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                                СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

  Съкращение                         Описание  

CO2                                                Въглероден диоксид 

kW                                                  киловат 

 kWh                                              киловатча 

MW /                                             мегават  

MWh                                             мегаватчас 

ELENA                                           Европейска финансова инициатива 

 АД                                                Акционерно дружество  

ФВГ                                               Фотоволтаичен генератор  

БГВ                                                Битово горещо вода 

ВЕИ                                                Възобновяеми енергийни източници 

ВЕЦ                                                Водноелектрическа централа  

Гр.                                                  Град  

ДГС                                                Държавно горско стопанство 

Дка                                                декар 

ЕАД                                                Еднолично акционерно дружество  

ЕБВР                                              Европейска банка за възстановяване и …..                                                      

…….                                                 развитие  

ЕЕ                                                    Енергийна ефективност  

ЕИБ                                                 Европейска инвестиционна банка 

 ЕК                                                   Европейска комисия  

ЕС                                                    Европейски съюз  

ЕСКО                                               Компания за енергийни услуги  

ЕСМ                                                 Мерки за енергийни спестявания  

ЖК                                                   Жилищен комплекс  
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ЗЕЕ                                                         Закон за енергийната ефективност  

КЕП                                                        Крайно енергийно потребление 

КПД                                                       Коефициент на полезно действие  

МЕ                                                         Министерство на енергетиката  

МОСВ                                                   Министерство на околната среда и водите 

МФЖС                                                 Многофамилна жилищна сграда 

НСИ                                                      Национален статистически институт   

ОДЗ                                                      Обединено детско заведение  

ОП                                                        Оперативна програма  

ОСЗ                                                       Общинска служба по земеделие 

 ОУ                                                        Основно училище  

ПЧП                                                       Публично-частно партньорство 

 РДГ                                                       Регионална дирекция по горите 

РИОСВ                                                  Районна инспекция по околната среда и 

…….                                                       водите  

РКОС                                                     Радиационен контрол на околната среда 

 РПУ                                                      Районно полицейско управление  

РСПАБ                                                 Районна служба по противопожарна и               

……                                                        аварийна безопасност  

СЗЗ                                                         Санитарно-защитна зона  

СОУ                                                      Средно общообразователно училище  

т.н.е.                                                    Тонове нефтен еквивалент ЛОС                                                        

МБАЛ                                                     Многопрофилна болница за активно             

….                                                             лечение  
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                                             ПРЕДИСЛОВИЕ 

        Програма за енергийна ефективност (ПЕЕ) се разработва на основание 

чл. 12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр. 35 от 

2015 г. последни изм. и доп., бр. 83 от 09.10.2018 г 

      Програмата за Енергийна ефективност на Община Мездра е 

разработена в съответствие с Националната стратегия за енергийна 

ефективност , Националната дългосрочна програма за насърчаване на 

мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от 

обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд 

като продължение на Плана за действие за устойчиво енергийно развитие 

на Община Мездра 2013 – 2020 година. 

      Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност цели 

установяването на обща рамка за насърчаване на енергийната 

ефективност в ЕС и 20% спестяване на първична енергия ДО 2020 Г. и 

създаване на условия за подобряване на енергийната ефективност и след 

това. Мерките са насочени към оползотворяване на потенциала от 

енергийни спестявания в целия енергиен сектор от производството, 

преноса и разпределението до крайното потребление на енергия; в 

сградния и индустриалния сектор; преодоляване на регулаторните и 

нерегулаторни пречки на пазара и повишаване информираността на 

потребителите. 

      Изготвянето на общински програми и изпълнение на проекти за 

повишаване на енергийната ефективност и за използване на 

възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и биогорива е един от 

приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз . Чрез 

устойчиви енергийни проекти и стратегии за тяхното изпълнение, 

кохезионната политика превръща екологичните предизвикателства като 

качеството на въздуха, изменението на климата и управлението на 

ресурсите, във възможности за развитие на региона ни в по-атрактивно 

място за инвестиране и работа, повишаването на конкурентните 

регионални преимущества и износа на регионални иновации в областта на  
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 околната среда.  Повишаването на енергийната ефективност е дейност, 

която е носител  както на висок екологичен и  социален ефект , така и  на 

непосредствен икономически  интерес. Реализирането на национална 

политика по енергийна ефективност е възможна само с активното участие 

на общините като основен фактор от чийто  действия зависи повишаването 

на  енергийната ефективност на сградите и комуналния сектор на 

територията им. 

       Програма за енергийна ефективност на Община Мездра  е подчинена 

на националната дългосрочна програма за енергийна ефективност и 

Енергийната стратегия на България, като формулира инициативите и 

мерките за повишаване на енергийната ефективност.                               

Основната цел е намаляване енергийната интензивност на БВП, чрез 

намаляване енергийната интензивност във всички икономически сектори - 

крайни потребители на горива и енергия: индустрия, транспорт, услуги, бит 

и селско стопанство.  

Реализирането на програмата ще доведе и до:                                                               

• намаляване вредните газови емисии и емисиите на парникови газове, 

отделяни в атмосферата, водещо до подобряване параметрите на 

околната среда;                                                                                                                         

• рационално използване на природните енергийни ресурси;                                            

• намаляване зависимостта на страната от внос на енергийни ресурси;                    

• създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, 

фирми за услуги и т.н  чрез използването на енергийно ефективни 

съоръжения, разкриване на нови работни места;                                                                  

• създаване на условия за производство на енергия от ВЕИ;                                            

• постигане на устойчиво развитие; 

ЧАСТ І ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПЛАНИРАНЕ  

1.1.Територия                                                                                                                      

Община Мездра е разположена върху територия от 519 114 дка и включва 

28 населени места – в т. ч. гр. Мездра и 27 села. Най-голям процент от 

територията на общината заемат земеделските площи и горите, следвани 

от населените места. Релефът е равнинно хълмист и полупланински, с 

преобладаващи сиви горски почви, подходящи за отглеждане на    

зърнено-фуражни култури и трайни насаждения 
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. Община Мездра е разположена в Северозападна България и обхваща 

северната част на Искърското дефиле и Предбалкана по поречието на река 

Искър, със средна надморска височина 270 м. 

                            

                                                                                                        

Административният център  град Мездра се намира на 90 км северно от 

столицата  София.  

1.2. Климат                                                                                                                                  

В климатично отношение общината попада в умерено-континенталната 

подобласт от Европейско - континенталната климатична област и се отнася 

към Предбалканския припланински климатичен район. Атмосферната 

циркулация е от антициклонален тип, свързана е с активен въздушен 

пренос и оказва прочистващо влияние. Средноденонощната годишна 

температура на въздуха е 11,1 оС. Средномесечната амплитуда на въздуха 

е 9,3 оС. Средномесечната относителна влажност на въздуха е 72%. 

