 детски градини (1 закрита); 17 читалища; 8 клуба; 12 здравни 

служби; 18 други (складови помещения, гаражи, параклис, съблекалня на стадион и др.). 

Проблем представляват сградите на закритите училища в селата Голям дол, Медово, 

Плодовитово, Православ, Найденово, Малко Дряново, Съединение и Славянин. В 

следствие на неизползването им сградите се рушат, като същевременно Общината не 

разполага със средства за тяхното поддържане и охрана.  

Съгласно нормативните изисквания на Чл. 38. на ЗЕЕ (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 

г.): 

(1) Сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена 

площ над 250 кв. м и сградите в експлоатация подлежат на задължително 

обследване и сертифициране с изключение на:  

1. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;  

2. временните сгради с планирано време за използване до две години;  

3. нежилищни сгради с ниско потребление на енергия, използвани за 

селскостопанска дейност;  

4. производствените сгради и части от сгради с производствено предназначение;  

5. жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно 

или като алтернатива през ограничен период от време в годината и са с очаквано 

потребление на енергия, по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно 

използване;  

6. обособени сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м.  

(2) Сгради културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното 

наследство, могат да бъдат обследвани за енергийна ефективност и да бъдат 

сертифицирани, доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийни 

характеристики не води до нарушаване на архитектурните и/или художествените 

характеристики на сградата.  

Съгласно нормативните изисквания, собствениците на сгради за обществено 

обслужване са длъжни да изпълнят мерките за достигане на минимално изискващия 

се клас на енергийно потребление, предписани от първото обследване, в тригодишен 

срок от датата на приемане на резултатите от обследването.  
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Собствениците на сгради с разгъната застроена площ над 250 кв. м, за които има 

издаден сертификат за енергийни характеристики, са длъжни да поставят 

сертификата на видно място в сградата.” 

 

Таблица: РЗП на сградите, общинска собственост 

№ Населено 

място 

Сгради 

ОА Училище ДГ Читалище Клуб Здр.служба Други 

1 Мирово 250 470  432 756 194 0 130 

2 Опълченец 70 0 0 810 0 50 125 

3 Оризово 320 1500 2333 1400 84 300 820 

4 Черна гора 824 3300 2060 456 0 0 783 

5 Гранит 332 470 484 1552 112 0 85 

6 Партизанин 190 720 600 796 0 299 127 

7 Горно Белево 0 0 322 614 140 56 57 

8 Бр.Даскалови 2215 6048 0 1478 0 0 1795 

9 Голям дол 490 427 0 0 0 0 0 

10 Малък дол 187 0 0 0 0 0 0 

11 Марково 45 0 0 108 78 0 151 

12 Медово 0 1850 0 1050 150 364 523 

13 К.Мариново 45 0 0 45 0 0 113 

14 Верен 264 0 0 800 45 264 66 

15 Плодовитово 312 1080 0 572 470 0 80 

16 Православ 70 400 0 990 0 211 522 

17 Найденово 224 700 246 0 0 172 871 

18 ДНС 284 0 0 0 0 50 262 

19 ГНС 148 0 0 630 0 135 9 

20 М.Дряново 165 410 0 0 0 0 0 

21 Съединение 210 400 0 900 0 110 55 

22 Сърневец 180  0 324 0 170 0 

23 Славянин 115 530 0 0 0 0 172 

Общо: 6940 18305 6477 13281 1273 2181 4951 

 

Голяма част от общинския сграден фонд на Община Братя Даскалови подлежи на 

задължително енергийно обследване. Към момента такова е извършено на: сградата на 

общинска администрация Братя Даскалови, СУ „Христо Ботев” с. Братя Даскалови, ОУ 

„Св. св. Кирил и Методий” с. Черна гора, ОУ "Хр. Ботев" с. Оризово,  ДГ „Детелина” с. 

Оризово, в която се помещава и ЦСРИ с. Оризово, читалищните сгради в селата 

Плодовитово и Мирово.  

Като цяло общинският сграден фонд на Община Братя Даскалови е морално 

остарял. Сградите са строени предимно в средата на миналия век и в общия случай се 

нуждаят от сериозни инвестиции в сферата на енергийната ефективност. Повечето сгради 

са с ниски качества по отношение на топлотехническите характеристики на стени, под и 

остъкления на фасадите. Външните стени са изпълнени с ниски топлотехнически 

характеристики и изискват допълнителна топлоизолация. Дограмите и вратите на 



сградите, които са изработени от дърво, са с висок коефициент на топлопреминаване, 

което изисква подмяна с нова дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло.  

За отопление на сградите в общината се използват предимно локални 

топлоизточници, или печки на дърва и въглища. В по–голямата си част котлите за локално 

отопление на обществените сгради работят с твърди горива, горелките са неефективни, 

липсва измерителна апаратура и автоматизация.  

Подобряването на топлоизолацията, подмяната на дограмите, модернизирането на 

отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят 

енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50 %, което е приоритет на 

Общината. 

Извършени са енергоефективни мерки в пълна степен на сградите на, СУ „Христо 

Ботев” с. Братя Даскалови, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Черна гора и на читалищната 

сграда в с. Плодовитово. А частични, изразяващи се в подмяна на дограмата на сградите 

на редица кметства, клубове, библиотеки и др.   

