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1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                

 

По измерение „Енергийна ефективност“ България ще насочи усилията си към 

постигане на енергийни спестявания в крайното енергийно потребление - 

съсредоточавайки се върху подобряване на енергийните характеристики на сградите, 

както и в производството, преноса и разпределението на енергия.   

В съответствие с приоритетите на ЕС за повишаване на енергийната ефективност, 

България поставя енергийната ефективност на първо място, предвид значението й за 

подобряване на енергийната сигурност на страната чрез намаляване на зависимостта 

от внос на енергия, за намаляване разходите за енергия на бизнеса и домакинствата, 

за създаване на повече работни места, за подобряване качеството на въздуха и за 

намаляване емисиите на парникови газове и повишаване качеството на живот на 

гражданите.   

В тази връзка са определени национални цели за постигане на 27,89% намаление на 

потреблението на първична енергия и 31,67% намаление на крайното потребление 

на енергия до 2030 г., спрямо референтния сценарий PRIMES 2007 г.    

Препоръката на ЕК за разработване на повече политики и мерки в тази област също 

беше взета под внимание и в съответствие с чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно 

енергийната ефективност за енергийна ефективност (Директива 2012/27/ЕС), 

България поставя акцент върху алтернативните политики и мерки за насърчаване на 

енергийната ефективност. Такива мерки включват финансови стимули за 

изпълнението на проекти за енергийна ефективност, насърчаването на договори с 

гарантиран резултат (ЕСКО договори) и обновяването на съществуващия сграден 

фонд, с оглед увеличаване на броя на сградите с близко до нулево потребление на 

енергия. 
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Политиката в областта на ЕЕ е много съществен елемент от националната и 

европейската енергийна политика и политиката в областта на климатичните 

промени. Процесът на преминаване към енергетика с ниски нива на вредни емисии 

изисква повишаване на енергийната ефективност, увеличаване използването на 

енергия от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление, 

подобряване на енергийното управление, развитие на енергийната инфраструктура 

и изграждането на вътрешния пазар, както и разработването на различни концепции 

и внедряване на нови технологии и услуги. В съответствие с приоритетите на ЕС, 

енергийната ефективност е първият приоритет в енергийната политика и е от 

основно значение за изпълнението на целите за периода 2020–2030 г. 

 

По отношение на абсолютното ниво на потребление на енергия за 2030 г., България 

си поставя следните цели: 

 

               
 

Фигура №1 Цели на потребление на енергия за Република България за 2030 година 

 

Реализирането на местни стратегии, планове и проекти за устойчиво потребление на 

енергията трябва да се превърне в неотменно задължение на всички общини в 

Европа, защото това носи значителни ползи за местните общности. Чрез намаляване 

потреблението на енергия, общините и респективно областите, намаляват разходите 

си за енергия, като спестените средства могат да се инвестират в други дейности; 

подобряват качеството на въздуха, стимулират местното развитие чрез използване 

на местните ресурси, а самите общини могат да бъдат признати за градове новатори.  

Изготвянето на общински и областни  програми за енергийна ефективност е 

задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност и налага 

участието на съответните регионални и местни структури. Общинските и Областни  

програми за енергийна ефективност целят да се намали нивото на 

енергопотребление в обектите – общинска собственост (сгради, инсталации, улично 
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осветление и др.), като се предприемат съответните мерки за това, като по този начин 

да се даде пример на населението и бизнеса с оглед генериране икономия на енергия 

в бита и индустрията. 

Местните власти трябва да играят водеща роля в разумното използване на енергията, 

реализирането на местни стратегии, планове и проекти за устойчиво потребление на 

енергията трябва да се превърне в неотменно задължение за всички общини в 

Европа, защото това носи значителни ползи на местните общности. Енергетиката е 

най-важният стопански отрасъл на всяка страна. Устойчивото развитие на държавата 

до голяма степен зависи от състоянието и перспективите пред националната 

енергетика. Тя е моторът за развитие на икономиката, на земеделието и на 

транспорта. Енергоносителите и тяхното използване определят качеството на живот 

на гражданите в една страна. Повишаването на енергийната ефективност е дейност, 

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

непосредствен икономически интерес. Реализирането на националната политика по 

енергийна ефективност е възможна само с активното участие на областите и 

общините. 

 

Активното участие се обуславя от факта, че те са основен фактор от чийто действия 

зависи повишаването на енергийната ефективност на сградите и комуналния сектор 

на територията на областта и общината. 

Енергийната ефективност може да се представи като измерител на разумното 

използване на енергията. В основни линии включва повишаване на ефекта от 

дейностите, свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на 

разходите за това, естествено без загубата на комфорт. 

 

За енергийна ефективност говорят следните фактори: 
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Фигура № 2 Основни фактори за ЕЕ 

Придържайки се към основните фактори, спокойно можем да кажем, че Областта и 

респективно Общините на територията и , чрез политиките водени кръга на 

енергийната ефективност ще допринесат за : 

                 

 
Фигура № 3 Ползи от политиките водени в областта на ЕЕ 

 

 
Основната цел на политиката по ЕЕ, водена от администрацията на Софийска област 

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. 

Икономически фактор: 
по-нисък разход за 

енергодобив, увеличаване 
стойността на 

съществуващото вече ноу-
хау;

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

голяма важност на 
климата, качество на 

въздуха;  

Фактор за социална 
справедливост: 

енергийната ефективност 
ще допринесе за 

запазването на достъпа на 
всички социални групи до 

енергийни услуги;
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Реализирането на програмата за енергийна ефективност на област Софийска ще 

доведе до: 

 

 
 

Фигура №4 Ползи от реализирането на програмата за ЕЕ 

Изготвянето на областни програми за енергийна ефективност е един от 

приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2020 г. 

Чрез устойчиви енергийни проекти и стратегии за тяхното изпълнение, 

кохезионната политика превръща екологичните предизвикателства като качеството 

на въздуха, изменението на климата и управлението на ресурсите, във възможности 

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

повишаването на конкурентните регионални преимущества и износа на регионални 

иновации в областта на околната среда. 

Постоянно нарастващите цени на енергоносителите, глобалното замърсяване на 

околната среда и хармонизирането с европейските норми за енергийна ефективност 

след приемане на страната ни в Европейския съюз обуславят необходимостта от 

изготвяне на програма за енергийна ефективност. Енергийната ефективност е 

качествено понятие, характеризиращо рационалното използване на енергийните 

носители чрез подобряване качеството на енергийните услуги при приемлива цена за 

обществото. 

Процесът на преминаване към енергетика с ниски нива на вредни емисии изисква, 

повишаване на енергийната ефективност, увеличаване използването на енергия от 

възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление, подобряване на 

Намаляване разходите в 
бюджета на общините на 

територията й и нейните 
граждани; 

Намаляване вредните газови 
емисии и емисиите на 

парникови газове, отделяни 
в атмосферата;

Подобряване параметрите 
на околната среда; 

Намаляване на 
отрицателния ефект от 

повишаване на цените на 
енергиите и горивата върху 

крайните потребители и 
подобряване комфорта на 
живот на домакинствата; 

Рационално използване и 
забавяне на процеса на 

изчерпване на природните 
енергийни ресурси;

Създаване на нови пазарни 
възможности за търговци 
(производители, фирми за 
услуги и т.н.) на енергийно 

ефективни съоръжения;

Създаване на условия за 
добиване на енергия от ВЕИ.
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енергийното управление, развитие на енергийната инфраструктура и изграждането 

на вътрешния пазар, както и разработване на различни концепции и внедряване на 

нови технологии и услуги. В съответствие с приоритетите на ЕС, енергийната 

ефективност е първият приоритет в енергийната политика и е от основно значение 

за изпълнението на целите за периода 2020–2030 г. 

Новата  Европейска рамка заложена в Проект на Интегрирания план в областта на 

енергетика и климат за 2030 година залага нови  стратегическите цели и приоритети 

на енергетиката и климата в пет сектора: 

          
 

Фигура № 5 Стратегическите цели и приоритети на енергетика и климат 

 

Ключовите, политики и мерки за провеждане на енергийната политика на страната 

до 2030 г. са определени като се вземат в предвид следните фактори: 

По
измерение
Декарбониза
ция-усилия за
намаляване
на емисиите
на
парниковите
газове,погълт
ители на
парникови
газове и
усилия за
увеличаване
дела на
енергията от
възобновяеми
източници в
брутното
крайно
енергийно
потребление.

По 
измерение 
Енергийна 
ефективност
-постигане на 
енергийни 
спестявания в 
крайното 
потребление 
и в 
дейностите 
по 
производство 
пренос и 
разпределени
е на 
енергия,както 
и 
подобряване 
на 
енергийните 
характеристи
ки в сградите.

По
измерение
Енергйна
сигурност-
повишаване
на
енергийната
сигурост чрез
диверсифика
ция на
доставките на
енергия,ефект
ивно
използване на
месни
енергийни
ресурси и
развитие на
енергийната
инфраструкур
а.

По
измерение
вътрешен
енергиен
пазар-
развитие на
конкурентен
пазар чрез
пълна
либерализаци
я на паразара
и
интегриране
към
регионални и
общи
европейски
пазари.

По
измерение
Проучвания,
иновации и
конкурентно
ст-
насърчаване
на научните
постижения
за внедряване
на
иновативните
техноологии в
областта на
енергетиката
в т.ч. за
производство
на чиста
енергия и
ефективно
използване на
енергията в
крайното
потребление.
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Фигура № 6 Фактори за ключови политики и мерки за провеждане на енергийна политика 

Нормативната уредба в областта на ЕЕ е приведена в съответствие с европейското 

законодателство и като основен документ, осигуряващ изпълнението на политиката 

в тази област е Законът за енергийната ефективност (ЗЕЕ). В изпълнение 

изискванията на ЗЕЕ и съгласно разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно 

енергийната ефективност и Директива 2010/31/ЕС относно енергийните 

характеристики на сградите са разработени и са в процес на изпълнение следните 

стратегически документи: 

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

- Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015 г.– 2020 

г.; 

- Национален план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните 

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

администрация; 

- Национална 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. 

Основните приоритети и цели в политиката на България в областта на енергийната 

ефективност са следните: 

• постигне спестяване на енергия в размер на 8.325 GWh до 2020 г.; 

• реализиране на годишни енергийни спестявания в размер на 1.5% от обема на 

продажбите на енергия; 

КЛЮЧОВИ 
ПОЛИТИКИ И 
МЕРКИ ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ 
НА 
ЕНЕРГИЙНА 
ПОЛИТИКА НА 
СТРАНАТА ДО 
2030 ГОДИНА

Гарантиране на енергийната сигурност на страната и региона

Наличие на местни енергийни ресурси и използването им в съществуващите 
производствени мощности и направените инвестиции за модернизация, което 
оказва влияние върху конкурентноспособността на икономиката и социалната 
политика на страната

Съществуващата електроенергийна система е балансирана и разполага с 
достатъчно мощности с дългосрочен хоризонт за работа

Балансирането на електроенергийната система налага използването на 
кондензационни електрически централи за предоставяне на бързи и маневрени 
резервни мощности, поради малката часова използваемост на ВЕЦ и ПАВЕЦ

Стойността на БВП на страната спрямо другите страни от ЕС
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• предприемане на мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 5% 

от общата разгърната застроена площ на всички отоплявани и/или охлаждани сгради 

– държавна собственост, използвани от държавната администрация; 

• увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия; 

• осигуряване на сигурна и достъпна енергия за всички; 

• свеждане до минимум нежеланите последствия от използването на енергията върху 

здравето на хората и околната среда; 

• повишаване жизнения стандарт на населението; 

• повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. 

Настоящата програма е структурирана съгласно Указанията на Агенцията за 

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

енергийна ефективност.  

 

2. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 

 

Програмите за енергийна ефективност (ПЕЕ), подлежащи на изготвяне от органите 

на държавна и органите на местната власт, са инструмент за изпълнение на 

държавната политика в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и служат за 

постигане на националната индикативна цел за пестене на горива и енергии, 

заложена в Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г. 

Една от ключовите цели на програмите за енергийна ефективност е, чрез елемента на 

стратегическо планиране, да се подпомогне на местната власт при осигуряването на 

достатъчно финансиране за изпълнение на отговорностите ѝ за предоставяне на 

адекватни обществени услуги. В това отношение, Програмата за енергийна 

ефективност на Софийска област, има ролята на прогнозен документ относно 

необходимите инвестиции за реализиране на икономия на енергия в крайното 

енергийно потребление чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки, от една страна, 

а от друга – на стратегически документ, имащ за цел намирането на варианти за 

осигуряване на необходимото финансиране за изпълнението на този вид мерки. 

 

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

българското законодателство със сега действащия Закон за енергийната 

ефективност (ЗЕЕ) на практика постави областите и общините в Република България 

в ситуация, при която всяка една от тях следва да приеме нова, актуална програма за 

енергийна ефективност, отчитаща разпоредбите на Директивата и на ЗЕЕ, по чиято 

сила: 
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Фигура №7 Транспониране на Директива 2012/27/ЕС на областно и общинско ниво 

 

 

➢  Стратегия „Енергетика 2020” на Европейския съюз. 

 

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

20-20-20” за намаляване на емисиите на парникови газове с 20%, увеличаване на дела 

на енергията от възобновяеми източници до 20% и подобрение на енергийната 

ефективност с 20%. Тези цели, целят ефективното използване на ресурсите на Европа 

като се направят важни промени в начина, по който Европа произвежда и консумира 

енергия и се основават на това което вече е постигнато в областта на енергийната 

политика. 

НА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА И МЕСТНА
ВЛАСТ вече не се разпределят индивидуални
цели за енергийни спестявания, като част от
националната задължителна цел за енергийни
спестявания на Република България, тъй като
тези органи понастоящем не са задължени
лица, които отговарят за изпълнението на тази
цел. изготвят планове за енергийна
ефективност със строго фиксирани мерки по
енергийна ефективност, икономия на енергия,
която ще се генерира в резултат от
изпълнението на тези мерки и краен срок, в
който тези мерки следва да бъдат въведени

ПРОГРАМИТЕ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
СА отворени стратегически документи,като във 
във всеки един момент тезипрограми могат да 
бъдат изменяни и допълвани по начин, който в 
максимална степен дава на органите на 
държавната и местната власт възможност да 
бъдат гъвкави при реализацията на дейности и 
мерки за повишаване на енергийната 
ефективност, като елемент от политиката по 
устойчиво развитие

ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА И МЕСТНА 
ВЛАСТ  освен по линия на структурните и 
Кохезионния фондове на Европейския  съюз, и 
от специализираните фондове /Национален 
Доверителен Екофонд, Фонд „Енергийна 
ефективност и възобновяеми източници“, 
Норвежки фонд и др./, имат опция, в качеството 
си на крайни клиенти и на бивши задължени 
лица по два поредни закона за енергийната 
фективност, да привличат свеж финансов 
ресурс от задължените по сега действащия ЗЕЕ 
лица – търговци с енергия, по линия на 
договори за енергийноефективни услуги, 
договори с гарантиран резултат /ЕСКО 
договори/ и договори за УЕС
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Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност, представляващи 

част от Третия либерализационен пакет „Енергетика и климат“: 

Европейското право в областта на енергийната ефективност включва седем 

директиви и девет регламента, които са транспонирани в българското 

законодателство в Закона за енергийната ефективност. Две от директивите са тясно 

свързани с енергийния мениджмънт в общините - Директива 2010/31/ЕО и 

Директива 2012/27/ЕО. 

 

➢ Директива 2010/31/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 19 май 2010г. 

относно енергийните характеристики на сградите. 

 

Целта на директивата е да насърчи подобряване на енергийните характеристики на 

сградите в рамките на ЕС, като се вземат предвид външните климатични и местни 

условия, както и изискванията за параметрите на вътрешния въздух и 

съотношението разходи-ефективност. Директивата определя и  изисквания по 

отношение на: 

• общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни 

характеристики на сгради и части от тях; 

• прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните характеристики 

на нови и съществуващи сгради, сградни компоненти и външни ограждащи елементи 

на сградата, които подлежат на основен ремонт; 

• енергийно сертифициране на сгради и части от тях; 

 

➢ Директива 2012/27/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012г. 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:  
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• 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 с разгъната застроена площ 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:  

- настоящата програма за енергийна ефективност   

- сключване на договори за реализация на енергийно ефективни услуги при крайните 

клиенти на енергия;  

-  внасяне на парични средства от търговците с енергия в специализирани фондове за 

енергийна ефективност;  

- прехвърляне на енергийни спестявания чрез закупуване на удостоверения за 

енергийни спестявания. 

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

насърчаване реализацията на енергоспестяващи мерки при крайните клиенти на 

енергия чрез реализацията на договори с гарантиран резултат;  

-  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 2050г. 

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

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

се подобри конкурентоспособността и сигурността на доставките за Европа. 

 

➢ Енергийната стратегия на Република България до 2020г 
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Настоящата национална енергийна стратегия до 2020г. отразява визия на България 

за европейското развитие, съобразена с актуалната европейска политика и световни 

тенденции в развитието на енергийните технологии. 