Средногодишната сума на валежите е 811 мм. Средната височина на 

снежната покривка е около 10 см, а средногодишния брой на дните със 

снежна покривка е под 50. По отношение на вятъра преобладава тихото 

време- 58 %. Преобладаващи са северозападните ветрове със 

средногодишна скорост 1,6 м /с. Най-близката хидрометеорологична 

станция за климатични измервания се намира в град Враца. В "Климатичен 
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справочник на България" томове втори, трети и четвърти са дадени 

данните за района. 

1.3. Население.  

    Тенденция е към влошаване на демографската структура – намаляване 

броя на децата и увеличаване броя на пенсионерите, миграция на хората в 

трудоспособна възраст към страни от ЕС или към по-големите градове – 

Враца, Ботевград и София. Данните за населението на общината, 

разпределено по населени места  са отразени в                                      
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Таблица 1

 

1.4. Икономика и промишленост  

1.4.а.Добивна промишленост.                                                                                                        

През периода 2012-2015г. се отбелязва спад в развитието на добивната 
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промишленост. В същото време в добивната промишленост през 

последните години са въведени нови технологии и нова 

високопроизводителна техника. Най-развит е добивът и преработката на 

нерудни материали. Регионът е сравнително богат на висококачествени 

строителни и облицовъчни материали. Основните кариери за добив на 

врачански варовик са разположени по линията Върбешница-Горна 

Кремена-Царевец. Значителна част от продукцията е насочена за износ. С 

нарушен механичен състав са естествените релефни форми при кариерите 

на фирмите “Монолит” ЕАД, „ЙОТОВ СТОУН“ ЕООД, "ХЕМУС-М" АД; 

“Дионисо Марбле – България” ООД, “Булстоун” ЕООД, “Балканстон” ЕООД, 

„АТС – СТОУН” ООД, НИИ ”Геология и Геофизика” АД и „Кремена Стоун” 

ЕООД в селата Горна Кремена, Върбешница, Царевец. Това налага 

осъществяване на мерки за рекултивация и възстановяване на нарушените 

терени. В Мездра в момента работят 23 кариери за добив на т.нар. 

"врачански варовик", който се използва за облицовки.  

1.4.б.Преработваща промишленост.                                                                                              

Основни структуроопределящи производства на територията на община 

Мездра са: производство на текстил и изделия от текстил; производство на 

облекло; производство на хранителни продукти, напитки; металургия, 

машиностроене и металообработване. По отношение на преработващата 

промишленост може да се обобщи следното: - Предприятията в 

текстилната промишленост се явяват основно като подизпълнители на 

продукцията - „МВТ“ АД, „ТЕКСИДЕЯ“ ООД; - Фирмите за производство на 

хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия отбелязват значителен 

спад през последните години - "МЕЛНИЦА ЛАНАМЕЛ" ООД, ЕТ „ЙОРДАН 

ВЕЛИЧКОВ – ВЛАДИ“, „ЛЕДЕНИКА БЪЛГАРИЯ 1964“ ЕООД, ЕТ „ОЗИРИС – 

Цветан Йорданов“ - Характерно за сектора „Металургия, машиностроене и 

металообработване“ е производството на цилиндрични зъбни колела, оси, 

валове, двигателни мостове, резервни части, както и производството на 

изделия от техническа керамика – „БАЛКАН ИСКЪР“ АД, "ТЕХКЕРАМИК М" 

ООД; „ОКОЛЧИЦА“ АД. - Дървопреработващата и мебелната 

промишленост се развиват, но с не особено високи темпове;  

1.4.в.Производство                                                                                                 

Съвременно промишлено производство се свързва с производство на 

кабелни компоненти за автомобилостроенето и производство на изделия 

от керамика, предназначени за металургията, машиностроенето, 



Програма за енергийна ефективност на Община Мездра за периода 2021 -2024 година     

 

текстилната и химическата промишленост - "СЕ - БОРДНЕТЦЕ" – БЪЛГАРИЯ 

ЕООД, "СТРОЙКЕРАМИКА" АД; „ИНЕРТСТРОЙ КАЛЕТО“ АД,.  

1.4г.Услуги                                                                                                       

Дружества в които се предоставят услуги в които община Мездра 

притежава 100% от капитала са:: „Многопрофилна болница за активно 

лечение-Мездра" ЕООД ; „Мездра-Автотранспорт-2003"ЕООД ; "Транс 

Авто-2015“ ЕООД 14 ; „Бизнес инкубатор" ЕООД                         Дружествата в 

които община Мездра притежава миноритарен дял са МБАЛ „Хр. Ботев" 

АД гр. Враца,  „ВиК" ООД гр. Враца, . „Екопроект" ООД - гр. Враца,  

„Дружество за заетост" ООД гр. Враца,  „Нови енергии" ООД гр. София.  

1.4.д. Селско стопанство                                                                                           

Селското стопанство има особено значение за цялостното развитие на 

Община Мездра. Селскостопанският фонд възлиза на 54% от общия 

поземлен фонд. Около 67% от земеделските територии са обработваеми 

земи.. Перспективите за развитието на селското стопанство са в сферата 

на:  трайни насаждения – чрез създаване на нови масиви от овощни 

насаждения (ябълки и череши);  засилване на позициите на 

зеленчукопроизводството; развитие на пчеларството. Селското стопанство 

е представено преди всичко с производството на пшеница ,царевица , 

слънчоглед рапица и други предимно посевни култури. По слабо е развито 

отглеждането на зеленчукови култури и трайни насаждения.                                                                                                        

В община Мездра е развито и животновъдството. Има създадени частни 

фирми за отглеждане на животни в с. Руска Бела - за овце; с. Горна 

Кремена - за щрауси и 20 крави, с. Кален - за крави и свине, с. Крапец – за 

овце и кози, с. Върбешница – крави, в с. Царевец и Мездра и др. за крави и 

овце, с. Моравица – за овце, с. Долна Кремена – за крави и с. Ослен 

Криводол – за коне, с. Елисейна за коне и с. Игнатица – за коне. 

Птицевъдството е представено с отглеждането на кокошки, петли и пилета.  

1.4.е.Горски фонд.                                                                                                                         

Близо 37,8% от територията на Община Мездра  са заети от гори. По-

голяма част от ландшафтите са антропогенизирани. Около 70% от  

залесените площи попадат в под пояса на равнинно-хълмистите дъбови 

гори и под пояса на хълмисто предпланинските смесени широколистни . 

Средният размер на годишното ползване от горите е около 150 000 куб. м. 