Външна осветителна уредба  

 

Електроенергийна инфраструктура 

Община Братя Даскалови се захранва с електроенергия от републиканската 

енергийна система чрез районната електрическа подстанция Чирпан 110/20 кV. Тази 

подстанция понижава напрежението на магистралната енергопреносна мрежа от 110кV 

на 20кV и осигурява електрозахранване със средно напрежение на районните 

трансформаторни постове в общината. Общината разполага с необходимите 

трафопостове, въздушни и кабелни линии, съответстващи на потребностите на 

населението, промишлените предприятия, административните учреждения, социалните 

заведения и други стопански обекти. На територията на общината са в експлоатация 83 

трафопоста, с обща инсталирана мощност около12 200 kVA. 

Електрозахранването на отделните потребители е изпълнено с въздушни линии, 

подземни кабели и смесено. Дължината на въздушната мрежа е: ВМСН - 300 000 м 

ВМНН - 450 000 м. Дължината на кабелната мрежа е: КМСН - 2 000 m КМНН - 75 000 

м. 

Електроразпределителната мрежа за средно и ниско напрежение се стопанисва и 

поддържа от "ЕВН България електроразпределение" АД КЕЦ-Чирпан. 

 

Предвижда се модернизиране и автоматизиране на мрежите средно напрежение, чрез 

монтиране на автоматични прекъсвачи с дистанционно управление, с което ще се 

постигне по-бързо локализиране на авариите и по-голяма оперативност при 

изключвания за профилактика. 
 

ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  

Политиката по енергийна ефективност в община Братя Даскалови е насочена 

къмпостигане на определени цели и приоритети, свързани с развитието на общината 

катоцяло.Общинската програма има за цел чрез система от дейности и мерки на 

общинскониво да насърчи енергийната ефективност, като основен фактор за 

повишаванеефективността на икономиката, сигурността на енергоснабдяването и 

опазването наоколната среда.Собщинската програма по енергийна ефективност се цели: 



 намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийнитеим 

характеристики чрез саниране; 

 ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез въвежданена 

отоплителни системи с висока ефективност; 

 замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по- висока; 

 изграждане/ монтаж на системи за оползотворяване на енергия отвъзобновяеми 

източници; 

 модернизиране и повишаване енергийната ефективност на осветлението 

вобщинските обекти без да се намалява нивото на осветеност и качеството 

наосветлението; 

 подобряване на енергийната ефективност при уличното и парковоосветление; 

 опазване на околната среда. 

 

 

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 инвеститоритеизпълнения 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. 

Тук действията могат да бъдат насочени в две посоки: 

 Общината да оказва влияние върху крайните клиенти на енергия -промишлени 

предприятия, търговски обекти, домакинства, чрез провеждане на информационни 

кампании по енергийна ефективност и предоставяне на стимули занамаляване на 

потреблението на енергия; 

 Изпълнение на съвместни дейности със задължените лица - търговци сенергия. 
 

Изразходвани горива и електрическа енергия за периода 01.01.2019-31.12.2019 г. 

Изразходвани горива и електрическа енергия по кметства: 

Кметства Дърва Въглища Пилети Ел.енергия 

 

лв. м3 лв. т. лв. т. лв. kWth 

Братя Даскалови 1800 20         23969 100199 

Горно ново село 450 5         232 970 

Долно ново село 450 5         298 1244 

Малко Дряново             168 703 

Найденово 900 10         535 2236 

Съединение 900 10         996 4164 

Сърневец 450 5         181 759 

Голям дол             1479 6182 

Малък дол 900 10         276 1155 

Марково 450 5         210 880 

Медово 450 5         427 1786 

Славянин             400 1674 



Верен             1006 4206 

Кольо Мариново             1311 5479 

Православ 900 10         195 815 

Горно Белево 900 10         525 2194 

Партизанин 900 10         691 2889 

Черна гора 900 10 168 0,6     1885 7882 

Оризово 900 10         1673 6993 

Гранит 900 10         329 1376 

Опълченец 900 10         394 1648 

Мирово 900 10 168 0,6     480 2008 

Плодовитово 900 10         323 1352 

Общо: 14850 165 336 1,2     37660 157442 

 

Изразходвани горива и електрическа енергия по детски градини: 

Детски градини 
Дърва Въглища Пилети 

   Ел.енергия 

  

лв. м3 лв. т. лв. т. лв. kWth 

с. Найденов 900 10 168 0,6     1729 7572 

с. Братя 

Даскалови 900 10 1600 4,0     2054 8996 

с.Партизанин 900 10 168 0,6     1452 6358 

с. Черна гора 270 3         5870 25708 

с. Оризово         7200 15 5491 24050 

с. Гранит 900 10 168 0,6     2014 8829 

с. Мирово 900 10         4967 21754 

Общо: 4770 53 2104 5,8 7200 15 23577 103267 

 

 

Изразходвани горива и електрическа енергия по училища: 

Училища 
Дърва Въглища Пилети 

   Ел.енергия 

  

лв. м3 лв. т. лв. т. лв. kWth 

с.Братя Даскалови 0 0 2622 6     2585 11752 

с. Партизанин 2300 25 1800 6     2057 7957 

с. Черна гора 929 11 2500 6     4494 20159 

с. Оризово 5793 60 3637 12     1851 7712 

с. Гранит 3868 41 1006 3     789 3288 

с. Мирово 3078 41 743 3     516 1846 

Общо: 15968 178 12308 36     12292 52714 

 