 

➢ Стратегия Европа 2020 

Тя залага на три основни приоритета 

• Интелигентен растеж - изграждане на икономика, основаваща се на знания и 

иновации;  

• Устойчив растеж– насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 

икономика с по-ефективно използване на ресурсите;  

• Приобщаващ растеж - стимулиране на икономика с  високи равнища на заетост, 

която да доведе до социално и териториално сближаване, както и нейните три 

основни цели:  

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. 

 

➢ Закон за енергийната ефективност 

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

енергийната ефективност със сега действащия ЗЕЕ поставя редица 

предизвикателства пред задължените лица – търговци с енергия, както и пред 

общините и 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 енергията, доставена до 

крайните клиенти на територията на страната през 2010, 2011 и 2012 г., с изключение 
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на количеството горива и съответстващата на тези горива енергия, използвани за 

транспортни цели под код „B_101900“ по статистиката на Евростат. 

Общата кумулативна цел се разпределя, като индивидуални цели за енергийни 

спестявания, между следните задължени лица:  

1. 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;  

2. топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават 

топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;  

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

клиенти повече от 1 млн. кубически метра годишно;  

4. 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; 

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

тона твърди горива годишно. 

При определяне на общата кумулативна цел се използват следните ставки 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. 

Като основа за изчисляване на общата кумулативна цел се използва продаденото на 

крайни клиенти през предходната календарна година количество енергия от 

различните видове търговци с енергия. Съгласно чл. 21 от ЗЕЕ, при изпълнение на 

индивидуалните цели за енергийни спестявания задължените лица по чл. 14, ал. 4 

(търговци с енергия) могат да:  

1. предлагат енергийно ефективни услуги на конкурентни цени чрез доставчик на 

енергийно ефективни услуги, и/или  

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

други финансови посредници за финансиране на дейности и мерки за енергийна 

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

постигане на индивидуалните им цели, определени съгласно методиката по чл. 7, ал. 

1, т. 11, и/или  
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3. сключват споразумения с доставчици на енергийно ефективни услуги или други 

незадължени страни за прехвърляне на енергийни спестявания чрез прехвърляне на 

удостоверения за енергийни спестявания. 

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 задължените лица по чл. 14, ал. 4 договарят с Фонд 

"Енергийна ефективност и възобновяеми източници" или със съответния финансов 

посредник условията за прехвърляне на удостоверенията за енергийни спестявания, 

постигнати в резултат на финансираните от тях мерки за енергийна ефективност.   

         Съгласно чл. 75 от ЗЕЕ, удостоверенията за енергийни спестявания могат да се 

прехвърлят от:  

1. 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; 

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

Водещото за удостоверенията за енергийни спестявания е, че те доказват 

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.    

Раздел V на Закона за енергийната ефективност ал.1 на чл.63 вменява задължения на 

общините по управление потреблението на енергия, произтичащи от нормата, в 

качеството им на собственици на сгради с разгъната застроена площ над 250 кв.м, а 

именно: 

................................................................................. 

(1) Задължените лица по чл. 14, ал. 4, собствениците на сгради – публична държавна 

или общинска собственост, собствениците на предприятия, промишлени системи и 

системи за външно изкуствено осветление по чл. 57, ал. 2 са длъжни да извършват 

управление на енергийната ефективност.  

(2) Управлението на енергийната ефективност се извършва чрез:  

1. организиране на изпълнението на програмите по чл. 12, ал. 2, както и на други 

мерки, които водят до енергийни спестявания, и изпълнението на целите, заложени 

в актовете по чл. 5, ал. 3, т. 1 – 4 – от собствениците на сгради – публична държавна 

или общинска собственост, и собствениците на системи за външно изкуствено 

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

енергии – от собствениците на предприятия и промишлени системи;  

3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление – от задължените 

лица по ал. 1; 4. изготвяне на месечни и годишни енергийни баланси, включващи 

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

индивидуални цели за енергийни спестявания – от задължените лица по чл. 14, ал. 4. 

(3) Лицата по ал. 1 представят в агенцията годишни отчети за управлението на 

енергийната ефективност.  

(4) Отчетите по ал. 3 съдържат информация за изпълнението на дейности по ал. 2 и 

се представят в агенцията не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на 

отчитане.  

(5) Задължените лица по чл. 14, ал. 4 ежегодно в срок до 1 март предоставят на кмета 

на съответната община информация за количествата на продадената на крайните 

клиенти енергия на територията на общината за предходната година.  

(6) Отчетите по ал. 3 на държавните органи и на кметовете на общините се представят 

в агенцията заедно с отчетите по чл. 12, ал. 5.  

(7) Отчетите по ал. 3 се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор на 

агенцията 

  Чл. 64. За управление на енергийната ефективност в сгради – държавна или 

общинска собственост, към областните и общинските администрации могат да се 

създават експертни съвети за подпомагане дейността на областните управители и 

кметовете на общини. 

Изпълнението на настоящата програма има за цел да допринесе за: 

➢ Смекчаване на последиците от изменението на климата чрез намаляване емисиите на 

парникови газове по разходно ефективен начин; 

➢ Подобряване конкурентоспособността на икономиката на общината  и стимулиране 

на  икономическия растеж; 

➢ Трайно и значимо решаване на глобалния въпрос за енергията, за намаляване 

зависимостта от вноса на енергийни ресурси и повишаване сигурността на 

енергийните доставки; 

В глава Четвърта от Закона за енергийна ефективност за залегнали Договорите с 

гарантиран резултат така наречените ЕСКО Договори, от които общините могат да се 

възползват. 
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Условно ЕСКО проектът, изпълняван по договор с гарантиран резултат, преминава 

през три основни фази на изпълнение: 

- Фаза 1 – „Подготовка“; 

- Фаза 2 – „Изпълнение“; 

- Фаза 3 – „Мониторинг“. 

Преди сключване на ЕСКО договор и до етапа на реалното му изпълнение, проектът 

има няколко предварителни етапа, които се характеризират като подготвителни: 

- Етап 1 – „Идентифициране на проекта и проектен замисъл“; 

-  Етап 2 – „Предварителен експертен анализ“; 

- Етап 3 – „Обследване за енергийна ефективност - детайлен енергиен анализ“; 

- Етап 4 – „Договаряне“. 

Това са етапите, които формират първата фаза на проекта – фаза 1 „Подготовка“. В 

обичайната практика те не са предмет на ЕСКО договора, но етапите в периода на 

първата фаза може да се договорят и изпълнят и от квалифицирани експерти, 

включени или наети в структурата на ЕСКО компанията, с изключение на дейността 

за извършване на енергийното обследване. Обследването се извършва от лица 

вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. 

Във фазата на изпълнение (фаза 2) се извършва същинската реализация на проекта, 

съгласно сключения договор с гарантиран резултат. 

Третата фаза обхваща периода на мониторинг, който също е предмет на ЕСКО 

договора. 

Страни по ЕСКО договорите и съответно – по договорите за енергийно ефективни 

услуги:  

- Чрез чл. 72, ал. 2 от ЗЕЕ, изпълнители на ЕСКО договорите могат да бъдат лица, които 

имат статута на доставчици на енергийно ефективни услуги. Тези лица трябва да са 

регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон и да имат предмет на 

дейност, включващ изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат 

Възложители по ЕСКО договорите са собственици на сгради, собственици на 

промишлени системи и собственици на улично осветление. 
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Инвестицията, която се прави при ЕСКО договорите от ЕСКО компанията за 

изпълнение на дейности (обследване за енергийна ефективност) и мерки 

(енергоспестяващи мерки) за повишаване на енергийната ефективност в полза на 

възложителя – собственик на сграда, собственик на промишлена система, собственик 

на улично осветление, се откупува за сметка на реализираната икономия на енергия.  

Инвестицията която се прави при договорите за енергийно ефективни услуги от 

страна на „задължено лице – търговец с енергия“ по смисъла на чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ за 

изпълнение на дейности (обследване за енергийна ефективност) и мерки 

(енергоспестяващи мерки) за повишаване на енергийната ефективност в полза на 

краен клиент - купувач на енергия, се откупува през доставната цена на съответния 

вид енергия (електрическа енергия, природен газ, топлинна енергия и др.). 

Срок на откупуване на инвестицията при ЕСКО договорите и при договорите за 

енергийно ефективни услуги: 

 - Изпълнението и на ЕСКО договорите, и на договорите за енергийно ефективни 

услуги се предшества от извършването на обследване за енергийна ефективност, 

което има за цел да идентифицира кои са необходимите мерки за повишаване на 

енергийната ефективност на даден обект (сграда, промишлена система или улично 

осветление), какъв е размерът на инвестицията, която ще се вложи в предписаните 

енергоспестяващи мерки и съответно- какъв е срокът на откупуване на тази 

инвестиция през икономията на енергия, която се предвижда да бъде генерирана в 

резултат на изпълнението на тези мерки.  

Поради обвързането с изпълнението на мерки за повишаване на енергийна 

ефективност и двата вида договори – ЕСКО договори и договори за енергийно 

ефективни услуги имат срок на действие, равен на срока на откупуване на 

инвестицията, обективиран в доклада от обследването. Това е и причината тези два 

съвсем различни договора да се смесват и да не се прави разграничение между тях. 

➢ Закон 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 енергоснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване; 

• Да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на 

мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за 

имоти – общинска собственост; 
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• Задължително предвиждат в общите и подробните устройствени планове 

благоустройствени работи, необходими за изпълнението на програмите и плановете 

на енергийните предприятия по тяхно предложение; 

 

➢ Закон за устройство на териториите 

 

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

определят съществените изисквания към сградния фонд. Важно е в една сграда да се 

въведат мерки за икономия на консумацията на топлинната енергия и да се увеличи 

топлосъхранението на обектите. Въвежда се правило за лицето упражняващо 

строителен надзор на обектите, за да носи отговорност за оценката за енергийна 

ефективност на обектите. 

 

✓ 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 НПДЕЕ 2014 – 2020 г. 

• Годишен отчет за изпълнението на НПДЕЕ 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; 

• Рамкова конвенция на ООН по изменението на климата и Протокола от Киото; 

• Национална програма за развитие „България 2020” 
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✓ Подзаконови нормативни актове 

След приемането на самостоятелен Закон за енергийна ефективност и приетите 

изменения (както и приетите промени в Закона за устройство на територията), бяха 

създадени и подзаконови нормативни актове. Тяхната цел е да доразработят 

основните разпоредби, касаещи енергийната ефективност, залегнали във вече 

упоменатите закони: 

 

• НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8 септември 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 

 

• НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради 

 

• НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите. 

 

• 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. 

 

• НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 14 март 2019 г. за условията и реда за извършване на 

проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни 

котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда 

за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за 

създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от закона за енергийната 

ефективност 
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• НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 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. 

 

• 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. 

 

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

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

 

✓ Европейски цели  до 2030г: 
 

• 40 % намаление на емисиите на вредни парникови газове спрямо 1990г. 

• 27 % дял на ВЕИ от енергийното потребление  

• 27 % подобрение на енергийната ефективност  

 

✓ Европейски цели до 2040 г  
 

Целите са разработени, очаква се приемането им и официалното им публикуване. 

Новият подход в политиката на ЕС в областта на ЕЕ определя и нов подход в оценката 

на енергийните спестявания. Отражение на новия подход са направените в 

Приложение V, част 2, т.(е) от Директива 2012/27/ЕС  разяснения за живота на 

действие на приложимите  мерки за ЕЕ. Всяка реализирана мярка по енергийна 

ефективност се предполага, че трябва да реализира енергийни спестявания не само в 

годината на нейното изпълнение, но и през следващите години (поне до края но 

съответния период), в които тя действа. Следователно общото количество 

спестявания, които трябва да бъдат достигнати през целия период на задължението 

по чл.7 от Директивата е сума от кумулативното нарастване на спестяванията за всяка 

следваща година. 

 

Разработването на общностни цели за енергийни спестявания за двата следващи 

периода и изискването приложените мерки да действат дългосрочно показва, че 
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политиката на съюза в областта на енергийната ефективност има конкретна 

дългосрочна цел за реално и трайно намаление на потреблението на енергия и 

достигането на икономика с ниска степен на въглеродни емисии на страните –членки.  

 

Националната и междинните индикативни цели за ЕС са разпределени  като 

индивидуални цели за енергийни спестявания и междинни индикативни цели за 

енергийни спестявания за следните задължени лица: 

 

1. Търговци с енергия; 

 

2. Собственици на сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната 
застроена площ (РЗП) над 1000 кв.м., от 12.03.2013г. с РЗП над 500 кв.м., а от 9 юли 
2015г. - с разгъната застроена площ над 250 кв.м.; 
 

3. Собственици на промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 
3000 МWh. 
 
Със следващи изменения и допълнения на ЗЕЕ (отм.) като задължени лица са включени 

предприятията, които по смисъла на ЗМСП не са малки или средни предприятия и 

собствениците на системи за външно изкуствено осветление в населени места с 

население над 20 000 жители. 

 

➢ Други стратегически документи на областта: 

• Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 година 

• Програмите за енергийна ефективност и програмите за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници и биогорива на общините на територията и. 

 

 

3. ПРОФИЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

3.1 Административно-териториални характеристики 

Софийска област е административно-териториална единица по смисъла на Закона за 

административно-териториално устройство на Република България (ЗАТУРБ) и 

статистическа териториална единица от ниво NUTS 3 по Номенклатурата за 

статистически териториални единици (NUTS) на ЕС. Съгласно Закона за 

регионалното развитие Софийска област се включва към Югозападния район (ЮЗР, 

ниво 2 по ЗРР).  
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Софийска област е разположена в централната западна част на страната, в северната 

част на ЮЗР и почти напълно околовръст област София-град. На север областта 

граничи с областите Монтана и Враца, на североизток – с област Ловеч, на изток – с 

област Пловдив, на юг – с област Благоевград, на югозапад – с област Перник. В 

северозападна посока границата на областта съвпада с държавната граница с 

Република Сърбия. 

Областта е втората най-голяма област по площ в страната - общата площ възлиза на 

7 062,3 кв. км., което представлява 6,4% от територията на страната и 34,7% от 

територията на ЮЗР. 

Областта включва в състава си най-голям брой общини от всички области в страната 

- 22 общини. От гледна точка на административно –териториални характеристики, 

общините в областта са различни по брой и вида населени места включени в техните 

територии. Поради спецификата на областта, тя е единствената, чиито областен 

център се намира извън територията й. Административният център на Софийска 

област се намира в град София. В областта има 18 града и 265 села, като в градовете 

живее 60,8% от населението. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Фигура № 8 Общини на територията на Софийска област 

 
 
На територията на Софийска област в пет от общините населените места са само села, 

а в две от общините са само градове. В тринадесет от общини структурата на 

населените места е един град и дадения брой села, а в община Костенец има два града 

и седем села. Територията на пет от общините на областта обхващат само по едно 

населено място, като в две общини тези населени места са определени като градове – 

Долна Баня и Копривщица. В три от тези общини населеното място, което определя 

урбанизираната част от територията на общините са села - Челопеч, Чавдар, Антон. 

 

Населението регистрирано по постоянен адрес в общините на територията на област 

Софийска ще разгледаме в Диаграма № 1 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

Своге, Драгоман, Ихтиман, Самоков 

,Годеч, Елин Пелин, Горна Малина,  

Костинброд, Ботевград , Сливница , 

Мирково, Правец, Божурище , 

Етрополе, Костенец, Златица, 

Пирдоп, Антон, Долна Баня, 

Копривщица, Чавдар, Челопеч 
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Видно от диаграмата, община Самоков е най-многолюдно населен, следвана от 

Ботеврадска община и община Елин Пелин, а с най-малко на брой население е община 

Чавдар с 1281 души регистрирани по настоящ адрес. 

По данни на ГД ГРАО актуални към 15.07.2020 година на територията на Софийска 

област с постоянен адрес  са 237688 души, а с настоящ адрес 253690 души. 