стояща маса (с клони), в която най-голям е делът на дървата, отпада и 
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дребната строителна дървесина. От страничните ползвания от горите са 

застъпени паша на едър и дребен добитък (кози), добив на листников 

фураж и сено, бране на горски плодове, липов цвят, гъби и др. . Горите и 

другите земи, включени в горския фонд на общината се  стопанисват от 

Държавно горско стопанство (ДГС) Мездра                                                              

По форма на собствеността горските се разпределят както следва:                            

 Държавен горски фонд (ДГФ) – 14 520 ха;                                                                           

 Частни физически лица – 5 048 ха;                                                                                        

 Частни юридически - 281 ха;                                                                                                                  

 Общинска собственост - 293 ха;                                                                                             

 Собственост на религиозни организации - 14 ха.                                                              

По видов състав, горите в общината се разделят, както следва:                                          

 Иглолистни – 1350 ха;                                                                                                 

 Широколистни високостеблени – 2773 ха;                                                                                           

 Издънкови за превръщане в семенни – 9782 ха;                                                                    

 Високостеблени – 5453 ха.                                                                                              

Освен тези площи в общата цифра на горските територии има и 

незалесена площ /поляни, ливади, пътища, просеки, скали, сипеи, реки с 

площ 798 ха./.    Горите и земите в защитените територии също са със 

специални функции и мероприятията в тях се определят от Закона за 

защитените територии. На територията на Държавно горско стопанство 

„Мездра“ площта на насажденията и културите в защитните и 

рекреационни гори и горите в защитените територии са 67% от цялата 

засадена площ. 

1.5. Транспорт  

Град Мездра е важен ЖП център с национално значение, основна връзка 

на северозападна и централна България. Дължината на железния път 

преминаващ през община Мездра е около 113 км електрифицирана 

двойна жп линия със средна скорост на движение 70 км/ч за дефилето и 

до 100 км/ч за останалите райони. По настоящем в община Мездра има 5 

гари: Мездра, Мездра-юг, Елисейна, Зверино, Ребърково и 5 спирки: Люти 

брод, Черепиш, Моравица, Брусен и Ослен Криводол.                                        .  

Община Мездра е една от малкото общини в областта, които имат 

предимството пряко да се обслужват от Трансевропейския  Транспортен 

коридор ЕТК №4 Направлението на ЕТК №4 се формира от първокласния 
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път І-1 Видин- Враца- Мездра- София. Пътят е включен в Европейското 

споразумение за главните международни пътни артерии (AGR) под №Е79 

и е единственият път с национално значение, обслужващ общината. 

Основните транспортно – комуникационни пътни артерии от 

републиканската пътна мрежа са                                                                                       

/Е-79/ Враца - Мездра - Ботевград;                                                                                

 II-16 (Мездра - Ботевград) - Ребърково – Елисейна;                                                      

 ІІІ-103 Мездра - Горна Кремена - Горна Бешовица ;                                                             

 III-161 Ребърково - Люти Дол - Рашково - Литаково – Ботевград .                                  

Всички 28 селища са обхванати в общинската транспортна схема. 

Общинската пътна мрежа от 132 км е от VI клас в полупланински и 

планински райони. „Мездра – Автотранспорт-2003“ ЕООД и "Транс Авто-

2015“ ЕООД са общински транспортни дружества, обслужват населените 

места в общината и до училищата. Общинската транспортна фирма и 

частна фирма-превозвач обслужват транспортирането на учениците и 

децата в детски градини.  

1.6.Енергиини мрежи 

1.6.а.Електроснабдяване.                                                                                                 

В община Мездра няма неелектрифицирани населени места. Уличното 

осветление е един от основните консуматори на ел. енергия и генератор 

на разходи в бюджета на Община Мездра.                                                                                    

Електроснабдяването на община Мездра се осъществява от районната 

мрежа 110 кV на електроенергийната система на страната посредством 

подстанция „Мездра“. Подстанцията е с трансформация на напрежението 

110/20 кV и 40 мVA инсталирана мощност, свързана с подстанции от 

съседните общини. Седемстранното захранване на подстанцията 

позволява по-голяма сигурност и качество на електрозахранването. На 

територията на общината има 243 трафопоста и 2 възлови станции. 

Мрежата за ниско напрежение е с дължина 686 км., в т.ч. 590 км. - 

въздушна и 99 км. - кабелна. Извършена е реконструкция на 20 км. 

въздушна ел. мрежа. Дължината на електропроводите с високо 

напрежение 110 кV на територията на общината е57,км 

.Електроразпределителната мрежа   СН  е добре развита и   
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размерена да поеме по-голямо натоварване от съществуващото, което би 

улеснило бъдещи консуматори и би стимулирало икономическото 

развитие.  

1.6.б. Газоснабдяване                                                                                                        

Град Мездра е включен в националната газопреносна мрежа на Република 

България като отклонение от трасето Варна - София. Газифицирани са 

административните и обществени сгради в гр. Мездра и е осигурено 

частично газифициране на домакинствата. Предвид безспорните 

предимства на природния газ пред останалите горива и достигнатите 

икономии при ползването му, реализирани от консуматорите на 

територията на града, техният брой се увеличава. Трасето дава 

възможност на над 2200 домакинства да ползват предимствата на 

икономичното и екологично гориво. Останалите населени места на 

територията на общината все още не са газифицирани. На територията на 

Община Мездра до момента са изградени: Газифицирането на община 

Мездра се осъществява от компанията „Овергаз“ Мездра                                             

 За 2018 г. газоразпределителната мрежа на територията на град Мездра 

е разширена с 77 л.м. Общата дължина на изградената 

газоразпределителна мрежа в град Мездра е 72 км.                                                        

 Газифицираните битови потребители в града са 1050, а стопанските 

(фирми и обществено-административни) обекти са 40. Трасето дава 

възможност други 2200 домакинства да ползват предимствата на 

икономичното и екологично гориво.                                                             

Предимствата на природния газ като екологосъобразно и енергийно 

ефективно гориво ще го налагат все повече като предпочитан енергиен 

източник 

 1.6.в. Възобновяеми енергийни източници                                                                              

Като източници на електрическа енергия в страната се използват главно 

водна, вятърна и слънчева енергия. В община Мездра съществуват добри 

условия за изграждане на водноелектрически централи - ВЕЦ, които са 

усвоени почти напълно.                                                                                                               

В процес на развитие е оползотворяването на другите видове ВЕИ, 

предимно слънчевата енергия, въпреки че и условията за използване на 

ветрогенератори на тази територия също са благоприятни.                                         

Общата мощност на  изградените ВЕИ /почти изцяло на водна енергия/ в 
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община Мездра -   12.5          мW, нарежда общината на второ място в 

област Враца с близо  20% участие .  

                                                     Таблица 2                                                                                                                                                                                

Наименование на ВЕИ Населено място Мощност мW Година на въвеждане 

ВЕЦ ”Мездра”                 с. Брусен               2,02                   1950 г.                                                                  

ВЕЦ ”Брусен”                   с. Брусен              0,372                   01.1993г.                                                        

МВЕЦ ”Калето”             , с. Крета                 3,6                      02.2010г.                                  

ФтЕЦ ”Лик”                       с.  Лик                    0,0952               12.2011г                                                                

МВЕЦ ”Черепиш”            с. Зверино           1,872                  03.2012г.                                                         

МВЕЦ „Царевец“             с. Царевец           2,5                      2015 г.                               