Изразходвани горива и електрическа енергия по социални заведения и клубове: 

Заведения Дърва Въглища Пилети 
   Ел.енергия 

  



лв. м3 лв. т. лв. т. лв. kWth 

ДСП 1800 20          12794 56033  

ДЦСХ      2444 6       899 3999  

ЦСРИ                 

Ученически стол 450 5          2772 12139  

Мл. Център Бр. Даскалови              2575 11276  

Мл. Център Черна гора              1697 7431  

Мл. Център Оризово 450 5          1548 6781  

Клуб на пенсионера 

Партизанин 450 5             

Клуб на пенсионера Мирово                 

Клуб на пенсионера Гранит 450 5          196 858  

Клуб на пенсионера 

Опълченец                 

Общо:  3600 40   2444  6         

Изразходвани горива и електрическа енергия за улично осветление: 

Кметства 
   Ел.енергия 

лв. kWth 

Братя Даскалови 14979 71329 

Горно ново село 794 3760 

Долно ново село 968 5133 

Малко Дряново 1142 7981 

Найденово 2422 11465 

Съединение 2089 10797 

Сърневец 2422 11461 

Голям дол 2066 9776 

Малък дол 433 2048 

Марково 1270 6012 

Медово 2102 9947 

Славянин 596 2821 

Верен 2888 14473 

Кольо Мариново 1114 5273 

Православ 2382 11852 

Горно Белево 3060 14484 

Партизанин 5643 26705 

Черна гора 10100 47798 

Оризово 13825 65427 

Гранит 11680 55277 

Опълченец 4176 20016 

Мирово 8266 39528 

Плодовитово 7685 37766 

Общо: 102102 453363 

 

 

 



ЦЕЛ И ОБХВАТ  

Основната цел на разработването на програмите за енергийна ефективност е да бъдат 

идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни 

спестявания, както и проектите за тяхното изпълнение. В последните години значително 

внимание се отделя на прилагането на мерки за енергийна ефективност. Безспорно, 

намаляването на загубите от енергия е от приоритетно значение и със значителни ползи. 

Предвид това, е наложително да се прилагат енергоефективни мерки не само за 

намаляване на разходите, но и за повишаването на жизненото равнище и комфорта на 

потребителите на енергия. И не на последно място, енергоефективните мерки водят и до 

положителен екологичен ефект, свързан с намаляване на парникови газове в атмосферния 

въздух. 

ЦЕЛИ 

Политиката на Община Братя Дасаклови по отношение на ЕЕ се базира на „Общински 

план за развитие на община Братя Даскалови 2014-2020 г.” 

Община Братя Даскалови има следните цели : 

 Намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните им 

характеристики чрез саниране (пълно или частично.Постигане на икономии от 

0,08GWh;  

 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;  

 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 осветлението (чрез използване на компактни 

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

осветеност);  

 Подобряване на енергийната ефективност при уличното осветление.  

Подцели:  

 Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради: 

o Извършване обследване за енергийна ефективност на обществени общински 

сгради в експлоатация, с обща разгъната площ над 250 кв.м;  

o Изолация на външни стени;  

o Изолация на под; 

o Изолация на покрив;  



o Подмяна на дограма;  

o Енергоспестяващи мерки по котелни инсталации;  

o Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление; 

o Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации; 

o Намаляване разходите за енергия в сгради и системи, финансирани от 

общински бюджет, чрез:  

o Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на 

нови такива;  

o Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки.  

o Повишаване нивото на:  

o Познание по енергиен мениджмънт на специалисти от общинската 

администрация; 

o Информираност, култура и знания в областта на енергийната ефективност 

на ръководния персонал на общинските обекти; 

o Експертния потенциал на специалисти в общинската администрация за 

разработване и реализиране на проекти по енергийна ефективност; 

o Професионална квалификация на експлоатиращия персонал.  

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 Братя Даскалови се насочват в три сектора:  

1. „Сграден фонд“ с целеви групи - детски градини, училища и административни 

сгради. В сектор "Сграден фонд" най- ефективните енергоспестяващи мерки са: - 

Подмяна на съществуващата дървена и стоманена дограма с нова РVС и 

алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло; - Топлоизолация на 

покриви; - Полагане на фасадна топлоизолация; - Повишаване ефективността на 

отоплителната инсталация и въвеждане на система за автоматично регулиране и 

контрол; - Оползотворяване на енергия от възобновяеми източници (напр. за 

сградите с непрекъсната употреба, като детски градини, болници, социални домове 

и др.) е подходящо монтирането на термосоларни инсталации за топла вода 

(слънчеви колектори). 

2. „Услуги“ с целева група „Осветление в административните сгради“. В сектор 

„Услуги“ най-ефективните енергоспестяващи мерки са: - подобряване на 

енергийните характеристики на енергийните системи; - повишаване на енергийната 

ефективност на уличното осветлението чрез внедряване на допълнителни мерки; - 

оптимален режим за включване и изключване на уличното осветление; - система за 

мониторинг на уличното осветление; - въвеждане на енергоефективни уреди; - 



подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи в общинските сгради; - 

оптимизиране броя на осветителните тела. 