Информацията за разпределението на населението на общините на територията на 
Областта по постоянен и настоящ адрес датира от 15.06.2020 г  и проследяваме в 
следващите таблици: 
 
Население по постоянен и настоящ адрес на община Божурище 
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.БОЖУРИЩЕ              |       5047|       5982|       4279| 

|С.ГУРМАЗОВО              |        315|        582|        258| 

|С.ДЕЛЯН                  |          5|         63|          4| 

|С.ЗЛАТУША                |         75|        127|         57| 

|С.МАЛА РАКОВИЦА          |          5|          4|          3| 

|С.ПОЖАРЕВО               |        233|        393|        193| 

|С.ПРОЛЕША                |        488|        920|        397| 

|С.РОСОМАН                |         20|         55|         18| 
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|С.ХЕРАКОВО               |        449|        977|        389| 

|С.ХРАБЪРСКО              |        457|        824|        400| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |       7094|       9927|       5998| 

                                                

Таблица №1 Население по постоянен и настоящ адрес на община Божурище 

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Ботевград 
 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.БОТЕВГРАД             |      22742|      20944|      19163| 

|С.БОЖЕНИЦА               |         52|        108|         40| 

|С.ВРАЧЕШ                 |       3418|       3301|       2956| 

|С.ГУРКОВО                |        184|        310|        167| 

|С.ЕЛОВ ДОЛ               |         18|         32|          8| 

|С.КРАЕВО                 |         66|        137|         61| 

|С.ЛИПНИЦА                |         72|        142|         61| 

|С.ЛИТАКОВО               |       1818|       1809|       1585| 

|С.НОВАЧЕНЕ               |       1224|       1321|       1020| 

|С.РАДОТИНА               |        110|        172|         94| 

|С.РАШКОВО                |         69|        117|         59| 

|С.СКРАВЕНА               |       1687|       1615|       1439| 

|С.ТРУДОВЕЦ               |       3026|       3020|       2626| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |      34486|      33028|      29279| 

 

Таблица №2 Население по постоянен и настоящ адрес на община Ботевград 

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Годеч 
 

-------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.ГОДЕЧ                 |       4209|       4354|       3800| 

|С.БРАКЬОВЦИ              |         39|         60|         25| 

|С.БУКОРОВЦИ              |          4|         24|          3| 

|С.БЪРЛЯ                  |          9|         26|          8| 

|С.ВРЪДЛОВЦИ              |          6|         24|          5| 

|С.ВЪРБНИЦА               |          7|         15|          7| 

|С.ГИНЦИ                  |        145|        184|        116| 

|С.ГОЛЕШ                  |         34|         76|         27| 

|С.ГУБЕШ                  |         23|         58|         19| 

|С.КАЛЕНОВЦИ              |         16|         23|         13| 

|С.КОМЩИЦА                |         42|         65|         34| 

|С.ЛОПУШНЯ                |         13|         48|         11| 

|С.МУРГАШ                 |         17|         63|         13| 

|С.РАВНА                  |         11|         17|          6| 

|С.РАЗБОИЩЕ               |          7|         30|          6| 
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|С.РОПОТ                  |         11|         17|         10| 

|С.СМОЛЧА                 |          4|         16|          4| 

|С.СТАНИНЦИ               |          3|         11|          3| 

|С.ТУДЕН                  |         59|        155|         52| 

|С.ШУМА                   |        121|        211|        104| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |       4780|       5477|       4266| 

 

Таблица №3 Население по постоянен и настоящ адрес на община Годеч 

 

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Горна Малина 
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|С.АПРИЛОВО               |        981|       1181|        878| 

|С.БАЙЛОВО                |        223|        418|        199| 

|С.БЕЛОПОПЦИ              |        575|        767|        528| 

|С.ГАЙТАНЕВО              |        133|        249|        123| 

|С.ГОРНА МАЛИНА           |       1315|       1653|       1151| 

|С.ГОРНО КАМАРЦИ          |        210|        351|        159| 

|С.ДОЛНА МАЛИНА           |        283|        424|        238| 

|С.ДОЛНО КАМАРЦИ          |        346|        445|        289| 

|С.МАКОЦЕВО               |        120|        503|        102| 

|С.НЕГУШЕВО               |        124|        321|        107| 

|С.ОСОИЦА                 |        150|        601|        127| 

|С.САРАНЦИ                |        203|        339|        181| 

|С.СТЪРГЕЛ                |        197|        335|        153| 

|С.ЧЕКАНЧЕВО              |        242|        390|        204| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |       5102|       7977|       4439| 

 

Таблица №4 Население по постоянен и настоящ адрес на община Горна Малина 

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Драгоман 
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.ДРАГОМАН              |       3264|       3152|       2755| 

|С.БЕРЕНДЕ                |         12|         21|          9| 

|С.БЕРЕНДЕ ИЗВОР          |         16|         24|          8| 

|С.ВАСИЛОВЦИ              |         39|         91|         33| 

|С.ВИШАН                  |         18|         42|         15| 

|С.ВЛАДИСЛАВЦИ            |         15|         74|          6| 

|С.ГАБЕР                  |        478|        527|        399| 

|С.ГОЛЕМО МАЛОВО          |        105|        167|         84| 

|С.ГОРНО СЕЛО             |          6|         17|          5| 

|С.ГРЪЛСКА ПАДИНА         |          6|         11|          5| 

|С.ДОЛНА НЕВЛЯ            |          1|          1|          0| 

|С.ДОЛНО НОВО СЕЛО        |          1|         17|          1| 
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|С.ДРАГОИЛ                |         28|         93|         21| 

|С.ДРЕАТИН                |          3|          4|          2| 

|С.КАЛОТИНА               |        234|        240|        147| 

|С.КАМБЕЛЕВЦИ             |          4|          7|          3| 

|С.КРУША                  |         15|         47|         10| 

|С.ЛЕТНИЦА                |         11|         27|         10| 

|С.ЛИПИНЦИ                |          0|          2|          0| 

|С.МАЛО МАЛОВО            |         27|         91|         15| 

|С.НАЧЕВО                 |          2|          6|          2| 

|С.НЕСЛА                  |         61|         87|         49| 

|С.НОВО БЪРДО             |         21|         38|         19| 

|С.ПРЕКРЪСТЕ              |         19|         55|         16| 

|С.РАЯНОВЦИ               |         22|         49|         18| 

|С.ТАБАН                  |          7|         29|          2| 

|С.ЦАЦАРОВЦИ              |         90|        134|         76| 

|С.ЦРЪКЛЕВЦИ              |         22|         55|         18| 

|С.ЧЕКАНЕЦ                |          6|         11|          5| 

|С.ЧЕПЪРЛИНЦИ             |          4|          7|          2| 

|С.ЧОРУЛ                  |         16|         29|         14| 

|С.ЧУКОВЕЗЕР              |          7|         31|          4| 

|С.ЯЛБОТИНА               |         23|         59|         20| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |       4583|       5245|       3773| 

                                                

Таблица №5 Население по постоянен и настоящ адрес на община Драгоман 

 
 
Население по постоянен и настоящ адрес на община Елин Пелин 
 

 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.ЕЛИН ПЕЛИН            |       7189|       7500|       6246| 

|С.БОГДАНЛИЯ              |         29|        113|         24| 

|С.ГАБРА                  |        818|        877|        703| 

|С.ГОЛЕМА РАКОВИЦА        |        239|        407|        207| 

|С.ГРИГОРЕВО              |        392|        595|        358| 

|С.ДОГАНОВО               |        720|        969|        665| 

|С.ЕЛЕШНИЦА               |        332|        556|        307| 

|С.ЕЛИН ПЕЛИН (ГАРА ЕЛИН П|       3417|       3623|       3027| 

|С.КАРАПОЛЦИ              |         77|        154|         70| 

|С.КРУШОВИЦА              |         27|        165|         26| 

|С.ЛЕСНОВО                |       1690|       1836|       1498| 

|С.МУСАЧЕВО               |       1039|       1320|        907| 

|С.НОВИ ХАН               |       2532|       3185|       2228| 

|С.ОГНЯНОВО               |         94|        165|         83| 

|С.ПЕТКОВО                |        648|        783|        602| 

|С.ПОТОП                  |         11|         46|          6| 

|С.РАВНО ПОЛЕ             |       1218|       1662|       1135| 

|С.СТОЛНИК                |        682|        763|        630| 

|С.ЧУРЕК                  |        169|        290|        148| 

--------------------------------------------------------------- 
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|Всичко за общината       |      21323|      25009|      18870| 

Таблица №6 Население по постоянен и настоящ адрес на община Елин Пелин 
 

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Етрополе 

               

 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.ЕТРОПОЛЕ              |      11292|      10659|       9766| 

|С.БОЙКОВЕЦ               |         51|        126|         43| 

|С.БРУСЕН                 |        117|        178|         97| 

|С.ГОРУНАКА               |          7|          6|          6| 

|С.ЛОПЯН                  |        277|        328|        237| 

|С.ЛЪГА                   |        192|        230|        175| 

|С.МАЛКИ ИСКЪР            |        387|        430|        343| 

|С.ОСЕЛНА                 |          9|         13|          9| 

|С.РИБАРИЦА               |        175|        220|        140| 

|С.ЯМНА                   |        122|        172|        100| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |      12629|      12362|      10916| 

 

Таблица №7 Население по постоянен и настоящ адрес на община Етрополе 

 

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Ихтиман 
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.ИХТИМАН               |      14656|      13786|      13284| 

|С.БАЛЬОВЦИ               |          9|         46|          6| 

|С.БАНЧОВЦИ               |          1|          1|          0| 

|С.БЕЛИЦА                 |         26|        162|         15| 

|С.БОГДАНОВЦИ             |          0|          2|          0| 

|С.БОЕРИЦА                |         56|        116|         44| 

|С.БОРИКА                 |         55|        122|         35| 

|С.БУЗЯКОВЦИ              |          5|         16|          3| 

|С.БЪРДО                  |          0|         42|          0| 

|С.ВАКАРЕЛ                |       1730|       1805|       1474| 

|С.ВЕНКОВЕЦ               |         19|         58|         13| 

|С.ВЕРИНСКО               |        220|        412|        171| 

|С.ДЖАМУЗОВЦИ             |          0|          3|          0| 

|С.ЖИВКОВО                |        513|        566|        454| 

|С.КОСТАДИНКИНО           |         13|         94|          7| 

|С.ЛЮБНИЦА                |          1|          2|          0| 

|С.МЕЧКОВЦИ               |          2|         16|          1| 

|С.МИРОВО                 |        181|        202|        150| 

|С.МУХОВО                 |         63|        126|         37| 

|С.НЕЙКЬОВЕЦ              |          0|          2|          0| 
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|С.ПАНОВЦИ                |          5|          5|          4| 

|С.ПАУНОВО                |          6|         97|          4| 

|С.ПОЛЯНЦИ                |        152|        201|        120| 

|С.ПОПОВЦИ                |          3|         26|          2| 

|С.РЪЖАНА                 |          0|          9|          0| 

|С.СЕЛЯНИН                |          6|         89|          1| 

|С.СТАМБОЛОВО             |        457|        520|        373| 

|С.ЧЕРНЬОВО               |        242|        333|        199| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |      18421|      18859|      16397| 

 

Таблица №8 Население по постоянен и настоящ адрес на община Ихтиман 
 

 Население по постоянен и настоящ адрес на община Копривщица 
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.КОПРИВЩИЦА            |       2182|       2123|       1830| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |       2182|       2123|       1830| 

Таблица №9 Население по постоянен и настоящ адрес на община Копривщица 
 

 

                                                                                                    

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Костенец  
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.КОСТЕНЕЦ              |       6700|       6200|       5863| 

|ГР.МОМИН ПРОХОД          |       1582|       1481|       1389| 

|С.ГОЛАК                  |          1|          1|          1| 

|С.ГОРНА ВАСИЛИЦА         |        216|        260|        178| 

|С.КОСТЕНЕЦ               |       3603|       3503|       3262| 

|С.ОЧУША                  |         16|         61|         15| 

|С.ПОДГОРИЕ               |          8|         39|          7| 

|С.ПЧЕЛИН                 |        227|        284|        193| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |      12353|      11829|      10908| 

 

Таблица №10 Население по постоянен и настоящ адрес на община Костенец 
 

 

 

 

 

 

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Костинброд   
            

--------------------------------------------------------------- 
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|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.КОСТИНБРОД            |      11430|      12438|      10204| 

|С.БЕЗДЕН                 |        164|        457|        125| 

|С.БОГЬОВЦИ               |         80|        248|         58| 

|С.БУЧИН ПРОХОД           |         92|        137|         67| 

|С.ГОЛЯНОВЦИ              |        477|        771|        419| 

|С.ГРАДЕЦ                 |        247|        426|        173| 

|С.ДРАГОВИЩИЦА            |        887|       1211|        788| 

|С.ДРЕНОВО                |         16|         90|          7| 

|С.ДРЪМША                 |         57|        311|         44| 

|С.ОПИЦВЕТ                |        319|        497|        282| 

|С.ПЕТЪРЧ                 |       1940|       2357|       1737| 

|С.ПОНОР                  |          3|         21|          0| 

|С.ЦАРИЧИНА               |         43|        103|         21| 

|С.ЧИБАОВЦИ               |        175|        349|        144| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |      15930|      19416|      14069| 

Таблица №11 Население по постоянен и настоящ адрес на община Костинброд   

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Правец                
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.ПРАВЕЦ                |       4363|       4269|       3495| 

|С.ВИДРАРЕ                |        285|        377|        244| 

|С.ДЖУРОВО                |       1118|       1129|       1042| 

|С.КАЛУГЕРОВО             |        103|        209|         80| 

|С.МАНАСЕЛСКА РЕКА        |        113|        121|         91| 

|С.ОСИКОВИЦА              |        525|        669|        473| 

|С.ОСИКОВСКА ЛАКАВИЦА     |        357|        394|        317| 

|С.ПРАВЕШКА ЛАКАВИЦА      |         30|         98|         21| 

|С.РАВНИЩЕ                |        157|        249|        130| 

|С.РАЗЛИВ                 |        589|        667|        540| 

|С.СВОДЕ                  |         61|         91|         51| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |       7701|       8273|       6484| 

Таблица №12 Население по постоянен и настоящ адрес на община Правец                

 

 
Население по постоянен и настоящ адрес на община Самоков 
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.САМОКОВ               |      29094|      26930|      25611| 

|С.АЛИНО                  |        122|        387|        106| 

|С.БЕЛИ ИСКЪР             |        516|        618|        457| 

|С.БЕЛЧИН                 |        221|        424|        195| 
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|С.БЕЛЧИНСКИ БАНИ         |          9|         16|          8| 

|С.ГОВЕДАРЦИ              |       1167|       1264|       1025| 

|С.ГОРНИ ОКОЛ             |        119|        395|        102| 

|С.ГУЦАЛ                  |         82|        153|         57| 

|С.ДОЛНИ ОКОЛ             |         73|        233|         68| 

|С.ДОСПЕЙ                 |        554|        603|        503| 

|С.ДРАГУШИНОВО            |        586|        594|        525| 

|С.ЗЛОКУЧЕНЕ              |        205|        273|        174| 

|С.КЛИСУРА                |        158|        245|        133| 

|С.КОВАЧЕВЦИ              |        414|        643|        389| 

|С.МАДЖАРЕ                |        252|        324|        221| 

|С.МАЛА ЦЪРКВА            |        355|        451|        316| 

|С.МАРИЦА                 |        696|        713|        621| 

|С.НОВО СЕЛО              |         70|         78|         55| 

|С.ПОПОВЯНЕ               |        176|        352|        143| 

|С.ПРОДАНОВЦИ             |        454|        457|        393| 

|С.РАДУИЛ                 |        996|        998|        882| 

|С.РАЙОВО                 |        573|        639|        505| 

|С.РЕЛЬОВО                |        148|        340|        120| 

|С.ШИПОЧАНЕ               |        102|        173|         91| 

|С.ШИРОКИ ДОЛ             |        852|       1000|        728| 

|С.ЯРЕБКОВИЦА             |          1|          0|          0| 

|С.ЯРЛОВО                 |        210|        392|        187| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |      38205|      38695|      33615| 

 

Таблица №13 Население по постоянен и настоящ адрес на община Самоков 

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Своге 
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.СВОГЕ                 |       8003|       7819|       7105| 

|С.БАКЬОВО                |         12|         29|         10| 

|С.БАТУЛИЯ                |        110|        223|         92| 

|С.БОВ                    |         69|        131|         61| 

|С.БОВ (ГАРА БОВ)         |        932|        896|        804| 

|С.БРЕЗЕ                  |        150|        203|        134| 

|С.БРЕЗОВДОЛ              |         10|         10|          8| 

|С.БУКОВЕЦ                |          8|         33|          6| 

|С.ВЛАДО ТРИЧКОВ          |       1167|       1775|        976| 

|С.ГАБРОВНИЦА             |        190|        187|        159| 

|С.ГУБИСЛАВ               |         29|         49|         24| 

|С.ДОБРАВИЦА              |          6|         16|          5| 

|С.ДОБЪРЧИН               |         37|         59|         32| 

|С.ДРУЖЕВО                |        145|        139|        111| 

|С.ЕЛЕНОВ ДОЛ             |         43|         57|         38| 

|С.ЖЕЛЕН                  |        166|        215|        134| 

|С.ЗАВИДОВЦИ              |         10|         40|         10| 

|С.ЗАНОГЕ                 |         17|         34|         13| 

|С.ЗАСЕЛЕ                 |         90|        113|         80| 

|С.ЗИМЕВИЦА               |        180|        185|        153| 

|С.ИСКРЕЦ                 |       1743|       1802|       1521| 
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|С.ЛАКАТНИК               |         89|        118|         73| 

|С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК)|       1142|       1100|        962| 

|С.ЛЕСКОВДОЛ              |         60|        124|         36| 

|С.ЛУКОВО                 |        240|        441|        212| 

|С.МИЛАНОВО               |        366|        435|        310| 

|С.ОГОЯ                   |         37|         77|         31| 

|С.ОПЛЕТНЯ                |         71|         65|         57| 

|С.ОСЕНОВЛАГ              |        228|        206|        185| 

|С.РЕБРОВО                |        796|        965|        685| 

|С.РЕДИНА                 |         63|         61|         45| 

|С.СВИДНЯ                 |        876|       1117|        806| 

|С.ТОМПСЪН                |        756|        868|        651| 

|С.ЦЕРЕЦЕЛ                |         20|         49|         15| 

|С.ЦЕРОВО                 |       1437|       1385|       1245| 

|С.ЯБЛАНИЦА               |         67|        103|         59| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |      19365|      21129|      16848| 