ФтЕЦ“Денистоун“           гр .Мездра           0.03                     12..2019г.                                                        

ЕЦБГ“Тошел“                    с. Царевец           2.01                     2017г. 

 

Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от 

възобновяеми енергийни източници е средство за достигане на устойчиво 

енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху 

околната среда от дейностите в енергийния сектор. Въвеждането на 

повече ВЕИ в общината е в отговор на поетия ангажимент на страната за 

изпълнение целите на „Стратегия Европа 2020” по пакет енергетика 

/климат за достигане на 16% енергия от ВЕИ  в крайното енергийно 

потребление.  

1.7. Сграден фонд                                                                                                                                                 

       Сградният фонд на община Мездра включва:                                                                             

 сгради за изпъление на функциите на органите на местното 

самоуправление и местната администрация;                                                                        

 обществено обслужващи сгради - училища, детски градини и читалища;               

 помещения в сгради;                                                                                                                

 блокове и индивидуални къщи- представляващи жилищния фонд и др.                                                                                                                                    

По отношение на предназначението на сградите се                                                                                                   

1. жилищни:                                                                                                                                                                  

а) еднофамилни индивидуални къщи;                                                                                             

б) жилищни сгради (блокове) с ниско и средно застрояване;                                                             

в) смесени сгради.                                                                                                     

2.нежилищни ( публична собственост или се използват от обществеността):                                                                                                                         
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а) сгради за административно обслужване;                                                                           

б) сгради в областта образованието (учебни, детски градини и др.);                                                                                               

в) други сгради за обществено ползване (сгради в областта на социалните 

дейности, читалища и др.).                                                                                                       

По отношение на собственост се разглеждат като сгради:                                           

1. Общинска собственост;                                                                                                                    

2. Частна собственост.                                                                                                                                  

Сградния фонд на община Мездра включва:                                                                              

Административна сграда на Общинска администрация;                                                       

Автогара;                                                                                                              

Общински младежки дом;                                                                                                            

Общинска културна инфраструктура: НЧ „Просвета1925 г”, гр. Мездра. 

Общинска инфраструктура за социални услуги: Домашен социален 

патронаж; Детска млечна кухня; Дом за стари хора; Център за обществена 

подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните 

семейства.                                                                                                                                          

Образователна инфраструктура: ДГ „Детелина” – База Мездра, База село 

Брусен, База село Върбешница; ДГ „Роза” – База Мездра, База село 

Моравица, База село Царевец, ДГ „Звездичка“ – База село Зверино, База 

село Игнатица, База село Оселна и База дело Елисейна, ОДЗ „Мир“: База 

село Горна Кремена, База село Долна 15 Кремена и База село Типченица, 

ОДЗ „Слънчице“- База село Люти брод, База село Дърманци - през 

учебната 2019/2020 г. общо 1497 има ученика, като първокласниците са 

142. В петте детски градини и техните филиали в селата, децата са 757, 

като са обхванати всички 5 и 6- годишни. СУ „Иван Вазов”, СУ „Климент 

Охридски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, ОУ „Васил 

Кънчов“ – с. Моравица, ПГ по МСС, ПГ „Алеко Константинов“,                            

Защитени жилища – 2 бр. и Център за настаняване от семеен тип – 2 бр.                           

Общинска спортна инфраструктура: Градски стадион „Локомотив”, 

включващ и две спортни площадки.                                                               

Здравеопазване: Здравните заведения са:                                                                           

"МБАЛ - Мездра" ЕООД , създадена през 1952 г. Настоящата сграда е 

построена през 1988 г. В момента разполага със 130 болнични легла, 

разпределени в 6 отделения: детско ; вътрешно; акушеро-гинекологично;  

хирургично; неврологично ; УНГ. В структурата на лечебното заведение са 

включени: клинична лаборатория;  микробиологична лаборатория;    
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отделение за образна диагностика с ехографски кабинет; болнична аптека.   

"СБПЛРВБ – Мездра". Болницата разполага с 80 легла. "СБПЛРВБ - Мездра" 

ЕООД е построена не далеч от главен път Е-79 в близост до ЖП спирка                                                                    

на 16 км. от град Враца и на 100 км. от гр. София. Болницата е с 

междуобласти функции и приема пациенти от цялата страна. Основен 

предмет на дейност е диагностика, лечение и рехабилитация на 

заболявания на централна нервна ,периферната нервна и опорно-

двигателната системи, както и рехабилитация на деца с родови травми, 

хипотонии на мускулите, детска церебрална парализа и др.                                   

Спешен център – Филиал на Център за спешна медицинска помощ Враца. 

1.8.Нормативни изисквания 

       В съответствие с разпоредбите на ЗЕЕ националната цел за енергийни 

спестявания е разпределена като индивидуални цели за енергийни 

спестявания между три групи задължени лица:                                                                     

• търговците на енергия;                                                                                                             

• собственици на сгради за обществено обслужване в експлоатация;                             

• собственици на промишлени системи с годишно потребление на енергия 

над 3 000 МWh.                                                                                                                  

.      Съгласно Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), чл. 31 (Изм. – ДВ, 

бр. 105 от 2016 г.) - Изискванията за енергийна ефективност, предвидени в 

този закон и в Закона за устройство на територията, се прилагат за всеки 

инвестиционен проект за:                                                                                                         

1. изграждане на сграда;                                                                                                                 

2. преустройство на сграда, с който се променят енергийните й 

характеристики;                                                                                                                                                      

3. реконструкция, основно обновяване или основен ремонт на сграда, 

когато се обхващат над 25 % от площта на външните ограждащи 

конструкции и елементи на сградата и се променят енергийните ѝ 

характеристики.                                                                                                                                                   

.        Съгласно Закона за енергийната ефективност, чл. 38 (Изм. – ДВ, бр. 

105 от 2016 г.) - Сградите за обществено обслужване в експлоатация с 

разгъната застроена площ над 250 m2 подлежат на задължително 

обследване и сертифициране.                                                                                                                                                  

.          Съгласно Наредба № 5/28.12.2005 г. за техническите паспорти на 

строежите - Техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна, 

общинска или частна собственост, в т.ч. строежите - смесена държавна и 
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частна собственост или смесена общинска и частна собственост, се 

съставят в срок до 2022 г. За да се състави технически паспорт на сграда в 

експлоатация е необходимо да се извърши обследване за установяване на 

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 

1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ.                                                                                                               

.        Съгласно Наредба № Е-РД-04-1/22.01.2016 г. за обследване за 

енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 

спестявания на сгради – постигнатите енергийни спестявания след 

внедряване на енергоспестяващи мерки се доказват с извършване на 

„Оценка за енергийните спестявания на сграда“, като за изпълнен пакет от 

комбинирани ЕСМ се установява чрез обследване за ЕЕ. 