3. „Възобновяеми източници на енергия“. В сектор „Възобновяеми източници на 

енергия“ могат да се приложат мерки за енергийна ефективност както в общинския 

сектор, така и по инициатива на частни ползватели и инвеститори.  

Целта е намаляване използването на горива, замърсяващи околната среда и 

удовлетворяване на растящите изисквания на населението по отношение на опазването на 

околната среда и подобряване на качеството на живот. Общината трябва да предприеме 

действия за повишаване информираността на живеещите за възможностите за 

оползотворяването на енергия от възобновяеми източници. През последните години 

нараства интересът към слънчевите колектори и системи за затопляне на вода, тъй като за 

климатичната зона, в която попада територията на община Братя Даскалови, слънчевите 

системи могат да задоволят потребностите от топла вода. 

 

ФИНАНСИРАНЕ. ПРОГРАМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ПО 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  

Общинските администрации разполагат с малки възможности за собствени финансови 

средства, които да инвестират 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 е 

средство за намаляване на разходите, подобряване на конкурентоспособността, 

сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда, както и създаване на 

допълнителна заетост. 

ФИНАНСИРАНЕ И ИЗБОР НА ПРОГРАМИ 

При определянето на източниците на финансиране за реализиране целите на 

Общинската програма за енергийна ефективност на община Братя Даскалови са взети 

предвид възможностите за осигуряване на собствени финансови средства от общинския 

бюджет, привличане на външни ресурси съобразно наличните към момента на планиране 

финансови инструменти, разработването на нови форми на инвестиционни партньорства, 

както и предимствата на успешни комбинации от два или повече източника на 

финансиране за осигуряване на устойчивост на постиганите резултати.  

Финансиращи програми: 

Програма за развитие на селските райони 

Програмата е съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони. Дирекция „Развитие на селските райони" на Министерството на земеделието и 

храните е Управляващ орган на Програмата. ПРСР дава възможност за финансиране на 

допълнителната преработка на остатъците и страничните продукти от множество 



производства в селските райони на страната.Тяхното оползотворяване би повишило 

разнообразието от суровини, или вложения във веригите на добавяне на стойност извън 

хранително-вкусовата промишленост, например за предприятията за производство на 

биогорива за транспорта. Производството на биогорива за транспорта се съфинансира в 

рамките на мярка М04 — Инвестиции в материални активи и мярка М06 — Развитие на 

стопанства и предприятия: 

мярка М04 — Инвестиции в материални активи  

 Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  

 Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

мярка М06 — Развитие на стопанства и предприятия  

 Подмярка 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности"  

 Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  

Бенефициенти са земеделски производители (физически и юридически лица), 

групи/организации на производители, предприятия (физически и юридически лица), 

включително пазари на производители, регистрирани съгласно Закона за стоковите борси 

и тържища. 

При производство на биоенергия, включително биогорива, използваните суровини от 

зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури и 

суровини, които се използват за фуражи, се ограничават до 20%. Ограниченията от 20% не 

се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи. 

Проекти за производство на биогорива и течнигорива от биомаса се подпомагат при 

условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37 до чл.40 от 

Закона за енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху 

терени с голямо значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не са добити 

от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при 

потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до 

намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани в съответствие с чл. 38 

ЗЕВИ). Размерът на предоставяната подкрепа (публична безвъзмездна помощ) от общия 

размер на допустимите за финансово подпомагане разходи варира от 40 до 90% в 

зависимост от конкретната подмярка. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ е продължение на програма 

„Регионално развитие“ 2007-2013 г. Специфичните цели на програмата са повишаване на 

качеството на живот, социално включванеи подобряване на екологичната среда, чрез 

благоустрояване на физическата среда в градовете, подобряване на икономическата 

активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо 

развитие, развитие на връзките „град-район” и подобряване на достъпа до културни 

ценности, логистичните центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и 



бизнес зоните в районите. Чрез изпълнението на оперативната програма се цели и 

балансирано териториално развитие чрез укрепванена мрежата от градове- центрове, 

подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места. 

Приоритетните оси на ОП „Региони в растеж" са:  

 Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие;  

 Приоритетна ос 2: Регионална и образователна инфраструктура;  

 Приоритетна ос 3: Регионална и здравна инфраструктура;  

 Приоритетна ос 4: Регионална и социална инфраструктура;  

 Приоритетна ос 5: Регионален туризъм;  

 Приоритетна ос 6: Регионална пътна инфраструктура;  

 Приоритетна ос 7: Превенция на риска.  

Допустими дейности:  

 изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по 

„основната" Трансевропейска транспортна мрежа;  

 изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на 

сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „основната” 

Трансевропейска транспортна мрежа;  

 изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по 

„разширената” Трансевропейска транспортна мрежа;  

 изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на 

сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „разширената” 

Трансевропейска транспортна мрежа;.  

 изграждане на нови интермодални терминали;  

 подобряването на техническите, технологични и оперативни параметри на 

съществуващите терминали.;  

 разширяване на метрото в София и създаване на нови интермодални връзки за 

пътници в обществената транспортна система на София;  

 реконструкция на ключови гарови комплекси; - развитие на информационни 

системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в 

процес на изграждане;  

 развитие на информационни системи за управление на пътния трафик.  

Оперативна програма ‘‘Околна среда” 2014 - 2020 г. 