                                                

Таблица №14 Население по постоянен и настоящ адрес на община Своге 

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Сливница 
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.СЛИВНИЦА              |       7320|       7247|       6458| 

|С.АЛДОМИРОВЦИ            |       1249|       1431|       1127| 

|С.БАХАЛИН                |          4|          9|          3| 

|С.БРАТУШКОВО             |          7|         40|          4| 

|С.БЪРЛОЖНИЦА             |         36|        123|         28| 

|С.ГУРГУЛЯТ               |         12|         56|          7| 

|С.ГЪЛЪБОВЦИ              |         76|        174|         56| 

|С.ДРАГОТИНЦИ             |         13|         63|         12| 

|С.ИЗВОР                  |         68|        152|         61| 

|С.ПИЩАНЕ                 |          1|          6|          1| 

|С.ПОВАЛИРЪЖ              |          1|          1|          1| 

|С.РАДУЛОВЦИ              |         16|         56|         14| 

|С.РАКИТА                 |          5|         38|          3| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |       8808|       9396|       7775| 

 

Таблица №15 Население по постоянен и настоящ адрес на община Сливница 

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Златица 
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.ЗЛАТИЦА               |       5139|       4717|       4370| 

|С.КАРЛИЕВО               |        172|        167|        145| 

|С.ПЕТРИЧ                 |        187|        216|        155| 

|С.ЦЪРКВИЩЕ               |        282|        275|        249| 
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--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |       5780|       5375|       4919| 

Таблица №16 Население по постоянен и настоящ адрес на община Златица 
 

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Антон 
 
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|С.АНТОН                  |       1522|       1525|       1362| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |       1522|       1525|       1362| 

Таблица №17 Население по постоянен и настоящ адрес на община Антон 
 

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Пирдоп 
 
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.ПИРДОП                |       7353|       6949|       6435| 

|С.ДУШАНЦИ                |        701|        731|        612| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |       8054|       7680|       7047| 

 

Таблица №18 Население по постоянен и настоящ адрес на община Пирдоп 
 

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Мирково 
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|С.БЕНКОВСКИ              |         84|        136|         75| 

|С.БУНОВО                 |        224|        348|        190| 

|С.КАМЕНИЦА               |         52|         96|         37| 

|С.МИРКОВО                |       1477|       1579|       1349| 

|С.СМОЛСКО                |        207|        357|        173| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |       2044|       2516|       1824| 

 

Таблица №19 Население по постоянен и настоящ адрес на община Мирково 
 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Чавдар 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
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|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|С.ЧАВДАР                 |       1195|       1281|       1009| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |       1195|       1281|       1009| 

                                                

Таблица №20 Население по постоянен и настоящ адрес на община Чавдар 

 

 

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Челопеч 
 
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|С.ЧЕЛОПЕЧ                |       1479|       1780|       1260| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |       1479|       1780|       1260| 

Таблица №21 Население по постоянен и настоящ адрес на община Челопеч 

 

 

Население по постоянен и настоящ адрес на община Долна Баня 
 
 

--------------------------------------------------------------- 

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 

|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 

|ГР.ДОЛНА БАНЯ            |       4810|       4819|       4392| 

|С.СВЕТИ СПАС             |          2|         42|          2| 

--------------------------------------------------------------- 

|Всичко за общината       |       4812|       4861|       4394| 

Таблица №22 Население по постоянен и настоящ адрес на община Долна Баня 
 

 

 

3.2 Физико-географски характеристики 
 

Климат 

Климатът е умереноконтинентален и планински във високите части на областта, 

със средногодишни температури, вариращи между 10 и 12˚С, с максимум през м. юли 

(37˚С) и минимум през м. февруари (-20˚С).  
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Диаграма №2 Максимална температура                                                                       Диаграма №3 Олбачни слънчеви и валежни дни                                  

                                                                Изт. meteoblue 

Средната температура на въздуха е 12,6˚С, като минималната, -18,5˚С – е измерена 

през месец януари, а максималната – 37˚С – през месец август. Относителната 

влажност на въздуха е 75%, а годишната сума на валежите е 971 мм. 

   

                   Диаграма №4 Количество на валежите                                         Диаграма № 5 Скорост на вятъра 
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Роза на вятъра  

Фигура №9 Роза на вятъра 

Розата на вятъра Розата на вятъра за Софийска област показва колко дни в годината 

вятърът духа от определена посока. 

Почви 

В територията на Софийска област попадат шест агроекологични района – Софийско 

Пернишки, Средностаропланински, Самоковско-Средногорският район, Ботевградско 

Габровският район, Рило-Пиринският район, районът на Средногорските и Родопски 

подножия . Областта се характеризира с богато почвено разнообразие, за което 

допринася и полупланинския релеф. Широко разпространени са канелени горски 

почви, кафявите планински горски, смолниците и алувиално-ливадните и 

рендзините.  Излужените канелени горски почви се отличават със слабо мощен (20-

25cm хумусен хоризонт, мощен профил (100-220cm), средно до тежко 

песъчливоглинест механичен състав (30-35% физична глина. Плитките канелени 

горски почви често се срещат с неразвити почви и са формирани върху безкарбонатни 

материали. Отличават се с маломощен хумусен хоризонт (20-22cm) и профил (30-

50cm), леко до средно песъчливо глинест (20-35 % физична глина), слаба запасеност 

с органично вещество (1.0-1.5% хумус). Част от тези почви са засегнати от ерозионни 

процеси. 

В комплекс с канелените горски почви или в самостоятелни петна се срещат и 

рендзини (нормални и плитки). Те са с по-тежък механичен състав (35-55% физична 

глина), средна мощност на хумусния хоризонт (20-30cm) и почвен профил (30-70cm), 

сравнително високо съдържание на хумус (2-4%). Кафявите планински горски почви 

са в голяма степен образувани върху карбонатни скали, в комплекс с плитки хумусно-
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карбонатни почви. В зависимост от района на разпространение, хумусния хоризонт 

(10-60cm), профил (50-70cm) и слаба до средна запасеност с органично вещество (2.0-

3.0 % хумус). В по-високите части кафявите горски площи имат маломощен хумусен 

хоризонт (около 20cm), лек скелетен механичен състав (глинестопесъчлив до леко 

песъчливоглинест). Част от тези почви са засегнати от процесите на ерозия. По 

поречията на реките се срещат алувиално-ливадни почви. Характеризират се с 

колебание в диапазона на отделните показатели, но общо се отличават със средна 

мощност на хумусния хоризонт (30-40cm) и профил (80cm), средно песъчливоглинест 

механичен състав (30-45% физична глина). В по-високите части от областта се срещат 

плитки сиви горски почви, характерно за които е по-малката мощност на профила 

(30-50cm) и хумусен хоризонт под 20cm, средно песъчливоглинест механичен състав 

(30-45% физична глина). В част от сивите горски почви се наблюдават ерозионни 

процеси. В части от областта, доминиращо участие имат псевдоподзолистите 

(светлосиви) горски почви глеевидни и неглеевидни. Излужените смолници се 

отличават с най-голяма мощност на хумусния хоризонт (70- 75cm) и профила (180cm), 

най-тежък механичен състав (70-75% физична глина). 

Полезни изкопаеми 

• Горивно-енергийни ресурси  

В Софийска област се намира един от най-важните лигнитни басейни в България, 

който обхваща Софийската котловина. Характерно за лигнитния басейн, е че се 

състои от няколко отделни находищата - Алдомировци, Кътина, Станянци, Храбърско 

и мина “Чукурово”, село Габра. Общите запаси се изчисляват на 68 млн. тона. 

Въглищните пластове са с наклонение на юг, а дебелината на пластовете достига 20-

30метра. Лигнитните въглища се намират на малка дълбочина и в дебели пластове, 

което позволява експлоатация на находищата да се извършва по открит способ и да 

бъде икономически ефективно. Характерна особеност на лигнитните въглища 

добивани в Софийския басейн е ниското съдържание на сяра, което се отразява в по-

малките количества на серни окиси изхвърляни в атмосферата при тяхното горене. 

Близостта до град София определя и тяхното приложение като в суровина при 

производството на електроенергия. В Софийска област се намира и единственото 

находище на антрацитни въглища в България. Антрацитните въглища са най-стари, с 

висока степен на въглефикация и калоричност (90% въглерод и 6000 ккал/кг). 

Главното находище се намира при град Своге. Въглищата в него са силно тектонски 

дислоцирани, което затруднява добива и влошава качеството им. Перспективните 

запаси се изчисляват на 50 млн. тона, като за повишаване на тяхното качество се 

обогатяват в фабриката при гара Томпсън. 

• Рудни полезни изкопаеми  
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На територията на Софийска област се намира едно от най-големите и значими 

находища на медна руда в България – мина “Елаците”, община Етрополе. Запасите от 

руда се изчисляват на 274 млн. тона, като там е открито и находище на самородно 

злато. Златото е в малки количества и за извличането му се изисква специална 

преработка. В община Челопеч е открито най-голямото находище на злато в 

България. Залежите се оценяват на 125 тона, като произвеждания златен концентрат 

в Челопеч се изнася в чужбина. 

В областта се намира и единственото находище на манганови руди – с. Пожарево 

община Божурище. В община Своге (гара Бов) са открити находища на сребро, 

платина и молибденови руди, които са в малки количества. 

• Нерудни полезни изкопаеми 

Най-често срещаните нерудни полезни изкопаеми са варовиците, като най-големите 

находища са в общините Сливница и Драгоман. Находища на глина се експлоатират в 

община Елин Пелин (с. Нови хан). Основните находища на огнеупорна глина се 

намират в общините Сливница и Годеч, глина за керамика и тухли има в общините 

Годеч, Ботевград, Костенец и Костинброд. Находища на кварцов пясък се срещат в 

Елин Пелин и Божурище, а основното находище на каолин се намира в Елин Пелин (с 

Нови хан). Находища на барит, който е ценна суровина за химическата промишленост 

има в с. Зверино, местността “Кашана” (северозападно от град Пирдоп). Открито е 

находище на вермикулит при с. Белица, община Ихтиман. Находищата на нерудни 

полезни изкопаеми на територията на Софийска област са с предимно местно или 

регионално значение. Възможностите за използване на нерудните полезни 

изкопаеми са свързани с бурното развитие на строителния сектор, което дава добра 

възможност за развитие на областта. Разработването на находищата е 

целесъобразно, тъй като не се изискват сериозни инвестиции и техническо и 

технологично оборудване. Съществуващите полезни изкопаеми са в основата на 

развитието на минната и добивна промишленост. Това определя силната зависимост 

на някои от общините по отношение развитието на тежката промишленост. 

Развитието на сектора се свързва с модернизация на основните процеси на добив и 

обработка, които да спомогнат за подобряване на конкурентноспособността на 

местните икономически субекти при съхраняване на околната среда. 

Водни ресурси 

Водните ресурси се формират от язовирите Бели Искър (15,3 млн. куб. м.), Душанци 

(11,6 млн. куб. м), Бебреш (18,2 млн. куб. м.) и Огняново (11,2 млн. куб.м.). Речната 

мрежа включва части от реките Искър, Блато, Нишава, Марица, Тополница, 

Батулийска и други по-малки реки. Находища на хипотермални води има в община 

Долна Баня и община Костенец – Костенски минерални бани, Момин проход, 
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Белчински бани и Пчелински бани. Минералните води са подходящи за 

балнеолечение, комунално-битови нужди и развитие на оранжерийно производство. 

Температурата на водата варира между 46˚С (Костенски минерални бани) и 72˚С 

(Пчелински бани). 

На територията на Софийска област има 29 аквакултурни стопанства. 

 

3.3 Аграрен сектор 

Растениевъдство 

По данни на Областна дирекция „Земеделие“ към 2018 г, общата използвана 

селскостопанска площ на Софийска област е 4 762 265,70 дка, като  в нейния състав са 

включени и естествени ливади, пасища, мери – 1655 970,10 дка. 

Трайните насаждения на територията на Софийска област  са 12 595 дка. като в това 

число влизат: 

 

 

 

 
Диаграма №6 Трайните насаждения на територията на Софийска област   

Етерично-маслените култури са разположени на площ от 2471 дка, в т.ч. лавандула- 

774,2 дка и маслодайна роза – 1082,5 дка. 

Природните условия за развитие на земеделието в Софийска област се обуславят от 

преобладаващия планински и полупланински релеф – силно надробени физически 

блокове и парцели. Най-голям дял от обработваемата земя в Софийска област заемат 
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зърнено-житните култури. С най-голям относителен дял от зърнено-житните 

култури е пшеницата. Картофите също заемат съществен дял от обработваемата земя 

не само в областта, но и в страната. Съсредоточени са в общините Самоков, Ихтиман 

и Копривщица. 

Разпределение на отглежданите култури по видове през 2018 на територията на 

Софийска област  има следния вид: 

 
 

 

Диаграма № 7 Разпределение на отглежданите култури по видове за 2018 г. 

  

 
Диаграма № 8 Среден довиб от пшеница на територияна на Софийска област за 2018 г Изт ОДЗСО 
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Диаграма № 9 Среден довиб от ечемик на територияна на Софийска област за 2018 г Изт ОДЗСО 

 

 

 
Диаграма № 10 Среден довиб от ръж на територияна на Софийска област за 2018 г Изт ОДЗСО 

 

Сравнителни стойности по общини на някои от основните видове окопни култури, 

рекултирани площи и средни добиви за 2018 г. на територията на Софийска област 

проследяваме на таблица № 23 

 
Култура Картофи Слънчоглед Царевица 
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Божурище 0 0 0 18553 18553 242 3285 3285 360 

Ботевград 0 0 0 7513 7513 150 967 967 350 

Годеч 0 0 0 2200 2200 130    

Горна 
Малина 

0 0 0 4535 4535 220 850 850 450 

Долна баня 0 0 0       

Драгоман 0 0 0 5000 5000 230 1300 1300 420 

Елин Пелин 0 0 0 7000 7000 220 2000 2000 390 

Етрополе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Златица 0 0 0 630 630 150 0 0 0 

Ихтиман 2000 2000 2000 7900 7900 185 0 0 0 

Копривщица 3860 3860 800 0 0 0 0 0 0 

Костенец 800 800 1100 1000 1000 180 300 300 400 

Костинброд 0 0 0 1545 1545 129 1246 1246 290 

Мирково 485 485 1239 1880 1880 140 505 505 449 

Пирдоп 150 150 2000 480 480 119 0 0 0 

Правец 0 0 0 500 500 200 500 500 340 

Самоков 5000 5000 1500 500 500 176 200 200 262 

Своге 0 0 0 0  0 0 0 0 

Сливница 0 0 0 11820 11820 180 1920 1920 360 

Чавдар 120 120 1100 2600 2600 182 400 400 400 

Челопеч 0 0 0 1630 1630 250 0 0 0 

ОБЩО: 12415 12415 1329 75586 75586 200 13653 13653 372 
Таблица № 23 Основните видове окопни култури, рекултирани площи и средни добиви за 2018 г. на територията на Софийска 

област 

Използвана селскостопанска площ в Софийска област за 2019 г., в дка проследяваме 

в таблица №24 
Общо   4 762 266  

Естествени ливади, пасища, мери  1,655,970 

Трайни насаждения  12,595 

Етерично-маслени култури  5,549 

Таблица № 24 Използвана селскостопанска площ в Софийска област за 2019 г., в дка Изт ОДЗСО 

 

 

 

 

 

 

Основните трайни насаждения имат следното разпределение (дка) 
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Диаграма № 11 Разпределение на основни трайни насаждения 

 

А основните етерични масла, са в следното съотношение: 

 

 
Диаграма №12 Основни етерични масла 

 

 

Засети площи, средния добив и получения добив  в областта по години за 

календарните 2017,2018 и 2019 се разпределят така: 

Вишни; 2 500

Сливи; 2 172
Ябълки; 1 121

Малини; 2 873

Ягоди; 259

43%

57%

Основни етерични масла (дка)

Лаваднула Маслодайна роза
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Засети площи на територията на Софийска област 

 Култури 2017 2018 2019 

дка дка дка 
Пшеница 172,062 207,216 171,905 

Ечемик 10,682 15,195 12,182 

Ръж 7,942 10,846 8,150 

Тритикале 9,485 8,076 5,416 

Маслодайна рапица 10,328 14,502 13,157 

Слънчоглед 117,109 75,586 72,000 

Шарен слънчоглед 3,510 900 2,850 

Царевица 24,131 13,653 17,160 

Картофи 23,403 12,415 15,530 
Таблица № 25 Засети площи в областта по години 

 

Средни добиви кг/дка по години  

Култури 2017 г. 2018 г. 2019г. 