 

ЧАСТ  2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО 

ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  2013-2020 ГОДИНА 

       Настоящата програма за енергийна ефективност следва  приоритетите 

и целите на общинската политика заложени в Плана за действие за 

устойчиво енергийно развитие на общината 2013 – 2020 г. и е негово 

продължение 

 2.1.Важни  приоритети и цели 

        Приоритет 1. Изграждане и развитие на устойчива енергийна 

инфраструктура                                                                                                                         

Специфична цел 1.1: Повишаване на енергийната ефективност в 

публичната инфраструктура.                                                                                               

Специфична цел 1.2: Повишаване на енергийната ефективност в 

жилищните сгради на територията на общината.                                                  

Специфична цел 1.3: Подобряване на енергийната ефективност на 

уличното осветление   .                                                                                                    

.        Приоритет 2: Оползотворяване на енергията от възобновяемите 

източници.                                                                                                                                 

Специфична цел 2.1.: Повишаване дела на енергията от ВЕИ, използвана в 

публичния сектор                                                                                                        

Специфична цел: 2.2.: Увеличаване дела на използваната енергия, 

произведена от БЕИ в жилищния сектор                                                                

Специфична цел 2.3.: Насърчаване на бизнес инвестициите за изграждане 

на ВЕИ инсталации на територията на общината                                                     
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.        Приоритет 3: Подкрепа за промяна на енергийното поведение 

Специфична цел 3.1: Повишаване на обществената информираност и 

изграждане на култура за енергийно ефективно поведение в бита и 

бизнеса.                                                                                                                             

Специфична цел 3.2: Създаване и промотиране на „зелена” идентичност 

на общината.                                                                                                                               

.       Приоритет 4: Повишаване на местния капацитет за устойчиво 

енергийно развитие.                                                                                               

Специфична цел 4.1: Повишаване капацитета на общинска администрация 

за планиране, изпълнение и мониторинг на мерки за енергийна 

ефективност.                                                                                                                  

Специфична цел 4.2. Мобилизиране на обществена подкрепа за 

изпълнение на Програмата за насърчаване използването на ЕВИ при 

подкрепата на бизнеса и организации на гражданското общество  .  .   .            

.        Приоритет 5: Развитие на устойчив транспорт в общината.                       

Специфична цел 5.1: Повишаване ефективността на обществения 

транспорт. 

2.2. Извършени обследвания за енергийна ефективност и изпълнени 
енергоспестяващи мерки  

 Сгради, които са санирани до 2013 год. 

1. ЦДГ 1                                                                8.ОУ „Св.св. Кирил и Методий”                   

2. ЦДГ 2                                                                 9.  ОДЗ „Мир” Мездра  

3. ПГ „Алеко Константинов”                            10. ОДЗ „Мир” база Г. Кремена    

4. ОДЗ – с. Зверино                                            11. ОДЗ „Мир” база Д. Кремена  

5. СОУ „Иван Вазов” - Мездра                        12.ОДЗ „Мир” база Типченица  

6. СОУ „Климент Охридски” –с. Зверино     13. ОДЗ 2 „Мездра”  

7. ОУ „Христо Ботев” - Мездра  

 

№   Сграда              РЗП       Енергиен           Стойност на     Енергийни            Спестени емисии  

                                               Кв.м.        Сертификат       инв{хил. лева}   сп-ия {MWh/год}     СО2{тона/год. } 

==================================================================================================== 

                                                          2014 година 



Програма за енергийна ефективност на Община Мездра за периода 2021 -2024 година     

 

1.  ПГ по МСС                    3077        003EEF167          282,000          364,220                      90 

                                                           2016 година 

2.  ОУ “Хр. Ботев“             5182       304ПМЕ107       414,000          279,676                       69 

3.  ОУ “Ив. Вазов“             6085       304ПМЕ103       138,000         353,800                        86 

4.  ОДЗ “Слънчице“         2577       304ПМЕ106         87,000         265,640                        60,24 

5.  ОДЗ “Мир“                   1883       304ПМЕ105       107,000         165,648                       40 

6.  СУ “Св.св. Кирил         3450      304ПМЕ102        136,000          372,360                      92 

      и Методий“ Физ С-н    205     304ПМЕ110    

                 Фитнес Салон     254     304ПМЕ109   

7.  Сграда Общ. Адм.        3728      304ПМЕ052       999,000 

                                                                        2017 година 

8.  РСПБЗН-Мездра            2008      304ПМЕ055          80,000            34,720                     22,35 

9.  РПУ – Мездра                1062      304ПМЕ053       136,000            72,100                      28.98 

10. МФЖС ,ул. “Петко                 4047          354АКП126        432,000          1839,370                  117,89               

Каравелов““ 1, бл.2, вх. А, Б, В 

11. МФЖС ,ул. „Пейо                  4099          354АКП128        412,000           2351,900                 261,79 

Яворов“ 1, бл.5, вх. А, Б, В 

                                                                                                            2018 година 

12.Адм. сграда „СУ“         1966         304ПМЕ054      269,000             209,620                    71,58 

13.ЖС, ул. “Първи                                452         304ПМЕ067        54,000                32.030                    17,1 

Май“ № 20 – 28    

14.ЖС, ул. “ Шипка“№35-                   522             304ППЕ066               86,000             100,470                    47,6  

15.ЖС, ул. “ Янко Сакъзов“58        940        304ПМЕо68        130,000             439,140                 110,25 

                                                                                    2019 година 

16. МФЖС, ул.“Ал.                             632           304PME062           96,000              66,350                   23.52  

Стамбулийски“ 30-32 

17. МФЖС,ул“Ком“ 17-19               624         304ПМЕ04            93,000               70,790                  24,80  

18. МФЖС. Ул.“Лавски“10-12     2225,6     304ПМЕ067         240,000           204,150                  58.96 



Програма за енергийна ефективност на Община Мездра за периода 2021 -2024 година     

 

19. МФЖС, ул .“Пирин“ 1-1А        480          304ПМЕ61             68,000             48,320                   18,96 

20.МФЖС, ул.                        307,6        304ПМЕ68             44,000            62,450                   21.15 

“Просвета“ 1-1А 

21. МФЖС, ул  .“Димитър         1062         304ПМЕ056         176,000             223.08                  64,07 

Благоев“ 8-10 

22. МФЖС, ул. “Георги             273,2       304ПМЕ77              44,000            46,370                  11,98 

Димитров“ 49 

23.ДвуФЖС, ул. “Димитър      205,3         304ПМЕ73             28,000            43,400                   12,08 

Благоев“ 14 

24. ДвуФЖС, ул. „Ал.             92,8          304ПМЕ88              28,000             41,470                 10,10 

Стамбулийски“ 60 

25. МФЖС, ул. “Димитър        144            304ПМЕ90             19,000               38,680                9,16 

Благоев“ 7                

26. МФЖС, ул. “Арда“ 1         298,2           304ПМЕ87           41,320                  57,400             19,85 

27 МФЖС, ул.                       187,3           304ПМЕ71           29,000                  38,39              10,09 

“Вапцаров“ 9 

28. ДвуФЖС, ул. “Янко                 134,5           304ПМЕ89          34,000                 44,280              12.28 

Сакъзов“ 25 

29.ДвуФЖС, ул.                      231             304ПМЕ72          38,000                42,100              10,41 

„Дружба“ 7 

30.ЕдноФЖС, ул.“                               48            304ПМЕ92             7,000                   15,510               4,70                

„Лещака“ 6 

31. МФЖС, ул.“Димитър               440,3         304ПМЕ 84            69,000                 67,520            19,63 

Благоев“ 11 

                                                              2020 година 

32.МФЖС, ул. “Христо              1889            419ЛФЕ177        186,040                 307,836          54,7 

Ботев“ №43 

33. МФЖС, ул. „Дунав“          3220           449ДРД003          459,107                 515,827         221,2 
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№3-5 

34. АС “Общ. Пазар“         198,3          177ДБГ111              74,217                34,515           28,27 

 

2.3. Обобщения и заключения 

     В резултат на устойчивата си политика  и целенасочените действия 
Община Мездра преизпълнява произтичащите от националните 
индикативни цели задължения за енергийна ефективност. 