Оперативната програма е предназначена за подпомагане развитието на по- 

конкурентоспособна нисковъглеродна икономика с ефикасно и устойчиво ползване на 

ресурсите, опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на 

загубата на биоразнообразие. 

Приоритетните оси на ОП „Околна среда“ са:  

 Приоритетна ос 1: Води;  



 Приоритетна ос 2: Отпадъци;  

 Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразнообразие;  

 Приоритетна ос 4: Подкрепа за интегриране на политика за околна среда и 

политика по изменение на климата при прилагане на ЕСИФ.  

Допустими дейности:  

 разработване на нови и/или актуализация на съществуващи нормативни/ 

стратегически/ програмни документи (вкл. планове и програми) и на съответните 

допълващи документи (ръководства, методически указания, проучвания и др.);  

 изпълнение на проучвания и оценки за изпълнение на препоръките на ЕК и 

попълване на пропуските в първите ПУРБ във връзка с разработване на вторите 33 

Планове за периода 2015-2021 г.;  

 проучване и оценка на въздействието на човешката дейност върху качеството на 

повърхностните и подземните води, с цел планирането на контролен мониторинг 

на тези води;  

 изготвяне на система за определяне на такса битови отпадъци отпадъците, на 

базата на количеството генерирани отпадъци, а не на база данъчна оценка на 

имотите;  

 разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически 

документи за управление на отпадъците (национални стратегии, планове за 

управление на различни потоци битови отпадъци, други допълващи документи 

(ръководства, методически указания, проучвания и др.);  

 дейности, свързани с провеждане на информационни кампании и осигуряване на 

публичност и информираност на обществеността във връзка с управлението на 

отпадъците;  

 подготовка и провеждане на семинари и срещи за повишаване на информираността 

на населението и заинтересовани страни относно актуални теми за опазване на 

биологичното разнообразие и НАТУРА 2000, вкл. изготвяне на информационни 

материали (справочници, брошури, карти и др.) за тази цел.  

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) 

ОПИК 2014-2020 г. адресира следните основни нужди и предизвикателства пред 

българската икономика: 

 ниската степен на иновативност на дейността на българските предприятия в 

резултат от недостатъчното сътрудничество между бизнеса, научните среди и 

висшите учебни заведения, малките по обем и неефективни инвестиции в НИРД и 

иновации, както и липсата на адекватна среда и инфраструктура за иновации; 

затруднен достъп до източници на финансиране и слаба инвестиционна 

активностразличава от тази в страните от ЕС; 

 ниска степен на интернационализация – по данни за 2012 г. едва 3,84% от 

българските МСП правят внос извън ЕС, а само 1,76% правят износ извън ЕС. 

 влошена структура на износа (основан предимно на износа на суровини и 

материали и стоки със сравнително ниска добавена стойност); 



 висока степен на ресурсна и особено енергийна интензивност на производството, 

ниска степен на приложение на нови технологии – секторът на МСП допринася 

съществено за формирането на профила на българската икономика като най-високо 

ресурсо- и енергийно интензивната за единица произведена продукция сред 

икономиките на ЕС; 

 уязвимост към прекъсване на газовите доставки. 

Ресурсът по програмата е разпределен в пет приоритетни оси, които са насочени към 

адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на 

възможностите за развитие пред българската икономика: 

 Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ 

 Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ 

 Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията“ 

 Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на 

доставките на газ“ 

 Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ 

 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради  

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея 

се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри 

условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и 

по-високо качество на жизнената среда. 

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

ще допринесе за:  

 по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и 

намаляване на разходите за енергия;  

 подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградите;  

 осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво 

развитие.  

В рамките на Националната програмасе предоставя финансова и организационна 

помощ за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради. 

Международни програми и инициативи  

Инициатива „ЕКО-иновации"  

Инициативата подкрепя еко-новаторски проекти в различни сектори, които целят да 

предотвратят или намалят негативното влияние върху природата и които допринасят за 

оптималната употреба на ресурсите: разработване на продукти, техники, услуги и 

процеси, които намаляват емисиите на СО, ефективно използване на ресурсите, 

насърчаване на рециклирането и др.  



Въпреки, че дава приоритет на МСП и частни фирми като бенефициенти, поканата за 

набиране на предложения по програмата е отворена за всяко юридическо лице от една от 

следните страни: 27 страни членове на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, Албания, 

Хърватия, Република Северна Македония, Израел, Черна гора, Сърбия и Турция, други 

страни - не членки на ЕС при условия, че имавлязло в сила споразумение.  

Програма „Интелигентна енергия - Европа"  

Програмата е основен инструмент за подпомагане премахването на нетехнологични 

бариери и за принос към сигурността, устойчивостта и конкурентоспособността на 

европейската енергийна система. Програмата подкрепя проекти, които популяризират и 

разпространяват знания, практики и информация относно спестяването на енергия, 

променят политиките и нагласите на хората, както и такива, които подпомагат пазара на 

енергоспестяващи продукти в различни области- транспорт, строителство, възобновяеми 

източници, биогорива и др.  

Със средства от програмата могат да се финансират до 75% от общите допустими 

разходи по проекта.Изключение от това правило прави само новата инициатива, насочена 

към разработване и прилагане на национални схеми за квалификация на кадри в областта 

на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в строителния 

сектор.Финансирането за нейния първи етап е до 90% от общите допустими разходи. 