Пшеница 392 282 340 

Ечемик 336 265 313 

Слънчоглед 197 200 210 

Царевица 179 372 369 

Картофи 1,855 1,329 1,473 

Таблица № 26 Среден добив Изт ОДЗСО 

 
 

 
Получени добиви по култури, през 2019 г. /тона/  

Пшеница 57,323 

Ечемик 3,702 

Ръж 1,461 

Тритикале 1,182 

Маслодайна рапица 2,499 

Слънчоглед 15,117 

Царевица 6,337 

Таблица 27 Получени добиви по култури Изт ОДЗСО 
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Животновъдство 

 

Към 2018 година Говедовъдните обекти са 1950 бр., в които се отглеждат 27 855 бр. 

говеда. В 12 животновъдни обекта се отглеждат 629 бр. биволи. Животновъдните 

обекти на дребните преживни животни /ДПЖ/ са 3850 бр., в които се отглеждат 

85025 броя животни, 490 животновъдни обекта с еднокопитни животни, в които се 

отглеждат 6 200 броя коне. В 420 регистрирани пчелина се отглеждат 15062 броя 

пчелни семейства. В 170 животновъдни обекта се отглеждат 7298 бр. свине. В 323 

животновъдни обекта се отглеждат 387 хиляди броя птици.  

В Софийска област е застъпено в най-голяма степен говедовъдството. През 2018 г. 

процесът на преструктуриране на говедовъдството в областта е приключил поради 

изтичане на срока на дерогацията за постигане на европейските изисквания за 

качеството на суровото краве мляко, така и поради отпадане на млечните квоти в 

рамките на ЕС от началото на м. април 2015 година. Поради това, че част от дребните 

стопанства изпитват затруднения да приведат фермите си в съответствие с 

европейските изисквания, някои от тях продължават да се пренасочват към 

месодайно говедовъдство или да отпадат от пазара. 

Софийска област има дългогодишни традиции при производството на мед и пчелни 

продукти, предпоставка за което са разнообразната и богата медоносна растителност. 

Благоприятно влияние оказват и подходящите природни, климатични и екологични 

условия, които допринасят за постепенното увеличаване на добива на тези продукти 

през годините. 

Пчеларството осигурява алтернативна заетост на населението в планинските райони, 

осигуряваща допълнителни доходи. Наблюдава се тенденция на намаление броя на 

пчелните семейства поради влошените климатичните условия, умиране на пчелите в 

резултат на неправомерно пръскане на посевите с препарати за растителна защита, 

синдрома на „празния кошер” и други.  

 

Бройката на животните отглеждани в Софийска област към 2018 година 

проследяваме в таблица №28 

Вид животни              
 
 
 
Мярка 

Наличен брой 
животни  
2016 г.  

Наличен 
брой 
животни  
2017 г. 

Наличен брой 
животни  
2018 г. 

Говеда 
 
брой 

24202 25414 27855 
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В т. ч. Крави брой 19492 19625 21364 

Биволи 
брой 476 540 629 

т.ч.биволици брой 342 449 558 

Овце 
брой 70313 67886 71620 

В т.ч. овце –майки брой 60133 58976 63619 

Кози 
брой 14914 13517 13405 

В т.ч. кози-майки брой 12844 11755 12135 

Свине 
брой 4604 4632 7298 

В т.ч. свине –майки брой 1640 1643 1104 

Птици 
хил. брой 471 486 387 

В т.ч. кокошки.-носачки хил. брой 144 157 111 

Пчелни семейства 
брой 14515 18085  15062 

Таблица №28 Брой животни отглеждани към 2018 Изт ОДЗСО 

 

Разпределението им по общини има следния вид: 

Животни Говеда Биволи Овце Кози 

 
 
Община 

общо в т.ч. 
крави 

общо в т.ч. 
биволи 
ци 

общо в т.ч. 
овце 
майки 

общо в т.ч. 
кози 
майки 

бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Антон 586           496 6 5 2147 1549 7 6 

Божурище 449 248 0 0 2155 1957 143 136 

Ботевград 3250 2785 45 36 4750 4520 1050 930 

Годеч 1930 1505 0 0 4351 3940 468 402 

Горна Малина 1019 753 142 125 1612 1305 226 185 

Долна баня 102 59 0 0 2600 2500 700 700 

Драгоман 1159 821 0 0 2886 2875 569 560 
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Елин Пелин 1200 900 40 35 3500 3200 350 340 

Етрополе 1804 1250 4 2                                                                                                                            3502 2500 163 120 

Златица 1347 1105 11 9 2945 2731 349 302 

Ихтиман 3966 2980 93 84 5026 4980 963 820 

Копривщица 318 309 0 0 5490 5410 2189 2113 

Костенец 195 190 112 102 4500 4200 500 500 

Костинброд 992                                                          699 0 0 1385 1018 405 302 

Мирково 795 774 166 152 2802 1781 1313 1102 

Пирдоп 632 543 0 0 2439 2204 125 103 

Правец 1000 900 10 8 3000 2800 300 270                                                                  

Самоков 4100 3200 0 0 5343 4500 567 400 

Своге 1940 1057 0 0 5750 4670 2700 2540 

Сливница 509 282 0 0 2322 1989 200 198 

Чавдар 356 324 0 0 2422 2386 101 92 

Челопеч 206 184 0 0 693 604 17 14 

ОБЩО: 27855 21364 629 558 71620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         63619 13405 12135 

Таблица № 29 Разпределение на отглежданите видове животни по общини за 2018 

 

 
 

Свине Птици 
 

Зайци Пчелни 
семейства 

 
Община 

общо в т.ч. 
свине 
майки 

общо в т.ч. 
кокош 
ки 
носачки 

в т.ч. 
брой 
лери 

в т.ч 
пуйки 

общо В т.ч. 
зайки 
ни 
майки 

 

бр. бр. хил. 
бр. 

хил. 
бр. 

хил. 
бр 

Бр. Бр. Бр. Бр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Антон 108 36 0,4 0,3 0,1 0 102 76 87 

Божурище 18 0 1,5 1,5 0 0 0 0 486 

Ботевград 780 120                                                                     13,2 11,5 1,7 0 350 120 2140 

Годеч 67 8 1 1 0 0 110 10 717 

Горна 
Малина 

122 19 9 5,6 3,4 0 1500 500 1429 

Долна баня 20 2 1,2 1 0,2 0 15 15 500 

Драгоман 24 0 1,5 1,5 0 0 0 0 872 
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Елин Пелин   1,8 0,2 1,6 0 500 400 2800 

Етрополе   25 7 18 0 600 200 356 

Златица 184 73 0,4 0,3 0,1 0 102 96 52 

Ихтиман   9,8 9,1 0,7 0 568 389 750 

Копривщица 34 32 1,3 1 0,3 0 710 480 137 

Костенец 25 2 1,5 0,5 1 0 56 56 600 

Костинброд 5280 562 303 60 243 0 599 289 589 

Мирково 98 38 1,7 1 0,7 0 278 103 207 

Пирдоп 103 86 0,5 0,4 0,1 0 142 121 192 

Правец 120 11 2 1 1 0 300 80 600 

Самоков 42 18 5,8 3 2,8 0 320 287 870 

Своге 88 0 3,9 2,8 1,1 0 800 480 1040 

Сливница 47 0 1,5 1,5 0 0 161 161 489 

Чавдар 46 21 0,9 0,8 0,1 0 182 76 86 

Челопеч 92 76 0,4 0,3 0,1 0 302 198 63 

ОБЩО: 7298 1104 387,3 111,3 276 0 7697 4137 15062 

Таблица № 30 Разпределение на отглежданите видове животни по общини за 2018 

 

Към предходната 2019 година, ситуацията изглежда така: 

Вид животни Брой животновъдни обекти в Софийска област за 
2019 г. 

Говеда 1,650 

Биволи 16 

Овце 2,266 

Кози 

Свине 110 

Птици 280 

Пчелини 591 

Коне 515 
Таблица №31 Видове отглеждани животни за 2019 година 

 

На територията на Софийска област има 29 стопанства. 

 

Земеделски стопанства 

Данните, посочени в доклад за 2018 година на  Областна дирекция „Земеделие” – София 

област показват, че броят на регистрираните земеделски стопани се запазва, като през 

годините стойностите са следните: 

 

аквакултурни 
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Диаграма № 13 Регистрирани земеделски стопанства на територията на Софийска област Изт ОДЗСО 

 

Горско стопанство

Горските територии възлизат на 43,6% от общата територия на Софийска област. 

Държавната политика в областта на горското стопанство се осъществява от 

министъра на земеделието и храните, чрез Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). 

Регионална дирекция по горите (РДГ) София осъществява контролните функции за 

територията на Софийска област. Управлението на горските територии – държавна 

собственост, които не са предоставени на ведомства или юридически лица, се 

осъществява от държавно предприятия. Държавните горски стопанства (ДГС) и 

Държавните ловни стопанства (ДЛС) са териториални поделения на държавните 

предприятия, които осъществяват техните функции в определения им район на 

дейност. Държавните гори в Софийска област попадат в обхвата на дейност на 

Югозападно държавно предприятие – Благоевград (ДГС Елин Пелин, Етрополе, 

Ихтиман, Костенец, Пирдоп, Самоков, София, ДЛС Искър, Арамлиец,) и Северозападно 

държавно предприятие - Враца (ДГС Витиня, Ботевград, Годеч, Своге) Експлоатацията 

на горски ресурси е подчинена на строго регламентирана логика в лесоустройствени 

планове за управление на горски ресурси. Лесоустройството се базира на 

дългогодишна практика, но все още се концентрира изключително върху 

използването на дървесните ресурси, като липсва многофункционално управление 

на горите. Освен дърводобива стопанско значение има вторичното използване на 

горите за събиране на билки, гъби и горски плодове, развитие на ловния туризъм и 

екотуризма. 

 

2016 година; 3448

2017 година; 3445

2018 година; 3348
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3.4 Защитени територии 

 

 
защитена територия 

 
землище 

 
община 

 
заповед за обявяване 

 
площ по заповед 

за обявяване 
(ха) 

 
цел за обявяване 

на защитената 
територия 

 
ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ 

 

1. Природен парк „Витоша” Витоша София    

2. Природен парк „Врачански Балкан” с. Миланово Своге (1449/21.12.1989г./КОПС)                   
 РД-
934/22.07.2003г./МОСВ, ДВ 
(03/90г., 73/2003г.) 

30129.9  

 
РЕЗЕРВАТИ 

 

1. Резерват „Бистришко бранище” Витоша София    

2. Резерват „Торфено бранище” Витоша София    

 
ПОДДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИ 

 

1. Поддържан резерват „Училищна 
гора” 

с. Боженица Ботевград РД-383/15.10.1999г./МОСВ, 
ДВ (97/99г.) 

135.1  

2. Поддържан резерват „Богдан” гр. 
Копривщица 

Копривщица (775/29.03.1972г./МГОПС)                        
РД-390/15.10.1999г./МОСВ, 
ДВ (99/99г.) 

(114,9) 113,4  

 
ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 

 

1. Природна забележителност 
„Кътински пирамиди” 

с. Кътина Нови Искър 927/12.04.1962г. 12.5 Опазване на 
забележително 
природно 
образувание, 
което 
представлява 
голям интерес на 
науката и 
любителите на 
природата 

2. Природна забележителност „Темната 
дупка” 

с. Калотина Драгоман 2810/10.10.1962г. /ГУГ, ДВ 
(56/63г.) 

 Опазване на 
пещера с 
проходима 
дължина около 
425м, трудно 
достъпна, 
характеризираща 
се с разнообразна 
морфология и 
богата фауна 
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защитена територия 

 
землище 

 
община 

 
заповед за обявяване 

 
площ по заповед 

за обявяване 
(ха) 

 
цел за обявяване 

на защитената 
територия 

3. Природна забележителност „Темната 
дупка” 

с. Миланово Своге 2810/10.10.1962г./ГУГ, ДВ 
(56/63г.) 

 Опазване на 
пещера с 
проходима 
дължина около 
3100м, 
характеризираща 
се с разнообразни 
скални 
образувания, 
богата фауна и 
голям водопад, 
образуван от 
подземната река 

4. Природна забележителност 
„Сакарджа” 

с. Чавдар Чавдар 4020/06.12.1963г. 10 Опазване на 
вековна букова 
гора 

5. Природна забележителност „Братия” с. Чавдар Чавдар 4020/06.12.1963г./МГГП 3 Опазване на 
вековна букова 
гора около хижа 
Чавдар/Братия/ 

6. Природна забележителност „Елата” с. Зимевица Своге 378/05.02.1964г./КГГП, ДВ 
(12/66г.) 

0.5 Опазване на 
пещера с най-
разнообразни и 
добре запазени 
пещерни 
прегради, езера, 
бисери, каменни 
лилии и други 
характерни 
образувания 

7. Природна забележителност 
„Джуглата” 

гара Церово Своге 378/05.02.1964г./КГГП, ДВ 
(12/66г.) 

 Опазване на 
скално 
образувание в 
непосредствена 
близост до ЖП 
линията 
преминаваща през 
село Церово 

8. Природна забележителност 
„Варовитец” 

с. Рибарица Етрополе 3796/11.10.1966г./КГГП, 
ДВ (12/66г.) 

0.1 Опазване на 
водопад на река 
Манастирски дол 
с височина на 
пада около 12 
метра 

9. Природна забележителност „Синия 
вир” 

с. Губислав Своге 3796/11.10.1966г./КГГП, 
ДВ (12/66г.) 

0.5 Опазване на 
водопад на река 
Пробойница с 
височина на пада 
около 12 метра 
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10. Природна забележителност 
„Скакля” 

с. Заселе Своге 3796/11.10.1966г./КГГП, 
ДВ (12/66г.) 

1 Опазване на 
водопад на река 
Скакля с височина 
на пада около 20 
метра 

 
защитена територия 

 
землище 

 
община 

 
заповед за обявяване 

 
площ по заповед 

за обявяване 
(ха) 

 
цел за обявяване 

на защитената 
територия 

 
11. Природна забележителност 
„Черната скала” 

к.к. Боровец Самоков 1427/13.05.1974г./МГОПС 8.5 Опазване на 
интересно скално 
образувание 

12. Природна забележителност „Чавча” с. Костенец Костенец 1427/13.05.1974г./МГОПС 1.6 Опазване на 
водопад на река 
Чавча в курорта 
"Костенец" с 
височина на пада 
около 8 метра 

13. Природна забележителност „Орлов 
камък - Червена стена” 

с. Лопян Етрополе 756/13.08.1981г./КОПС(-
3702/13.12.1972г.), ДВ 
(76/81г.) 

45.1 Опазване на 
територията 
около скален 
комплекс, 
обитаван от 
множество редки 
и застрашени от 
изчезване 
грабливи птици в 
местността 
"Черна" 

14. Природна забележителност 
„Юруковото” 

с. Ковачевци Самоков 707/09.03.1970г./МГГП, ДВ 
(34/70г.) 

12 Опазване на 
единствената 
стара букова гора 
в района 

15. Природна забележителност 
„Казаните” 

с. Чавдар Чавдар 707/09.03.1970г./МГГП, ДВ 
(34/70г.) 

1.5 Опазване на 
система от пет 
водопада на река 
Беререй с 
височини от 2,5 до 
15 метра, в чиито 
подножия са се 
образували 
вирове с различна 
големина и 
дълбочина, 
наречени - казани 

16. Природна забележителност 
манастир "Седемте престола" 

с. Осенов лаг Своге 3384/08.12.1966г./МГГП, 
ДВ (19/67г.) 

21 Опазване на 
характерен 
ландшафт около 
древен манастир, 
построен с 
личните средства 
на живеещи през 
11 век в 
околността 
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боляри и се 
състои от седем 
малки черкви под 
един общ покрив 

17. Природна забележителност 
„Водната пещ” 

с. Липница Ботевград 1187/19.04.1976г./МГОПС, 
ДВ (44/76г.) 

0.3 Опазване на 
пещера с прилепи 
и характерни 
образувания 

18. Природна забележителност 
„Котлите” 

с. Осиковска 
лъкавица 

Правец 1187/19.04.1976г./МГОПС, 
ДВ (44/76г.) 

0.2 Опазване на 
естествено скално 
образувание 

 
защитена територия 

 
землище 

 
община 

 
заповед за обявяване 

 
площ по заповед 

за обявяване 
(ха) 

 
цел за обявяване 

на защитената 
територия 

19. Природна забележителност 
„Донкина гора” 

гр. 
Копривщица 

Копривщица 212/05.04.1979г./КОПС, ДВ 
(35/79г.) 

16 
(11,0/ГФ+5,0/ПФ) 

Опазване 
местообитанието 
на двойка царски 
орли 

20. Природна забележителност 
„Грохотака” 

гр. Етрополе Етрополе 750/13.08.1981г./КОПС, ДВ 
(73/81г.) 