      Извършени са Обследвания на енергийните характеристики и 
изпълнени енергоспестяващи мерки на 11 /единадесет/ общински обекта 
с  РЗП от 31417 кв. метра  на обща стойност  2 722 217 лева. С тези 
мероприятия приключи енергийното реновиране на всички обществени 
сгради общинска собственост. 

     В рамките на Националната програма за енергийна ефективност на  
многофамилни жилищни сгради са обследвани  59 многофамилни и 
двуфамилни жилищни сгради. За повечето от тях са учредени  Сдружения 
на собствениците и изготвени проекти за енергийно обновление.    
Енергоспестяващи мерки са изпълнени в 21  /двадесет и един/  блока с 
РЗП  22585 кв. метра на обща стойност  2 313 467 лева. 

В края на 2020 г годишните енергийни спестявания достига общо                   
8 850 MWh, спестените емисии СО2  достигат 1751 тона.    

ЧАСТ 3. ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА 2021 – 2024 ГОДИНА                                                                                                               

Политиката по енергийна ефективност в община Мездра е насочена 
към постигане на определени цели и приоритети, заложени в развитието 
на общината като цяло. Общинската програма за енергийна ефективност с 
поглед към 2030г. е подчинена на все още действащата национална 
дългосрочна програма по енергийна ефективност, която конкретизира 
тезите на Управленската програма на Правителството и Енергийната 
стратегия на България, като формулира инициативите и мерките за 
повишаване на енергийната ефективност.                                                                               
Със засилване на процеса на децентрализация на българските общини и в 
резултат от приватизацията в енергетиката общините придобиха нови 
функции, насочени към намаляване на консумацията на енергия и 
понижаването на разходите за енергийни нужди, намаляване до минимум 
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на вредните въздействия върху околната среда и промяна в поведението 
на крайните потребители в бита, услугите и местната промишленост 

3.1.Цели и обхват на програмата по сектори  

Пред община Мездра се определят следните цели :                                                                                                  
.     -   намаляване на разходите за горива и енергия;                                                                  
.     -   намаляване бюджетните разходи за енергия;                                                                               
.     -   намаляване на замърсяването на околната среда                                             
.     -   намаляване на вредните емисии в атмосферата;                                                                        
.     -   подобряване на качеството на енергийните услуги;                                    
.     -   изграждане на  енергоспестяващо улично осветление и нови ВЕИ. 

3.1.1ОБЩЕСТВЕН СЕКТОР                                                                                                                     
Прилагане на мерки за рационално използване на енергоносителите ще 
доведе до намаляване на разходите на горива и енергия в обекти и сгради, 
финансирани от общинският бюджет чрез внедряване на 
енергоспестяващи технологии и мерки и усъвършенстване на 
организацията на поддръжка и контрол на енергийните съоръжения.  
Подобряване качеството на енергийните услуги, които се предлагат от 
общината ще допринесе за достигане на нормативните изисквания за 
осветеност в учебни, детски, социални и здравни заведения, улици, 
пешеходни зони и др.                                                                                                           
Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в 
експлоатация. /Основание- по гл.ІІІ, раздел ІІ от ЗЕЕ/ С обследването за ЕЕ 
се установяват енергийните характеристики на сградата. Обследването 
има за цел да установи нивото на потребление на енергия в сградата, да 
определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча 
мерки за повишаване на ЕЕ.                                                                                               
Със сертификатът за енергийни характеристики се установява актуалното 
състояние на потреблението на енергия в сградата, енергийните й 
характеристики и съответствието със скалата на енергопотребление, 
определени с Наредба №Е-РД-04- 2/2016 г. 

           3.1.2.БИТОВ СЕКТОР                                                                                     
Предприемане на мерки по енергийна ефективност в битовия сектор е от 
съществено значение. Кандидатстване по Националната програма за 
Енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е 
насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна 
цел - чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят 
по-добри условия на живот на гражданите в многофамилни жилищни 
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сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. 
Изпълнението на мерките 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.                                                                                                   
Очаквани резултати и ефекти                                                                                                      
• Намаляване разходите за отопление за домакинствата;                                                                     
• Подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на градовете;     
• По-чиста околна среда - спестени емисии на парникови газове (CO2 и 
др.);                                                                                                                                                
• Удължаване на живота на сградата, която ще има и по-висока цена. 

3.1.3.ПРОМИШЛЕНОСТ                                                                                                                   
Ролята на Община Мездра  е в създаването на подходяща среда за 
енергоспестяване,  осигуряване на съдействие при достъпа до средства за 
финансиране на мерки за енергийна ефективност. За повишаване на 
енергийната ефективност в промишлената сфера трябва да се изгражда 
стимулира поведение в бизнеса насочено към                                                                    
- Въвеждане в производството 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;                                                                                                  
- Изграждане на информационна система за състоянието на енергийната 
ефективност на общинско ниво/ чл. 5, ал. 2, т. 11 от Закона за енергийната 
ефективност/ на базата на която да се приложат препоръчителни мерки, 
специфични за общината; 

3.1.4.СЕЛСКО СТОПАНСТВО                                                                                        
Ролята на Община Мездра в изготвянето на визията за подобряване на 
енергийната ефективност в селското стопанство да се насочи към 
повишаването на информираността на земеделските производители и 
техните познания за различните технологии на производство. 
Земеделските стопани трябва да бъдат обучени да използват максимално 
ресурса на местните почвени типове и районирани сортове на основните 
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земеделски култури. Въвеждането на нова техника и нови производствени 
технологии ще доведе до по-голяма енергийна ефективност в селското 
стопанство, както и комасацията на земята и уедряването на земеделските 
площи, като допълнителен фактор. Конкретните действия по информиране 
и обучение на земеделските производители трябва да са насочени към:       
- достъп до европейски програми и мерки;                                                                               
- производство с минимум почвени обработки;                                                                            
- възстановяване на естественото почвено плодородие без употреба на 
енергоемки минерални торове, а чрез правилното редуване на 
земеделските култури и използване на органични торови за подобряване 
на химическите и физични свойства на почвата;                                                                                       
- използване на устойчиви на болести и неприятели сортове на 
земеделските култури и изграждане на подходящи сеитбообръщения с 
цел минимизиране на употребата на пестициди;                                                                 
- повишаване на познанията по организация на селскостопанското 
производство и оптимално натоварване на машинния парк; 