Допустими кандидати са обединения от минимум три публични или частни 

организации от страните членки на ЕС, както и членки на ЕРТА (Норвегия, Исландия и 

Лихтенщайн), страни - кандидатки или страни от Западните Балкани. Мерките, допустими 

по програмата са насочени в няколко основни направления: 

 Енергийна ефективност и рационално използване на ресурсите (ЗАУЕ) 

 Енергийноефективни сгради, енергийни постижения в промишлеността, 

енергийно- ефективни продукти;  

 Нови и възобновяеми енергийни източници (АНЕМЕК)  

 Електроенергия от възобновяеми енергийни източници, отопление и охлаждане от 

възобновяема енергия; домашни и други приложения от малък мащаб на 

възобновяемата енергия; биогорива;  

 Енергия в транспорта (ЗТЕЕК)  

 Алтернативни горива и екологично чисти превозни средства; енергийно- ефективен 

транспорт;  

 Интегрирани инициативи - Създаване на местни и регионални агенции за 

управление на енергията; европейска мрежа за местни действия; устойчиви 

енергийни; био-бизнес инициативи; инициативи за енергийни услуги; 

образователна инициатива за интелигентна енергия.  

 Европейска финансова инициатива JASPERS (Joint Assistance in Supporting 

Projectsin European Regions)  

 Програмата е съвместна финансова инициатива на Европейската комисия, 

Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и 



развитие и предлага техническа помощ при решаването на комплексни задачи по 

подготовката на качествени значими проекти, които да се представят за 

кандидатстване за финансиране от Европейските фондове пред ЕК.JASPERS е 

инструмент за техническа помощ за подготовката на големи инфраструктурни 

проекти, за които се предвижда финансиране от Структурните и от Кохезионния 

фондове на Европейския съюз. 

 Техническата подкрепа от страна на инициативата е безвъзмездна и се изразява в 

предоставяне на консултации, съгласуване, изграждане и доусъвършенстване 

структурата на проекта, преодоляване на трудности, отстраняване на пропуски 

иидентифициране на нерешени проблеми. 

 Предпочитат се големи проекти в областта на опазването на околната среда на 

стойност над 25 млн.евро.  

 Европейската инициатива JESSICA (Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas). 

 JESSICA е съвместна инициатива на ЕК, Европейската инвестиционна банка и 

Съвета на Европейската банка за развитие, която подкрепя публично-частни 

проекти за градско развитие, чрез предоставяне на заеми, банкови гаранции и 

дялово участие. На 27 май 2009 г. беше подписан Меморандум за разбирателство 

между правителството на Рупублика България и Европейската инвестиционна 

банка за изпълнение на инициативата JESSICA в България. В качеството си на 

Холдингов фонд, ЕИБ ще подпомага българските общини в процеса на 

интегрирано градско планиране и идентифициране на проектни идеи и ще създаде 

Фондове за градско развитие, които да започнат реалното финансиране на проекти.  

 Избираемите проекти по JESSICA трябва да бъдат насочени към подобряване на 

градската среда, като задължително включват компонент, който ще осигури 

печалба и възможност вложеният финансов ресурс да бъде върнат обратно във 

Фонда за градско развитие, в средносрочен план. Такъв тип компоненти могат да 

включват: бизнес центрове, бизнес паркове, културни институции, спортна 

инфраструктура, търговски зони, мерки за енергийна ефективност и др. Чрез този 

револвиращ механизъм, вложеният от Европейския фонд за регионално развитие 

(ЕРРБ) финансов ресурс, ще продължи да бъде използван за финансиране на 

проекти за градско развитие в България дори след края на програмния период. 

България JESSICA се осъществява чрез ОП „Регионално развитие", в рамките на 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие". 

Кредитни линии  

 Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници 

за България (КЛЕЕВЕИ). Кредитна линия за енергийна ефективност и 

възобновяеми енергийни източници е разработена от Европейската банка за 

възстановяване и развитие (ЕБВР) в сътрудничество с Българското правителство и 

Европейския съюз. Програмата предоставя кредитни линии на участващите 

български банки, които от своя страна предоставят заеми на частни дружества за 

проекти за енергийна ефективност в промишлеността и проекти за възобновяеми 



енергийни източници. Български банки, участващи в КЛЕЕВЕИ: Българска 

Пощенска Банка, Банка ДСК, Уникредит Булбанк, Юнионбанк, Обединена 

Българска Банка, Банка Пиреус, Райфайзенбанк.  

 Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (КЕЕСБ) Кредитна 

линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (РЕЕСБ) е създадена през 2005 

г. с безвъзмездни средства от МФК и кредитен ресурс от ЕБВР с оглед 

осъществяване на енергоефективни мерки в жилищни сгради с бенефициенти 

физически лица и домакинства. Програмата РЕЕС1представлява кредитен 

механизъм в размер на 50 милиона евро за финансиране на енергийната 

ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на утвърдени 

български търговски банки за отпускане на потребителски кредити за 

енергоспестяващи мерки в българските домове.Те включват: енергоефективни 

прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на 

биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли и 36 термопомпени 

климатични системи.  

Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за енергийна 

ефективност в България  

Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка се финансира чрез 

безвъзмездни средства от Международен фонд „Козлодуй" (МФК) и кредитен ресурс от 

ЕИБ, чрез подписан през м. декември 2006 г. меморандум между Република България, 

ЕИБ и ЕБВР - в качеството и на администратор на МФК. Кредитната линия е насочена 

към финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници за публичния и частния сектор.Кредитната линия осигурява не само финансов 

ресурс (кредити, комбинирани с безвъзмездна помощ), но и техническа помощ при 

планиране и осъществяване на проекта. 

 Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“  

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ в България (ФЕЕВИ) е 

револвиращ фонд, създаден по силата на ЗЕЕ под формата на публично- частно 

партньорство, като автономно юридическо лице, с цел финансиране на инвестиционни 

проекти за повишаване на енергийната ефективност в съответствие с приоритетите в 

националните дългосрочни и краткосрочни програми по енергийна ефективност, приети 

от Министерския съвет. Основния капитал на ФЕЕ се формира от средства предоставени 

от Глобалния екологичен фонд на ООН, Правителството на Република България, средства 

от двустранни (правителствени) дарения и средства от други дарители, частни 

предприятия.ФЕЕ изпълнява функциите на финансираща институция за предоставяне на 

кредити и гаранции по кредити, както и на център за консултации.ФЕЕ оказва съдействие 

на българските фирми, общини и частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за 

енергийна ефективност.Фондът предоставя финансиране, съфинансиране или гарантиране 

пред други финансови институции. 



Основен принцип в управлението на ФЕЕ е публично-частното партньорство.Фондът 

следва ред и правила, разработени с техническата помощ, предоставена от Световната 

банка и одобрени от Българското правителство. 

Национален доверителен ЕкоФонд (НДЕФ)  

Фондът е създаден през м. октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение “Дълг 

срещу околна среда” между Правителството на Конфедерация Швейцария и 

Правителството на Република България. Съгласно чл. 66, ал.1 на Закона за опазване на 

околната реда, целта на Фонда е управление на средства, предоставени по силата на 

суапови сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и "Дълг срещу природа”, от 

международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от 

продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности както и на 

средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни, 

чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване на 

околната среда в Република България. Фондът допринася за изпълнение на политиката на 

Българското правителство и поетите от страната международни ангажименти в областта 

на опазване на околната среда.  

Националният доверителен ЕкоФонд е независима институция, която се ползва с 

подкрепата на българското правителство и финансира проекти в четири приоритетни 

области:  

 Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото;  

 Намаляване замърсяването на въздуха;  

 Опазване чистотата на водите;  

 Опазване на биологичното разнообразие.  

Форми на публично-частно партньорство 

Договори “ДО ключ” (пълен инженеринг).При този вид взаимоотношения, 

публичният сектор предоставя правата и задълженията на частния сектор да проектира, 

изгради и експлоатира съоръжение за определен период.Предмет на договора може да са 

инсталации за производство на енергия, системи за ефективно използване на енергията в 

обществения сектор, системи за контрол и мониторинг разхода на енергия и горива и 

друго. Финансирането на изпълнението на проекта може да се извърши изцяло от страна 

на публичния сектор, като частният сектор заплаща "такса” за експлоатирането, или да 

бъде осигурено от страна на частния сектор, като изплащането на направената инвестиция 

е за сметка на събирането на “такси” или други вземания.  

ЕСКО договори (договори с гарантиран резултат)  

ЕСКО моделът е въведен в българското законодателство с първия ЗЕЕ от 2004 г. 

ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи 

мерки.Основната им дейност е свързана с изпълнението на пълен инженеринг за 

въвеждане на енергоспестяващи мерки при крайни клиенти на енергия, каквито са и 



общините.Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички разходи 

за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата 

икономия в периода, определен като срок на откупуване на първоначално направената 

инвестиция.За клиента остава задължението да осигури средства за годишни енергийни 

разходи, равни на правените от него през съответната базисна година. 

Договори за енергийноефективни услуги 

Съгласно чл. 65 от ЗЕЕ, енергийноефективните услуги имат за цел комбиниране на 

доставката на енергия с енергоефективна технология и/или с действие, което обхваща 

експлоатацията, поддръжката и управлението, необходими за предоставяне на услугата, и 

водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност 

и/или спестяване на първични енергийни ресурси.  

Енергийноефективните услуги се извършват въз основа на писмени договори, 

сключени между задължените лица - търговци с енергия и крайни клиенти на енергия 

(каквито са и общините) и включват изпълнението на една или повече дейности и мерки 

за повишаване на енергийната ефективност, определени в Наредба № Е-РД-04-3 от 

04.05.2016 г. на министъра на енергетиката 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.  

Собствени средства от общинския бюджет  

Възможностите за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в рамките на 

общинския бюджет се ограничават до отпускане на средства за подобряване на 

енергийните характеристики на образователната и социалната инфраструктура и уличното 

осветление. При реализирането на мащабни инвестиции и финансирането на цялостни 

решения ролята на общинския бюджет е само допълваща спрямо общия размер на 

необходимия финансов ресурс. 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ  

Мерките за повишаване на енергийната ефективност на територията на община Братя 

Даскалови включват основно сгради, общинска собственост. Препоръчва се за всички 

сгради на територията на общината, които нямат енергийни обследвания, да бъде 

направено такова, след което, според получените резултати да бъде преценено по кои 

програми може да се кандидатства за финансиране. 