118.5 Опазване на 
живописни 
скални 
образувания, 
редки за района 
смърчови 
съобщества и 
вековни букови 
гори 

21. Природна забележителност 
 „Кози дол” 

гр. Етрополе Етрополе 751/13.08.1981г./КОПС, ДВ 
(73/81г.) 

193.8 Опазване на 
вековна букова 
гора 

22. Природна забележителност 
„Чертиград” 

с. Лопян Етрополе (357/09.02.1973г./МГОПС)                          
755/13.08.1981г./КОПС, ДВ 
((21/73г.) 74/81г.) 

(8,2) 193,3 Опазване на 
горски и скални 
местообитания на 
дневни и нощни 
грабливи птици и 
други редки 
видове бозайници 

23. Природна забележителност 
„Голашка пещера” 

гр. Костенец Костенец 1141/15.12.1981г./КОПС, 
ДВ (102/81г.) 

0.5 Опазване на 
пещера (стара 
минна галерия) 
обитавана от една 
от най-големите 
прилепни 
колонии у нас 
(пещерен 
дългокрил - 
Miniopterus 
schreibersii, голям 
нощник - Myotis 
myotis, остроух 
нощник - Myotis 
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oxygnathus и 
други) 

24. Природна забележителност 
„Заского” 

с. Гинци Годеч 1141/15.12.1981г./КОПС, 
ДВ (102/81г.) 

88 Опазване на 
скален венец с 
разположени в 
основата му 4 
пещери 
("Диневата пещ", 
"Светата вода", 
"Подмола" и 
"Кривата пещ") и 
карстова пропаст 
където гнездят 
редки и 
застрашени от 
изчезване птици 
(ловен сокол, 
белоопашат 
мишелов, малък 
ястреб и други) 

 
защитена територия 

 
землище 

 
община 

 
заповед за обявяване 

 
площ по заповед 

за обявяване 
(ха) 

 
цел за обявяване 

на защитената 
територия 

25. Природна забележителност 
„Котлите” 

с. Разбоище 
или  
с. Букоровци 

Годеч 1141/15.12.1981г./КОПС, 
ДВ (102/81г.) 

1 Опазване на 
водопад в 
местността 
"Котлите" 
състоящ се от 3 
стъпаловидно 
разположени 
водопада и котли 
с обща височина 
на водния пад над 
23 метра 

26. Природна забележителност 
„Рудината” 

гр. Ботевград 
и с. Бойковец 

Ботевград, 
Етрополе 

448/25.04.1984г./КОПС, ДВ 
(40/84г.) 

37 Опазване на 
вековни букови 
гори 

27. Природна забележителност „Елака” с. Врачеш и с. 
Стъргел 

Ботевград и  
Горна Малина 

448/25.04.1984г./КОПС, ДВ 
(40/84г.) 

87.5 Опазване на 
вековни букови 
гори и красиви 
скални 
образувания 

28. Природна забележителност „Бабин 
пласт” 

с. Редина Своге 853/10.08.1983г./КОПС 0.1 Опазване на група 
вековни дъбови 
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дървета - 
оброчище 

29. Природна забележителност „Калето 
- Смиловене 

гр. 
Копривщица 

Копривщица (913/08.04.1972г./МГОПС)                               
РД-
1050/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ ((41/72г.) 86/03г.) 

1.5 Прекатегоризация 
в ПЗ 

30. Природна забележителност „Урвич” с. Кокаляне Панчарево РД-
1051/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ (86/03г.) 

56.4 Прекатегоризация 
в ПЗ 

 
ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ 

 

1. Защитена местност „Лакатнишки 
скали” 

с.Миланово Своге 407/09.02.1966г./КГГП, ДВ 
(35/64г.) 

(93,0) 83,6/1982г.  

2. Защитена местност „Букова усойка” 
 

с. Доспей Самоков 3700/29.12.1972г./МГОПС, 
ДВ (13/73г.) 

16.2 Опазване на 
вековна буково-
смърчова гора 

3. Защитена местност „Трескавец” с. Бов Своге 4526/17.11.1975г./МГОПС, 
ДВ (98/75г.) 

985.7 Опазване на 
образеца за 
перфектно 
проведено 
техническо и 
биологично 
укрепване на 
поройни земи в 
района на река 
Трескавец 

 
защитена територия 

 
землище 

 
община 

 
заповед за обявяване 

 
площ по заповед 

за обявяване 
(ха) 

 
цел за обявяване 

на защитената 
територия 

4. Защитена местност „Дренето” с. Литаково Ботевград 779/19.10.1979г./КОПС, ДВ 
(92/79г.) 

33 Опазване на 
ливади с 44 стари 
дъбови дървета с 
гнезда на сиви 
чапли и бели 
щъркели 

5. Защитена местност „Бачище” гр. Етрополе Етрополе 753/13.08.1981г./КОПС, ДВ 
(74/81г.) 

223,6 (ГФ 
216,6+ПФ7) 

Опазване на 
живописен 
природен изглед, 
характерна за 
района 
растителност и 
три естествени 
пещери 

6. Защитена местност „Беликата” гр. Етрополе Етрополе 754/13.08.1981г./КОПС, ДВ 
(74/81г.) 

132.7 Опазване на 
естествено 
находище на 
бреза 
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7. Защитена местност „Алдомировско 
блато” 

с. 
Алдомировци 

Сливница 506/09.05.1989г./КОПС, ДВ 
(43/89г.) 

 Опазване 
естествените 
местообитания на 
защитени и редки 
водолюбиви 
птици (общо 
около 90 вида), 
както и 
растителните 
асоциации на 40 
вида висши 
растения 

8. Защитена местност „Мухалница” гр. Ботевград Ботевград 328/08.05.1992г./МОС, ДВ 
(43/92г.) 

1.9 Опазване на блато 
и прилежащите 
му територии - 
естествено 
местообитание на 
планинската жаба 
(Rana temporaria) 

9.  Защитена местност „Блатата” с. Долни 
Богров 

Кремиковци 1065/24.11.1993г./МОС, ДВ 
(102/93г.) 

14.8 Опазване на 
естествените 
местообитания на 
защитени и редки 
видови птици, 
включени в 
"Червена книга на 
РБ" и в списъка на 
застрашените 
видове в Европа 

10. Защитена местност „Вран камък” с. Петрич (Средногорие) 
Златица 

РД-259/17.07.1995г./МОС, 
ДВ (69/95г.) 

60.6 Запазване 
естествените 
местообитания на 
защитени и редки 
видове птици 

11. Защитена местност „Извора (Тенев 
баир)” 

кв. Банкя Банкя РД-256/06.06.2000г./МОСВ, 
ДВ (51/00г.) 

  

 
защитена територия 

 
землище 

 
община 

 
заповед за обявяване 

 
площ по заповед 

за обявяване 
(ха) 

 
цел за обявяване 

на защитената 
територия 

12. Защитена местност „Врана” с. Лозен Искър РД-
1027/28.12.2001г./МОСВ, 
ДВ (16/02г.) 

96.8097 Опазване на 
местообитания на 
редки и 
застрашени 
растителни и 
животински 
видове, в т.ч. Тис и 
Джел, както и 
съхранение на 
уникална гора и 
уникален парк със 
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забележителен 
ландшафт 

13. Защитена местност „Барикадите” гр. 
Копривщица 

Копривщица (728/24.03.1962г./ГУГ) 
(775/29.03.1972г./МГОПС) 
(77/03.02.1986г./КОПС)                
РД-332/31.03.2003г./МОСВ, 
ДВ ((30/72г.) 42/03г. ) 

(37,3) (114,8) 
(57,7) 119,7 

Опазване на 
вековна букова 
гора и характерен 
ландшафт с 
широколистни 
горски и ливадни 
съобщества 

14. Защитена местност „Арамлиец” с. Каменица Мирково (2419/26.09.1969г./ МГГП)                           
РД-411/03.04.2003г./ 
МОСВ, ДВ ((93/69г.) 
42/03г.) 

76.9 Опазване на 
характерен 
ландшафт 

15. Защитена местност „Арамлиец” с. Белица Ихтиман (2419/12.12.1969г./ МГГП)                          
РД-411/03.04.2003г./ 
МОСВ, ДВ ((93/69г.) 
42/03г.) 

29.6 Опазване на 
характерен 
ландшафт 

16. Защитена местност „Еленина бара” с. Мало 
Бучино 

Овча купел РД-
1049/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ (86/03г.) 

5 Опазване на 
семенна 
плантация от 
сребрист смърч 

17. Защитена местност „Шумнатото 
тепе – ІІ” 

с. Ново село Самоков РД-
1052/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ (86/03г.) 

1 Прекатегоризация 
в ЗМ 

18. Защитена местност „Елешнишки 
манастир” 

(с. 
Йорданкино)   
с. Елешница 

Елин Пелин (3718/28.08.1975г./МГОПС)                                     
РД-1053/18.08.2003г./МОС, 
ДВ (86/03г.) 

3.5 Прекатегоризация 
в ЗМ 

19. Защитена местност „Бенковската 
пещера” 

(с. Брусен)      
с. Ямна 

Етрополе (3718/28.08.1975г./МГОПС)                                  
РД-
1054/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ ((79/75г.) 86/03г. ) 

4.1 Прекатегоризация 
в ЗМ 

20. Защитена местност „Чакърови 
поляни” 

С. Бели Искър Самоков РД-
1055/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ (86/03г.) 

6.3 Прекатегоризация 
в ЗМ 

21. Защитена местност „Еледжик” с. (Мухово) 
Мирово 

Ихтиман (4334/28.10.1975г./МГОПС)                     
РД-
1056/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ ((90/75г.) 86/03г.) 

668 Прекатегоризация 
в ЗМ 

 
защитена територия 

 
землище 

 
община 

 
заповед за обявяване 

 
площ по заповед 

за обявяване 
(ха) 

 
цел за обявяване 

на защитената 
територия 

22. Защитена местност „Еледжик” с. (Долна) 
Горна 
Василица 

Костенец (4334/28.10.1975г./МГОПС)                      
РД-
1056/18.08.2003г./МОСВ 

 Прекатегоризация 
в ЗМ 
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23. Защитена местност „Романия” с. Рашково Ботевград РД-
1057/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ (86/03г.) 

0.1 Прекатегоризация 
в ЗМ 

24. Защитена местност „Пантата” (с.Врачеш)    
с.Стъргел 

Горна Малина (1634/27.05.1976г./МГОПС)                    
РД-
1058/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ ((54/76г.) 86/03г.) 

0.1 Прекатегоризация 
в ЗМ 

25. Защитена местност „Манастирска 
кория (Бонсови поляни)” 

кв. Горна 
баня 

Овча купел РД-
1059/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ (86/03г.) 

33.9/ГФ+6.1/ПФ Прекатегоризация 
в ЗМ 

26. Защитена местност „Урвич” с. Боженица Ботевград РД-
1060/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ (86/03г.) 

93.3 Прекатегоризация 
в ЗМ 

27. Защитена местност „Хълмчето” с. 
Алдомировци 

Сливница РД-
1061/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ (86/03г.) 

16 Прекатегоризация 
в ЗМ 

28. Защитена местност Манастир 
"Св.Троица" 

гр. Етрополе Етрополе (913/08.04.1972г./МГОПС)                     
РД-
1062/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ ((41/72г.) 86/03г.) 

63.3 Прекатегоризация 
в ЗМ 

29. Защитена местност „Въртопа” с. Антон Антон (2344/26.05.1971г./МГОПС)                        
РД-
1063/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ ((61/71г.) 86/03г.) 

5.4 Прекатегоризация 
в ЗМ 

30. Защитена местност Манастир 
"Св.Спас" 

гр. Долна 
баня 

Долна баня (1496/20.05.1974г./МГОПС)                            
РД-
1064/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ ((46/74г.) 86/03г.) 

3 Прекатегоризация 
в ЗМ 

31. Защитена местност „Пленщица” с. Костенец Костенец (1496/20.05.1974г./МГОПС)             
РД-
1065/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ ((46/74г.) 86/03г.) 

3.9 Прекатегоризация 
в ЗМ 

32. Защитена местност „Черковището” с. Костенец Костенец (1496/20.05.1974г./МГОПС)                             
РД-
1066/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ ((46/74г.) 86/03г.) 

8.7 Прекатегоризация 
в ЗМ 

33. Защитена местност „Голямото 
градище” 

гр. Долна 
баня 

Долна баня (1496/20.05.1974г./МГОПС)                     
РД-
1067/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ ((46/74г.) 86/03г.) 

2 Прекатегоризация 
в ЗМ 

34. Защитена местност „Малкото 
градище” 

гр. Долна 
баня 

Долна баня (1496/20.05.1974г./МГОПС)                   
РД-
1068/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ ((46/74г.) 86/03г.) 

2 Прекатегоризация 
в ЗМ 

 
защитена територия 

 
землище 

 
община 

 
заповед за обявяване 

 
площ по заповед 

за обявяване 
(ха) 

 
цел за обявяване 

на защитената 
територия 

35. Защитена местност „Калето” с. Долна 
Василица 

Костенец РД-
1069/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ (86/03г.) 

0.8 Прекатегоризация 
в ЗМ 
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36. Защитена местност „Траянова 
крепост” 

с. Долна 
Василица 

Костенец РД-
1070/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ (86/03г.) 

 Прекатегоризация 
в ЗМ 

37. Защитена местност „Шумнатото 
тепе – І” 

с. Ново село Самоков РД-
1071/18.08.2003г./МОСВ, 
ДВ (86/03г.) 

1.5 Прекатегоризация 
в ЗМ 

38. Защитена местност „Турченица” с. Локорско Нови Искър РД-
1104/03.09.2003г./МОСВ, 
ДВ (86/03г.) 

3.5 Опазване на 
семенна 
плантация от 
нископланинската 
форма на белия 
бор 

 
39. Планински пелин-с.Бракьовци 

с.Бракьовци Годеч РД-547/09.07.2013г./МОСВ 780,959  Запазване на 
растителен вид - 
планински пелин 
и неговото 
местообитание 

40. Находище на Гигантски живовляк- с. 
Бучин проход 

с.Бучин 
проход 

Костинброд РД-644/15.08.2013г./МОСВ 69,789 Опазване на 
растителен вид - 
Гигантски 
живовляк 
(Plantago maxima 
Jacq.) и неговото 
местообитание 

41. Находище на  Розмаринолистна 
върба 

с.Бучин 
проход и с. 
Понор 

Костинброд РД-646/15.08.2013г./МОСВ 181,527 Опазване на 
растителен вид - 
Розмаринолистна 
върба (Salix 
rosmarinifolia L.) и 
неговото 
местообитание 

42. Находище на Блтно секирче - с. 
Бучин проход 

с.Бучин 
проход 

Костинброд РД-647/15.08.2013г./МОСВ 21,5 Опазване на 
растителен вид - 
Блатно секирче 
(Lathyrus palustris 
L.) и неговото 
местообитание 

Таблица № 32 Защитени територии 

 

 

Национални паркове  

Национален парк “Рила” е обявен с цел да се запазят естествените комплекси от 

саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитания 

на редки и застрашени видове и съобщества, характерни забележителни пейзажи и 

обекти на неживата природа. Паркът е с обща площ от 81 046 ха, от които 38 383,6 ха 

попадат на територията на Софийска област, в общините Костенец (81 53,4 ха), Долна 

Баня (825,5 ха) и Самоков (29 404,7 ха).  



 

64 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 

 
 

Национален парк “Централен Балкан” е обявен с цел опазване на уникални 

саморегулиращи се планински екосистеми, със специфично видово разнообразие. 

Паркът е разположен върху площ 71 669,5 ха, от които на територията на Софийска 

област попадат 3 396 ха, в общините Антон (3 293,9 ха) и Пирдоп (102,1 ха). 

НАТУРА 2000  

В рамките на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 попадат територии от 

всички общини в областта. Най-голям дял от териториите на общините НАТУРА 2000 

заема в общините Копривщица (100% по Директивата за птиците и по Директивата 

за местообитанията), Годеч (96% по Директивата за птиците и 78% по Директивата 

за местообитанията), Пирдоп (62% по Директивата за птиците и 70% по Директивата 

за местообитанията), Чавдар (76% по Директивата за птиците и 66% по Директивата 

за местообитанията). Най-малко площ заемат местата по НАТУРА 2000 в общините 

Божурище, Правец и Ихтиман. 

3.5 Инфраструктура 

По-голямата част от областта има относително добра транспортна достъпност, която 

се осигурява включително от пътна мрежа от висок клас. Това се дължи на 

стратегическото положение на областта по отношение на столицата и на границата с 

Република Сърбия. Пътната мрежа в пограничните и планинските райони обаче е 

неразвита, а техническото състояние на инфраструктурата – незадоволително.  

През територията на Софийска област преминават два от трансевропейските 

транспортни коридори:  

▪ Коридор № 10 (Централна Европа-Белград-София-Истанбул). Коридорът съвпада със 

70 км. от магистрала Тракия в направление София-Истанбул. На границата с 

Република Сърбия е разположен ГКПП Калотина.  