                 3.1.5.ТРАНСПОРТ                                                                                             
Предприемане на мерки за преодоляване  на          водещите проблеми за 
ниската енергийна ефективност на транспортните услуги, като  стария и 
амортизиран автомобилен парк и състоянието на общинската пътна 
мрежа. Освен към потреблението на горива това оказва въздействие и 
върху състоянието на околната среда. За намаляване на специфичния 
разход на горива и емисиите на газове в транспорта е необходимо:                                        
- подобряване на общинската пътна мрежа;                                                                                                   
- подобряване на техническото състояние на пътните превозни средства;                           
- подобряване на организацията на движението по населени места.  

3.2. Приоритети и специфични цели 

    Приоритетите и специфичните цели на Програмата следват 
последователната политика на Общинската администрация за устойчиво 
енергийно развитие в съответствие с националната стратегия за енергийна 
ефективност.    

        Приоритети                                    Специфични  цели 

1. Изграждане и развитие             1.1. Повишаване енергийната ефективност                                                                                   
на устойчива енергийна                        на публичната инфраструктура                                                                                
инфраструктура                                1.2. Енергийна паспортизация на                           
.                                                                     Общинската сградна собственост                             
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.                                                             1.3. Повишаване енергийната ефективност              

.                                                                     на жилищните сгради                                                   

                                                                         1.4. Енергийно ефективно улично                                                                                                                                                      
.                                                                      осветление     

2. Повишаване на местния              2.1. Повишаване капацитета на общинска                                                                                                 
капацитет за устойчиво                            администрация за планиране,                                                                       
енергийно развитие                                       изпълнение и мониторинг на мерки        
.                                                                       за енергийна ефективност                                        
.                                                               2.2. Мобилизиране на обществена              
.                                                                       подкрепа за изпълнение на                                                                                       
.                                                                       програмата           

3. Подкрепа за промяна на             3.1. Създаване и промотиране на                                                                                 
енергийното поведение                          „зелена” идентичност на Общината     
.                                                               3.2.Повишаване на обществената.                                                                      
.                                                                      информираност и изграждане на .                                                                       
.                                                                      култура за енергийно ефективно.                                                                     
.                                                                      поведение в бита и бизнеса.    

3.3. Избор на обекти за въздействие   

а/публична инфраструктура                                                                                                  

а/1. Уличното осветление на гр. Мездра и селата                                                                  

а/2. Сгради реновирани до 2013г. включително                                                                     

1. ЦДГ 1                                                                8.ОУ „Св.св. Кирил и Методий”                  

2. ЦДГ 2                                                                 9.  ОДЗ „Мир” Мездра                                  

3. ПГ „Алеко Константинов”                            10. ОДЗ „Мир” база Г. Кремена   

4. ОДЗ – с. Зверино                                            11. ОДЗ „Мир” база Д. Кремена 

5. СОУ „Иван Вазов” - Мездра                        12.ОДЗ „Мир” база Типченица                   

6. СОУ „Климент Охридски” –с. Зверино     13. ОДЗ 2 „Мездра”                                         

7. ОУ „Христо Ботев” - Мездра                                                                                                 

б/ Многофамилни жилищни сгради /Сдружения на собственици - СС/ 

1.СС „Искър“, ул. „Хр. Смирненски“ №№ 70-72, ул.„Ал. Стамболийски“ №9                    

2.СС „Блок 1 , вход А-Г“ , ул. „Св. Патр. Евтимий“ №35                                                 

3.СС „Леденик 3“ , ул. „Хр. Ботев“ №№ 72-76                                                                   

4.СС „Оптимистите“ , ул. „Св. Патр. Евтимий“ №8                                                             

5.СС „Каравелов 31“ , ул. „ Любен Каравелов“ №31                                                     

6.СС „Железничар Мездра“ , ул. „Св. Патр. Евтимий“ №4                                      



Програма за енергийна ефективност на Община Мездра за периода 2021 -2024 година     

 

7.СС „Мездра“  , ул. „Ал. Стамболийски“ № 132, бл.4                                                          

8.СС „Хемус“ , ул. „Хр. Ботев“ № 4                                                                                          

9. СС „КОС 2020“ ,  „Св. Патр. Евтимий“ №№ 10-14                                                    

 

3.4.Дейности и мерки         

Дейности и мерки финансиране 

Енергийно обследване на улично 
осветление, определяне на 
енергийните характеристики 
Идентифициране на 
енергоспестяващите мерки 

Норвежки механизъм • Програми и 
фондове на ЕС 

       За уличното осветление на гр. 
Мездра и селата, подмяна на 
съществуващите с енергийно 
ефективни светодиодни лампи и 
модернизиране управлението на  
уличното осветление. Поставяне на 
устройства за наблюдение за 
превенция на кримогенната  
обстановка                                                                                  
 

Собствени средства • Програми и 
фондове на ЕС 
ФЕЕВИ 
ЕСКО услуги 

  

        За обектите от публичната 
инфраструктура / училища и детски 
заведения /  да се предвидят 
средства за възлагане на 
обследване на ЕЕ за доказване на 
постигнатите след приложените 
ЕСМ енергийни  спестявания, 
сертификация и издаване 
енергийни паспорти на сградите 
 

Собствени средства 

Въвеждане на алтернативни 
системи за отопление 

Собствени средства • Програми и 
фондове на ЕС 
ФЕЕВИ 
ЕСКО услуги 
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Изграждане на инсталации за 
производство на енергия от 
ВЕИ ,повишаване на дела на 
енергията от ВЕИ, използвана в 
общинските сгради, 
инсталиране на системи 
използващи възобновяеми 
енергийни източници поне в 
пет сгради – общинска 
собственост /соларни и 
фотоволтаични инсталации, 
термопомпи, биомаса/ за 
действащия период  

Собствени средства • Програми и 
фондове на ЕС 
ФЕЕВИ 
ЕСКО услуги 

        За МФЖС цялостно 
въздействие върху сградната 
обвивка, енергийните инсталации 
за избраните обекти                                                                                  
-- подмяна на дограма;                                                                                                                   
-- топлинно изолиране на външни 
стени                                                                                
-- топлинно изолиране на покриви 
на сградата                                                                             
-- топлинно изолиране подови 
конструкции;                                                                     
-- реконструкция на котелна 
централа, смяна на горивна база и 
използване на възобновяеми 
горива, реконструкция или 
изграждане на вътрешни 
отоплителни инсталации, 
въвеждане на ефективни 
конвекторни  системи;                                                                                                                                           
-- подмяна на осветлението с 
енергийно ефективни  светодиодни 
лампи  
 

Програми и фондове на ЕС 

 

3.5.Етапи на изпълнение 
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     . Актуалната нормативна уредба обуславя следните основни етапи на 

подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти за намаляване 

разхода на енергия:                                                                                                                  

1. Обследване за енергийна ефективност на сгради и системи                                                            

Детайлно обследване на енергийната ефективност на ситемите за улично 

осветление, анализ на фактическите енергийни баланси и 

идентифициране на проектите Предварително /т. нар. предпроектно/ 

проучване за състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат 

реализирани мерки и дейности за намаляване на енергийното 

потребление – състояние на съоръженията, конструкциите, енергийните 

системи, изследване на енергийните разходи за последните години и др.  