От обектите, които имат енергийни обследвания,е необходимо да се прецизират тези, 

които са със срок на откупуване до 5 години - да се направят постъпки за финансиране от 

оперативните програми на Европейския съюз, като се вземат предвид предимствата на 

ФЕЕВИ като възможност за мостово финансиране. Мерките които трябва да предприеме 

Общината са: 



1. Създаване на система за наблюдение и контрол на енергийното потребление в 

общинския ограден фонд  

2. Създаване на общинска информационна система за енергийна ефективност  

4. Въвеждане на алтернативни системи за отопление  

5. Извършване на енергийни обследвания на общинския сграден фонд  

6. Енергийно обследване на системата за улично осветление на територията на 

общината  

7. Подмяна и периодична поддръжка на системата за улично осветление  

9. Осъществяване на мерки за енергийна ефективност чрез реализиране на проекти по 

различни финансови схеми, фондове и програми  

10. Провеждане на периодични обучения на общинските служители, заети в областта 

на енергийната ефективност  

11. Проучване и определяне потенциала на общината за използване на ВЕИ в сгради  

12. Изграждане на инсталации за производство на енергия от ВЕИ в общински сгради  

13. Модернизация и ефективна употреба на енергийни системи в сгради, общинска 

собственост  

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Етапите на изпълнение на програмата за енергийната ефективност следва да бъдат 

съобразени със специфичния характер и сложността на всеки конкретен обект, както и 

спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти. 

Етапите на изпълнение на програмата са:  

 Инвестиционно намерение:извършване на определени проучвания, с които се 

цели да се установи дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното 

намерение, начините и мащаба на изпълнението му, както и обследване на 

енергийна ефективност. С оглед осъществяване на качествено енергийно 

планиране, Общината се нуждае от създаване и поддържане на база данни за 

енергийната консумация и състояние на обектите, общинска собственост, с която 

до момента не разполага. Въз основа на събираните и актуализираните данни и 

информация, е възможно да се правят анализи и оценки. Тази база данни ще даде 

информация за състоянието на сградния фонд в общината, както и техническа 

информация за изходното състояние на енергийния сектор преди да започне 

изпълнението на Програмата за енергийна ефективност.  

 Предварително проучване:проучване за състоянието на обектите, в които е 

предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за намаляване на енергийното 

потребление на база на енергийно обследване. Трябва да се установи текущото 



състояние на дадена сграда, енергопотреблението й както и да се посочат 

целесъобразни енергоспестяващи мерки.  

 Инвестиционен проект:разработва се в зависимост от спецификата и обема на 

предвидените дейности. За всеки инвестиционен проект се прави оценка като се 

използват различни методи и показатели, делящи се на статични и динамични и се 

отчитат необходимите мерки, които следва да бъдат извършени, за да се повиши 

енергийна ефективност на даден обект. 

 Строително- монтажните дейности.На този етап се подготвят необходимите 

документи и се извършва строителството.  

 Мониторинг:установява намалението на енергийното потребление, след 

реализацията на дейностите и мерките по енергийна ефективност се извършва 

ежемесечно отчитане и записване на параметрите от измервателните уреди, 

инструктаж на техническия персонал по поддръжка на инсталациите и др. 

Ефективният мониторинг изисква изграждането на автоматизирана система за 

събиране и обобщаване на данни, което може да се осъществява чрез приложение 

на съвременните информационни и комуникационни технологии. По този начин 

може да се направят изводи по всяко време и за всеки обект дали средствата за 

енергоосигуряване се изразходват целесъобразно и дали се спазват нормативните 

изисквания за поддържане на микроклимата в съответната сграда.  

ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Максимално точното предвиждане за очакваните ефекти от изпълнението на 

дейностите, мерките и проектите ще даде възможност за цялостна технико- икономическа 

оценка на програмата за енергийна ефективност на община Братя Даскалови. 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:  



 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;  

 подпомагане постигането на устойчиво развитие и подобряване на показателите на 

околната среда, свързано с изпълнение на поетите задължения от Република 

България по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение 

на климата, ратифициран от Народното събрание със закон от 16.03.1995 г.  

 

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Процесът на наблюдение изпълнението на програмата за енергийна ефективност се 

осъществява от Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Съгласно ЗЕЕ 

областните и общински администрации имат задължението ежегодно да изпращат 

попълнени отчети за напредъка по изпълнението на програмата по енергийна ефективност 

до Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Процесът по наблюдение и контрол 

изисква формулирането на ясни, точни, конкретни, измерими и лесни за отчитане 

показатели за успешна реализация на Програмата , които да бъдат одобрени от 

общинската администрация.  

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

В съответствие с чл.12, ал.7 от ЗЕЕ изпълнителният директор на Агенция за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) утвърждава образец на отчет за изпълнението на 

дейностите и мерките от програмите по енергийна ефективност.Изготвените отчети се 

представят на хартиен и магнитен носител в Агенция за устойчиво енергийно развитие 

(АУЕР) не по-късно от 1 март и се публикуват на интернет страниците на съответните 

държавни и местни органи. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Изготвянето на общинските програми по 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 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 Братя Даскалови 2020 - 2023 г. е 

стратегически документ с отворен характер.Той може да бъде усъвършенстван, допълван, 

променян и изменян на база промени в нормативните документи на национално ниво, 

както и установените резултати, нуждите и финансовата възможност на Общината. 
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