▪ Коридор № 4 (Северна и Централна Европа-Видин-София-Атина). Коридорът съвпада 

с около 70 км. от автомагистрала Хемус.  

Републиканската пътна мрежа на територията на областта към 31.12.2010 г. по данни 

на НСИ включва общо 1 483 км., от които пътища с асфалтова настилка – 1 456 км., 118 

км. са магистралите, 363 км. – първокласните пътища, 346 км. – второкласните 

пътища и 656 км. – третокласни пътища. Средната гъстота на пътната мрежа е 40,4 

км./100 кв.км., което е над средната стойност за Югозападния район за планиране 

(33,9 км/100 кв.км.) и за страната (33,0 км./100 кв.км.).  

Първокласните пътища от републиканската пътна мрежа, които са разположени 

радиално спрямо столицата, включват:  
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- Е-79 Видин-Мездра-Ботевград-Благоевград-Кулата. Пътят съвпада с трасето на МТК 

№4, осигурявайки връзка с Румъния на север и Гърция на юг;  

- Е-83 Гара Бяла-Плевен-Ябланица-Ботевград. Пътят осигурява връзка с област Ловеч 

от Северен централен район за планиране;  

- Е-80 Калотина-София-Пловдив-Капитан Андреево. Пътят съвпада с МТК№10 и 

осигурява връзка с Турция.  

- Е-871 и Е-773 Кюстендил-София-Пирдоп–Казанлък-Сливен-Бургас. Пътят свързва 

Софийска област с областите Кюстендил и Перник от Югозападния район за 

планиране и област Пловдив от Южен централен район за планиране. 

Осигурява се връзка с Република Македония и с черноморското пристанище Бургас.  

През територията на областта минават две от основните железопътни направления в 

страната – Калотина-София-Пловдив-Димитровград и София-Мездра. В периферните 

райони обаче железопътната мрежа е от нисък клас или липсва. Намаляващият брой 

на пътниците и конкуренцията на автобусния превоз водят до закриване на 

пътнически линии, което се отразява върху мобилността на населението и достъпа 

до публични услуги.  

Автобусният превоз е относително добре развит като за повечето от населените 

места в областта е осигурен достъп до възможности за връзки със съответните 

общински центрове и оттам – със София. За отделни населени места обаче на остават 

нерешени проблеми по отношение на графика и честотата на придвижване на 

транспортните средства, които затрудняват мобилността. 

3.6 Водоснабдителна мрежа 

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД – София обслужва общо 173 бр. 

водоснабдителни системи /ВС/ на територията на Софийска област. Водата се добива 

от повърхностни и подземни водоизточници и се доставя до консуматорите 

посредством гравитачни водопроводи, напорни водопроводи, помпени станции и 

други водоснабдителни съоръжения, според спецификата на всяка отделна система.  

В обслужваната от оператора територия има водоснабдителни системи, които 

обслужват само едно населено място, има и такива, които обслужват няколко 

населени места. По-големите водоснабдителни системи със стратегическо значение 

за експлоатираните райони са Опицвет – Сливница – Костинброд, Радуил – Долна 

Баня – Костенец – Ихтиман, Пукната скала – Самоков и Искрец – Свидня – Своге.  

По-големите водоснабдителни системи обслужват по-големите населени места в 

областта. 
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Повечето от водоизточниците са с променлив дебит, който се влияе от атмосферните 

условия. През летния период при повечето от водоизточниците се наблюдава 

намаляване на дебита, а при някои по-малки водоизточници дори пресъхване. Така 

например през последния 15-годишен период, извора в с. Драговищица, от който се 

подава вода за с. Драговищица, с. Голяновци и част от гр. Костинброд на два пъти 

пресъхва изцяло, което изключително много затруднява водоснабдяването на двете 

села. 

През зимния период при екстремно ниски температури речните водохващания 

замръзват, а през есента се запушват с листа, което води до чувствително намаляване 

на подаваното водно количество и почти денонощна работа на екипите за разбиване 

на леда или почистване на запушванията. 

 

Пречиствателни станции за отпадъчни води 

На територията на Софийска област са изградени следните пречиствателни станции 

за отпадъчни води: 

▪ ПСОВ Костинброд 

▪ ПСОВ Самоков 

▪ ПСОВ Етрополе 

▪ ПСОВ Ботевград 

▪ ПСОВ Пирдоп 

▪ ПСОВ Яйцето 

▪ ПСОВ Правец, която към момента не функционира 

▪ ГПСОВ гр. Ихтиман 

▪ К.к „Боровец“ към В и К Чамкория 

На територията на Софийска област, дейности по оползотворяване на растителни 

отпадъци се осъществяват от РДНО Самоков, чрез изградена компресираща 

инсталация. 

 

3.7 Икономика 

Софийска област е един от най-стратегическите райони за икономическото развитие 

на България. Факторите, които обуславят това, са благоприятното географско 

положение и природни дадености, икономическият и инфраструктурен потенциал, 

доброто професионално и образователно равнище на населението от 22-те общини в 

областта. От съществено значение за икономическото развитие на Софийска област е 
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фактът, че в центъра на областта е разположена столицата на Република България – 

София. Това действа като мощен индуктивен фактор за бързо и устойчиво развитие 

на региона, определян като “земя на кръстопът”. 

Профилът на областта е силно диверсифициран, като има развитието на редица 

сектори на преработващата промишленост. Многогодишни традиции в общините, 

разположени в непосредствена близост до столицата, имат секторите: производство 

на хранителни продукти и напитки; производство на текстил, изделия от текстил и 

облекло; обработка на кожи и производство на кожени изделия; производство на 

хартия, картон и изделия от тях; печатна дейност; производство на химични 

продукти и изделия от пластмаси; производство на основни метали, компютърна и 

комуникационна техника и електронни продукти; производство на електрически 

съоръжения. 

В община Божурище се намира най-големият логистичен център в България – 

Логистичен парк „Божурище” /www.lpb.bg/. 

В община Ботевград най-добре развит е секторът за производство на електронни и 

химични продукти, както и на пластмасови изделия, а представители на този сектор 

са едни от най-големите европейски фирми в тази област: 

        – „ЕПИК Електроник Асембли” ЕООД /www.epiq.com/; 

      – „Пайплайф България” ЕООД /www.pipelife.bg/ 

      – „Микроак” ЕООД /mikroak@mikroak.com/; 

      – „Грамер” АД /http://grammer.business.bg/, 

      – „Сименс” ЕООД /www.siemens.bg/; 

      – „Ниса” ЕООД /nisabg.com/; 

      – „Инкотекс” ЕООД /www.incotex.bg/ – производител на електронни устройства; 

      – „Булсан” ООД /www.bulsan.bg/ – производител на санитарна керамика. 

В община Годеч през февруари 2011 г. започна работа уникална високотехнологична 

линия за производство на светодиоди за енергоспестяващи осветителни тела, 

собственост на компанията „Окта Лайт България” ЕООД /www.octa-light.com/. Друга 

водеща фирма на територията на община Годеч е „AК Магнит” АД, която е част от 

голяма шведска група, произвеждаща трансформатори, апаратура за ниско 

напрежение, високомощни предпазители и основи за тях . 

mailto:mikroak@mikroak.com
http://grammer.business.bg/
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В община Елин Пелин структуроопределящи отрасли за развитието на общината са 

химическата, строителната и хранително-вкусовата промишлености: 

      – „Баумит” ЕООД е водещ представител на територията на общината в 

производството на строителни материали. Дружеството е наложено име на пазара за 

бои, изолационни и специални покрития във всички области на строителството; 

      – в индустриален комплекс „Верила” АД до с. Равно поле са изградени голям брой 

заводи за производство на различни видове продукция, като най-новият от тях е 

италианският завод „Euro Prefabricante Bulgaria” АД, който се занимава с 

производство на железобетонни напрегнати колони; 

      – Асфалтна база „Нови хан” е звено към Управление „Пътища и съоръжения” и е 

основен доставчик на горещ и студен асфалт за АМ „Тракия” и източните общини от 

Софийска област – Елин Пелин, Ихтиман и Костенец;   

      – „Шамот” АД – гара Елин Пелин е основният и единствен производител на 

огнеупорни материали за металургичните заводи в страната; 

      – Хранително-вкусовата промишленост има най-ярките си представители в 

лицето на „Чипита” АД, Малцова фабрика, „Млекозавод – Асик груп”, „Даним”, „Кенар” 

и др. 

Община Етрополе е известна с традициите си в обработка и производство на кожи и 

кожени облекла в предприятието „Евроледър” ЕАД /euroleatherbg.com/. На 

територията на общината съществуват голям брой фирми, заводи и предприятия от 

различни области на производство, някои от които са: 

      – „Елаците МЕД” АД с дейност рудодобив; 

      – „Геотехмин” ООД с дейност строителство; 

      – Фабрика „Медикет” АД с дейности дърводобив, дървообработване, мебелно 

производство и ловно стопанство; 

      – „Прогрес” АД с дейност металообработване; 

      – „Моторс” АД с дейност производство на двигатели, аспиратори и вентилатори; 

      – A.S.A България ЕООД с дейност сметосъбиране и сметоизвозване. 
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В община Костинброд работят предприятия на редица фирми за производство на 

хранителни продукти и напитки, изделия от хартия и картон, най-известните от 

които са: 

▪ „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД 

▪ Птицекомбината „Джиев” АД; 

▪ „Олинеза” ООД; 

▪ „Джимис-Еф Би Ти” АД 

▪ “Кенар” за производство на салати и готови храни; 

▪ Фабриката за производство на кафе „Нова Бразилия”, собственост на 

„Монделийз  България” АД 

▪ „Нива” АД с дейност производство на растителни масла; 

▪ Лидерът в полиграфическата индустрия – „Мултипринт” ООД 

▪ Фабриката „Санитекс” ООД с дейност за производство на санитарно-хигиенни 

материали. 

В община Самоков се намира единственият специализиран производител в 

България на ленени тъкани „Рилски лен” ЕАД. 

В община Своге се намира завода за шоколадови изделия „Монделийз България” АД, 

както и производителят на млечни продукти – Мандра „Пършевица”. 

Наличието на природни залежи от медно-порфирни и злато-съдържащи руди на 

територията на общините от източната част на Софийска област, а именно Пирдоп, 

Мирково, Златица, Етрополе и Челопеч, е фактор както за бързото развитие 

на добивната промишленост, така и на икономиката в тези райони. 

В общините Пирдоп и Златица се намира заводът за електрорафинирана мед 

„Аурубис България” АД. 

В община Челопеч е предприятието на „Челопеч Майнинг” ЕАД за добив и 

преработка на медно-златни руди. 

На територията на община Мирково са разкрити залежи на глина, които се 

използват за производство на тухли от фирма „Пролайф технолоджи” ЕООД. 

В Етрополе пък е разположен най-големият открит рудник в България – „Елаците 

МЕД”, част от групата на „Геотехмин”. 

Всички фирми, реализиращи тези производства, са сред най-големите данъкоплатци 

и инвеститори не само в Софийска област, но и в цялата страна. 
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Структуроопределящ за икономиката на Софийска област и алтернатива в 

стратегическите планове за развитие на голяма част от общините в областта 

е туризмът. Той е водещ сектор за община Самоков, където е най-старият и известен 

планински курорт в България – „Боровец”. Копривщица е архитектурно-етнографски 

и музеен резерват, а общините Костенец и Долна баня са популярни с лечебните си 

минерални извори, намиращи се в курорти като “Вили Костенец”, оздравителния 

комплекс “Пчелински минерални бани”, курорта “Момин проход”, утвърдил се като 

значителен лечебно-рехабилитационен център в страната и спа-балнеоложкият 

курорт „Долна баня”. Община Горна Малина пък придобива все по-голяма 

популярност с наскоро изградения Хидропарк „Вятърните Мелници”, който привлича 

хиляди туристи през летния сезон. Развитието на туризма е приоритетна цел и за 

останалите общини в Софийска област. Реализирани и планувани са редица проекти, 

целящи да доразвият и популяризират природните и исторически забележителности 

по места. Нишата на религиозния или поклоннически туризъм също има сериозен 

потенциал, предвид големия брой старинни храмове и манастири, намиращи се в 

цялата Софийска област. 

3.8 Сграден фонд 

Състояниято на сградния фонт на Софийска област е добро. На територията на 

Софийска област има тухлени, панелни, ЕПК, ПК и  монолитни сгради. По информация 

от отчетната форма на Областта, за изпълнението на програмите по енергийна 

ефективност,съгласно чл.12 от ЗЕЕ, за управлението на ЕЕ,съгласно член 63 от ЗЕЕ 

Областта стопанисва две сгради- Областната администрация на Софийска област, 

която е публично държавна собственост и е с РЗП от 2082.4 и вила „Горска 

поляна“,която се намира в Боровец община Самоков,която е с частна и държавна 

собственост и е с РЗП 288.0 км.м. Областта се явява и отговорен стопанин и на 

следните сгради и апартаменти: 

 

• 18 бр. сгради, находящи се в ПИ № 000107, с. Пауново, община Ихтиман, м. "Церака“ - 
със застроена площ от 5 529.92 кв. м.   

• 3 бр. сгради, находящи се в ПИ № 300020, с. Живково, община Ихтиман, м. "Церака"- 
със застроена площ от 165.36 кв. м.  

• 22 бр. сгради, находящи се в ПИ № 000539, Община Ихтиман, землището на с. 
Бузяковци - със застроена площ от 6399 кв. м.  

• Сграда с идентификатор 48129.26.646.1 /култова, религиозна сграда/, находяща се в 
Община Своге, с. Миланово, м. "Старо село“ - със застроена площ от 41 кв. м. 

 

• Сграда № 1, находяща се в Имот № 1683, включен в УПИ І-1683 - За ДП "Антрацитни 
мини", Община Своге, гр. Своге, кв. 100 - със застроена площ от 145 кв. м. 
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• Хижа "Саръгьол", състояща се от: сграда с идентификатор 65231.920.44.1 и сграда с 
идентификатор 65231.920.44.2, находяща се в Община Самоков, гр. Самоков, местност 
"Природен парк Рила"- с обща застроена площ 437 кв. м. 

• Административна сграда на Областна администрация на Софийска област (която 

посочихме по горе в програмата) 

a. Бул. „Витоша“ № 4 с обща застроена площ 347.70 кв. м. 
b. Бул. „Витоша“ № 6– с обща застроена площ 1379.06 кв. м. 

c. Бул. „Витоша“ № 8 – с обща застроена площ 1 244.8 кв. м.  

• ІV етаж от 4-етажна масивна сграда, построена върху УПИ І – „За административен и 
търговски комплекс Община Своге, гр. Своге, кв.105А – адм. адрес: ул. „Цар Симеон“ № 
11, със застроена площ от 243,21 кв. м.  

• Апартамент № 10,  находящ се в гр. Етрополе, кв. 20, с адм. Адрес: ЕПЖБ „Строител2“, 
вх. Б, ет 4, ап. 10, ул. „27 ноември“ № 28А,  със застроена площ от 46,30 кв. м.  

• Вилна сграда с идентификатор 65231.919.364.1, находяща се в к.к. „Боровец”, община 
Самоков - със застроена площ от 288 кв. м. 

• Жилищна сграда, гр. Копривщица, кв. 48 /Кесякова къща/ - със застроена площ от 
120 кв. м. 

• Ведомствен стол, гр. Драгоман, кв. 13 - ЦГЧ, УПИ VII, имот 296 - със застроена площ 
от 256,32 кв. м. 

• 4 бр. сгради - административна, за портиери, склад с др. предназначения Община 
Елин Пелин, землището на с. Нови хан, м. "Милковица",  ПИ №310029 - със застроена 
площ общо от 812 кв. м.  

• 3 бр. сгради. ПИ №000204, Община Елин Пелин, землището на с. Крушовица- със 
застроена площ от 646 кв.м.  

• Сграда с идентификатор 48129.26.646.2, предназначение: жилищна сграда-
еднофамилна. Община Своге, с. Миланово, м. "Старо село" - със застроена площ от 40 
кв. м. 

• Апартамент № 25, гр. София, р-н Подуяне, жк "Хаджи Димитър", бл. 28, вх. Б, ет. 3 - със 
застроена площ от 56,48 кв. м. 

• Апартамент № 30, гр. София, р-н Красно село, жк "Красно село", кв. "Борово", бл. 217, 
вх. Б, ет. 4 - със застроена площ от 59,53 кв. м. 

• Апартамент № 37, гр. София, р-н Връбница, жк "Обеля -2", бл. 211, вх. Б, ет. 4 - със 
застроена площ от 65,47 кв. м. 

• Апартамент № 86, гр. София, р-н Надежда, жк "Лев Толстой", бл. 40, вх. Д, ет. V - със 

застроена площ от 56,48 кв. м. 

• Апартамент № 56, гр. София, р-н Връбница, жк "Обеля -1", бл. 116, вх. В, ет.6 - със 
застроена площ от 71,41 кв. м. 