2.Инвестиционно намерение                                                                                                       

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

се установи дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното 

намерение, начините и мащаба на изпълнението му и др.                                 

Извършване на обследване за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от 

ЗУТ, съставяне на технически паспорт на съответната сграда. Изготвяне на 

обследване за енергийна ефективност и идентифициране на 

необходимите енергоспестяващи мерки;         

3. При наличие на възможност за финансиране от финансираща 

организация или програма – изготвяне на проектно предложение съгласно 

изискванията на финансиращия орган;                                                                              

4. Изготвяне на инвестиционен проект за прилагане на задължителни и 

препоръчителни мерки предписани в техническия паспорт и доклада от 

обследването за енергийна ефективност. В зависимост от правилата за 

кандидатстване пред финансираща организация е възможно този етап да 

се извърши преди етап 2;                                                                                                           

5. Провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП за 

изпълнение на изработения инвестиционен проект. При възможност се 

прилага процедура за инженеринг по ЗОП за внедряване на мерките, 

мониторинг и контрол на изпълнението на проекта.                                                
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6. Извършване на обследване за енергийна ефективност и оценка на 

постигнатите енергийни спестявания след като е минал минимум един 

отоплителен сезон от датата на пускане на строежа в експлоатация. 

7.Наблюдение и контрол.                                                                                               

Процесът на наблюдение изпълнението на Програмата за енергийна 

ефективност се осъществява от АУЕР. Съгласно ЗЕЕ общинските 

администрации имат задължението ежегодно да изпращат попълнени 

отчети за напредъка по изпълнението на ПЕЕ до 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. 

Примери за такива показатели са посочените по-долу:                                   

Постигане на формулираните качествени и количествени цели и задачи на 

програмата;                                                                                                                                       

Създаване на условия за повторяемост и мултиплициране на резултатите 

от осъществени добри практики от реализираната ПЕЕ;                                                 

Въздействие на изпълнения план върху други области, свързани с 

планирането и развитието на общината;  

3.6. Източници на финансиране 

        Посочените в т. 3.4 етапи на изпълнение на проекти за внедряване на 

мерки за спестяване на енергия ще се финансират от следните източници:    

        3.6.1. Собствени средства – в рамките на общинския бюджет могат да 

се финансират Етап 1, Етап 2, Етап 3 и Етап 5                                                      

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               

       3.6.2. Оперативни програми – ще се търсят активно възможности за 

финансиране реализацията на  тази програма по оперативните програми     

       3.6.3.Външни източници :                                                                                                                     

.      а/ Фонд енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;  
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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 Р 

България, средства от двустранни (правителствени) дарения и средства от 

други дарители, частни предприятия.  

      б/ Национален доверителен екофонд;                                                                

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. 

Националният доверителен Еко Фонд финансира проекти в четири 

приоритетни области:                                                                                                                                 

-Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото;                                                                      

-Намаляване замърсяването на въздуха;                                                                                         

-Опазване чистотата на водите;                                                                                                                  

-Опазване на биологичното разнообразие. 

       в/ ESCO услуги и проекти;                                                                                                     

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.                                                   

       г/ Национална програма за енергийна ефективност  на МФЖС ;      

      Други източници. 

       За правилното прилагане на финансовите механизми и  Общината най-

ефективно да се възползва от тях ще се извършва задълбочено проучване 

на условията за финансиране, правилно ориентиране на целите на 

конкретен проект към целите на определена програма или фонд, точна 

оценка на възможностите за съфинансиране и партньорство, достижими, 

изпълними и измерими екологични и икономически ползи от проекта, 
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ресурсно обезпечаване и ефективен контрол над дейностите и разходване 

на средствата. 

3.7. Мониторинг и отчитане 

      Мониторинг изпълнението на ПЕЕ 2021 – 2024                                                                  
За да бъдат отчетени резултатите от предприетите мерки за енергийна 
ефективност са определен индикатори за мониторинг изпълнението на  

програмата. Данните се систематизират и анализират. Анализираната 

информация визуализира постигнатия ефект и реализирането на 

заложените цели.                                                                                                                          

В Приложение 1 са представени индикаторите за мониторинг и отчет на 

изпълнението на програмата. 

     Отчитане изпълнението на ПЕЕ 2021 – 2024                                                               

В съответствие с чл. 12, ал.5 от Закона за енергийна ефективност 

държавните и местни органи представят ежегодно на изпълнителния 

директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие отчети за 

изпълнението на програмите по ал.2 от ЗЕЕ.                                                           

Отчетите за изпълнението на дейностите и мерките от програмата се 

попълват и изпращат по утвърден образец от изпълнителния директор на 

АУЕР. Този образец е разработен в таблична форма, посредством която се 

систематизират данните и резултатите (очаквани и постигнати) от 

изпълнението на дейностите и мерките от програмата. Към образеца са 

разработени и указания за неговото попълване.  

. 

                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     „Програмата за енергийна ефективност на Община  Мездра 2021 – 2024 

г.“ е документ, в който са заложени цели и са изведени приоритети на база 

анализа на състоянието и реалните възможности на Общината да прилага 

мерки за повишаване на  енергийната ефективност в обекти- общинска 

собственост и в многофамилните жилищни сгради.                                             

*   Дейностите и проектите са съобразени с административния и финансов 

капацитет на Общината, като е отчетена възможността за получаването на 

финансова помощ чрез различните инструменти за усвояване на средства 

от Оперативни програми и други финансови източници.                                                                                                                                     

*  Ясно дефинираните нужди и идентифицирани проекти са важни 
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условия, за да се кандидатства за привличането на финансов ресурс.                      

*  Инвестирането в енергоспестяващи мерки ще осигури реализирането на 

икономии на бюджетни средства и пренасочването им за изпълнението на 

други функции на Общината.                                                                        

„Програмата за енергийна ефективност на Община Мездра 2021 - 2024 г.“ 

е документ с отворен характер. Той може да бъде усъвършенстван, 

допълван, променян и изменян на база промени в нормативните 

документи на национално ниво, както от и установените резултати, 

нуждите и финансовата възможност на Община Мездра. 

Програмата за енергийна ефективност на община Мездра за периода 2021 

– 2024 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. 