• Апартамент № 53, гр. София, р-н Люлин, жк "Люлин -4", бл. 416, вх. В, ет. 7- със 
застроена площ от 65,12 кв. м. 

• Апартамент № 77, гр. София, р-н Младост, жк "Младост 2", бл. 213, вх. 1, ет. 10- със 
застроена площ от 74,38 кв. м.  
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• Апартамент № 64, гр. София, р-н Надежда, жк "Надежда І", бл. 118, вх. А ет. 10 - със 
застроена площ от 55,74 кв. м.  

• Апартамент № 46, гр. София, р-н Надежда, жк "Надежда ІV", бл. 462, вх. А ет. 14 - със 
застроена площ от 51,61 кв. м.  

• Апартамент № 45, гр. София, р-н Надежда, жк "Надежда ІV", бл. 449, вх. Г, ет. 3 - със 
застроена площ от 62,28 кв. м.  

• Апартамент № 72, гр. София, р-н Надежда, жк "Свобода", бл. 5, вх. Г ет. 6 - със застроена 
площ от 59,56 кв. м. 

• Апартамент № 19, гр. София, р-н Надежда, жк "Надежда ІІ", бл. 206, вх. Б ет. 3 - със 
застроена площ от 55,08 кв. м. 

• Апартамент № 12, гр. София, р-н Овча купел, жк "Овча купел", бл. 4А, ет. 3, ул. "Букет" 
№ 80 - със застроена площ от 98,99 кв. м. 

• Апартамент № 201 със ЗП 57,89 кв.м., самостоятелен обект с идентификатор 
51500.506.123.1.201, К.к. "Слънчев бряг- запад", община Несебър, ваканционно 
селище "Блу пърл"- със застроена площ от 57,89 кв. м. 

• Апартамент № 5, находящ се в Община Ботевград, гр. Ботевград, ул. "Георги 
Воденичаров",  със застроена площ от 43,40 кв. м. 
 
 
Към момента на територията на Софийска област съществуват 173 образователни 
институции: 

▪ Детски градини – 73 (от тях 1 частна – в гр. Костинброд). 
▪ Училища – 97, като от тях шест броя са начални, обединени от 1-ви до 10 ти клас да 

4 бр., основни са 50 броя училища, средни 16 броя, професионални гимназии да 16 

броя, докато от тях една е с национално значение НПГ по КТС, в гр. Правец, 

профилираните гимназии са четири броя ,като от тях има една частна в село Челопеч 

и едно спортно училище в Самоков. 

 

За учебната 2019/2020 г.: 

• Иновативни училища – 21 училища от Софийска област са включени в Списъка на 
иновативните училища в Република България, приет  с РМС № 479/05.08.2019 г.; 

• Средищни училища – 32 
• Средищни детски градини – 8 
• Защитени училища- 11 
• Защитени детски градини- 5 
• Център за подкрепа за личностното развитие – 2  (ЦПЛР, гр. Ботевград и ЦПЛР-

ОДК, гр. Ихтиман). 
• Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование 

(РЦПППО) – София-област. 
 

На територията на областта няма функциониращи Центрове за специална образователна 

подкрепа. 
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Образователни институции в Софийска област – учебна 2019/2020 година по общини ще 

проследим в таблица № 33 
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Антон 1  1      1  2 
Божурище 2  1  1    2  4 
Ботевград 12  8   1 2  11 1 24 
Годеч 1    1    1  2 
Горна Малина 1  1 1 1    3  4 
Долна баня 1    1  1  2  3 
Драгоман 1    1    1  2 
Елин Пелин 11 2 7  1  1  11  22 
Етрополе 3  3  1  1  5  8 
Златица 2    1  1  2  4 
Ихтиман 3  2 1 1  1  5 1 9 
Копривщица 1    1    1  2 
Костенец 3  3  1  1  5  8 
Костинброд 5 1 3  1  1  6  11 
Мирково 1  1      1  2 
Пирдоп 1 1   1  2  4  5 
Правец 4  5   1 1  7  11 
Самоков 5 1 6 1 1 1 2 1 13  18 
Своге 11 1 7  1  1  10  21 
Сливница 2   1 1  1  3  5 
Чавдар 1  1      1  2 

Челопеч 1  1   1   2  3 
Столична*          1*  1 
Общо 73 6 50 4 16 4 16 1 97 3 173 

Таблица № 33 Образователни институции в Софийска област – учебна 2019/2020 година по общини 

Към 31.12.2017 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за 

болнична помощ с 1 717 легла, 50 заведенията за извънболнична помощ с 24 легла и 

2 други лечебни и здравни заведения с 20 легла. От тях на територията на гр. София 

се намират 6 лечебни и здравни заведения с общо 648 легла, които обслужват 

населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 15 общини от 

Софийска област. 

3.9 Енергопотребление и газификация 

Всички населени места от областта са електроснабдени, като мрежата е в добро 

състояние. От 2004 г. компанията ЧЕЗ Груп, Чехия, придобива мажоритарен дял в 

електроразпределителното дружество „Електроразпределение София Област” АД и 
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отговаря за електроснабдяването на територията чрез дружеството „ЧЕЗ 

Разпределение България” АД. Компанията отговаря респективно и за извършването 

на инвестиции за рехабилитация, поддръжка и развитие на 

електроразпределителната мрежа в областта.  

"ЧЕЗ Разпределение България" АД осъществява експлоатацията и ремонта на 

електроразпределителната мрежа на територията на град София и областите 

Софийска, Пернишка, Кюстендилска, Благоевградска, Видинска, Монтанска, 

Врачанска, Плевенска и Ловешка. 

Газоразпределителната мрежа е изградена в община Божурище, захранват се 

промишлените потребители в Костинброд с перспектива за пълно газифициране на 

общината, газоразпределителна мрежа в община Елин Пелин, Ботевград, Самоков, 

Правец, и др.  

4. ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ 

ИЗТОЧНИЦИ 

 

Политиката по енергийна ефективност, която води Софийска област е насочена към 

постигане на определени цели и приоритети, заложени в развитието на Областта като 

цяло. Областната 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.  Прилагането 

на успешна политика по енергийна ефективност води до повишаване качеството на 

енергийните услуги при приемлива цена за обществото и възможност за намаляване 

на енергопотреблението чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на 

енергията. Тенденцията за третиране на енергията като елемент на местната 

политика и планиране от страна на местните власти е условие за рационалното 

използване на енергията на местно ниво.  Със засилване на процеса на 

децентрализация на българските области и общини и в резултат от приватизацията 

в енергетиката общините придобиха нови функции, насочени към намаляване на 

консумацията  на енергия и понижаването на разходите за енергийни нужди,  

намаляване до минимум на вредните въздействия върху околната среда и промяна в 

поведението на крайните потребители в бита, услугите и местната промишленост. 

Самите Областни администрации и Общините ще разполагат с широки правомощия 

за организация и координация на дейностите, свързани с рационалното използване 

на местните възобновяеми източници. Децентрализираното производство на 
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енергия от възобновяеми източници или използването на слънчевата, вятърната 

енергия и биомасата съобразно местния потенциал и нужди е сектор с големи 

перспективи за устойчивото развитието им. 

Задължения  на всяка една община на територията на областта са: 

 

➢ Контрол за съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания за енергийна ефективност, предвидени в ЗЕЕ и ЗУТ.  

/Основание -чл.31 от ЗЕЕ,чл169,ал1,т.6 от ЗУТ,чл.20 от ЗЕВИ./ 

На контрол подлежат всички  инвестиционни проекти за изграждане на нови сгради, 

за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, който обхваща над 25% от 

площта на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата или 

преустройство на съществуваща сграда, при които се променят енергийните 

характеристики на сградата. Контролът се осъществява чрез даване или отказ на 

разрешително за строеж. Всеки инвестиционен проект трябва да съдържа оценка за 

съответствие със съществените изисквания за ЕЕ съгласно ЗЕЕ и ЗУТ. Докладът за 

съответствие задължително съдържа и оценка по чл.20 от ЗЕВИ за възможностите  и 

икономическата целесъобразност от въвеждане на ВЕИ. 

➢ Контрол за удостоверяване енергийните  характеристики на нова сграда 

със сертификат за проектни енергийни характеристики.  

/Основание- чл.32 от ЗЕЕ/ 

Сертификатът се издава от лицата по чл.43, ал.1 или ал.2 за обекти пета категория, 

въз основа на енергийните характеристики на сградата по проектната документация, 

преди въвеждане на сградата в експлоатация. Контролът на Общината се 

осъществява чрез издаването или отказ от издаване на разрешително за въвеждане 

на сградата в експлоатация. 

Когато отделни части в нова сграда имат различно предназначение и са обособени 

като топлинни зони ,всяка с климатизиран обем по-малък от 90% от общия 

климатизиран обем, сертификат се издава за всяка зона съгласно предназначението 

й. Когато една от тези зони има климатизиран обем равен или по-голям от 90% от 

общия климатизиран обем, сертификат се издава за цялата сграда съобразно 

предназначението на тази зона. 

➢ Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в 

експлоатация.  
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/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. Обследването за ЕЕ е основа за издаване на сертификат за 

енергийни характеристики на сградата. На задължително обследване и 

сертифициране подлежат сградите за обществено обслужване с РЗП над 250м2 (чл.38, 

ал.3 ЗЕЕ). Задължени за обследването са собствениците на сградите. Обществените 

сгради, за които общината е задължена по гл.ІІІ, раздел ІІ от ЗЕЕ като  собственик. 

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. 

След въвеждане на нова сграда в експлоатация в срок не по-рано от три и не по-късно 

от шест години от въвеждане в експлоатация собствениците следва да придобият 

сертификат за енергийни характеристики на сградата. 

Сертификатът за енергийни характеристики се актуализира при всяка дейност, 

водеща до промяна на енергийните характеристики на сградата:  реконструкция, 

основно обновяване, основен ремонт, обхващащ над 25% от площта на външните 

ограждащи конструкции и елементи на сградата и преустройство на съществуващи 

сгради. Актуализацията се извършва след провеждане на ново обследване и издаване 

на нов сертификат. 

Сертификатът е документ, удостоверяващ енергийните характеристики на сградата 

и е част от техническия паспорт. В това му качество се съхранява от органа издал 

разрешението за строеж  заедно с екзекутивната документация на строежа. Съгласно 

Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. Сертификатът се издава в един екземпляр на 

собственика на сградата, който има задължение да го съхранява и да го представя на 

трети лица при действия на разпореждане и управление на собствеността.  

 

➢ Изпълнение на мерки за енергийна ефективност. 

/Основание-чл.23,ал.1, чл.38, ал.4 ЗЕЕ.., §4 и §7 от ПЗР на ЗЕЕ/. 

Собствениците на сгради са длъжни в тригодишен срок да изпълнят предписаните от 

обследването мерки за ЕЕ до достигане на минимално изискващия се клас на 

енергопотребление. Съгласно чл.6 от Наредба № 7 ОТ 2004 г. за енергийна 
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ефективност на сгради, за сгради, въведени в експлоатация до 01.02.2010 г., 

минимално изискващия се клас на енергопотребление е клас „С”.  

В съответствие с чл.23, ал.1 от ЗЕЕ, общината ежегодно следва да  предприема  мерки 

за подобряване на енергийните характеристики на поне 5% от общата застроена 

площ на сградите с РЗП над 250м2, собственост на общината, чиито енергийни 

характеристики не отговарят на изискванията за минимален клас на 

енергопотребление по Наредба №7. Необходимо е общината да определи 

приоритетите си относно обновяването на енергийните характеристики на 

обществените сгради. С предимство следва да се обследват и обновят сгради с висока 

степен на използваемост и висока енергийна интензивност. 

 

➢ Проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с 

водогрейни котли.  

/Основание, раздел ІІІ от ЗЕЕ/ 

Да извършат проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с 

водогрейни котли  с полезна номинална мощност за  отопление на помещения над 20 

КW в сроковете посочени в чл.50,ал.2 и на климатичните инсталации в сгради с 

номинална електрическа мощност над 12 КW. 

Проверката има за цел установяване нивото на ефективност при експлоатация на 

системите и определяне на мерки за нейното  подобряване. За отоплителни 

инсталации със срок на експлоатация над 15г. проверката се извършва еднократно.  

 

➢ Задължение за отчитане изпълнението на общинските програми по ЕЕ и 

ВИЕ. 

Отчитане изпълнението на програмите за енергийна ефективност и възобновяеми 

енергийни източници се извършва на две нива: 

✓ Отчитане напредъка и изпълнението на програмите на ниво община и 

област 

✓ Отчитане пред Агенция за устойчиво енергийно развитие 
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Основните Стратегически цели,, за които ще се търси развитие чрез настоящата 

областна програма за енергийна ефективност са следните : 

 

Стратегическа цел 1: Оптимизиране на енергопотреблението чрез прилагане на 

мерки за енергийна ефективност  

Целта ще се осъществи чрез намаляване на разходите за горива и енергия в бита, 

обединяване и координиране действията по енергоспестяване в обществения сектор 

– обществени сгради, сгради на образованието и здравеопазването, на  

административното управление; 

Стратегическа цел 2: Намаляване на относителното енергийно потребление за 

производството на единица продукция от предприятията намиращи се на 

територията на областта и повишаване на конкурентноспособността на 

произведената продукция, в сферата на индустрията, селското стопанство, услугите 

и транспорта, технологично обновление на промишлеността; 

Стратегическа цел 3: Изграждане на нова и разширяване на съществуващата 

енергийна инфраструктура.   

Тази стратегическа цел е насочена към модернизацията на енергийната 

инфраструктура. 

 

Стратегическа цел 4: Намаляване на замърсяването на околната среда и 

подобряване на екологичната обстановка. Една от стратегическите цели на 

Областната програма  е опазване и подобряване състоянието на околната среда, в 

съответствие с европейските стандарти и подкрепа на мерки на международно ниво 

за преодоляване на регионални и глобални екологични проблеми 

Стратегическа цел 5: Повишаване жизнения стандарт на населението.   

Реализирането на всичките стратегически цели ще доведе и до повишаване на 

качеството на живот на населението. 

  Постигането на тези цели може да се осъществи чрез:  

- Разработване на проекти за енергийна ефективност;  

- Обединяване и координиране на действията по енергоспестяване в 

обществения сектор;  
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- Създаване на предпоставки за влагане на инвестиции и финансиране на мерки, 

свързани с ефективното енергопотребление и използването на възобновяеми 

енергийни източници;  

- Реализиране на публично – частно партньорство;  

- Провеждане на мероприятия за популяризиране на мерките за енергийна 

ефективност и промяна в енергийното поведение на различните групи 

потребители.   

Политиката на областно ниво в сферата на енергийната ефективност, има за цел да 

локализира и посочи недостатъците на енергийното потребление и същевременно да 

изложи препоръки и насоки за преодоляване на проблемите. Основната цел е да се 

начертаят параметрите за развитие, да се посочат източниците на финансиране и 

сроковете за изпълнение. Необходима е системна и целенасочена работа за 

разясняване на жителите на областта, че пестеливото използване на енергията и 

санирането на жилищните сгради е необходимост, както и да се популяризират 

мерките по използване на възобновяеми енергийни източници. Водещо в това 

отношение ще бъдат добрите национални и европейски практики. 

4.1 Областна политика по енергийна ефективност на Софийска област 

При общинските и областни администрации преобладава изпълнението на ЕСМ по 

сграден фонд, но се изпълняват и проекти за подобряване на енергийната 

ефективност на уличното и парковото осветление, газифициране и др. 

Декларираните резултати от изпълнението на плановете за енергийна ефективност 

се базират на докладите от обследване или собствените оценки на общинските 

администрации. В представените отчети за изпълнение на програмите по енергийна 

ефективност са описани приложени ЕСМ, но в част от тях липсва оценка на ефекта им. 

За област София и София град Отчети по ЕЕ за 2019 г. са подали 21 общински 

администрации и ОбА София. Общините Елин Пелин и Златица не са подали отчети за 

2019 г. по чл.12 от ЗЕЕ. 

 
Тип 

 
Брой 
ЕСМ 

Инвестици
и хил. 
лв./год. 

Спестени 
горива 

и енергии 

MWh/год. 

Спестени 

средства 

хил. 

лв./год. 

Спестени 

емисии 

СО2 

тона/год. 

Изпълнени 

ЕСМ 

в сгради 

през 2019 

г. * 

 
104 

 
9 700 

 
3 181 

 
398 

 
925 
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Системи УО с 

изпълнени 

ЕСМ през 

2019 г. 

 
4 

 
1 301 

 
не е посочено 

 
    не е 

посочено 

не е 
посочено 

Общо област 
София и 
София- 
град 

 
108 

 
11 001 

 
3 181 

 
398 

 
925 

*ЕСМ по ограждащи елементи, отопление и вентилация, климатизация, системи за 
измерване и автоматизация, отоплителни и осветителни инсталации (без газификация и 
използване на ВЕИ) 

Таблица № 34 Реализирани мерки за ЕЕ за Софийска област за 2019 

Извършени са 10 типа ЕСМ (топлоизолация на външни и вътрешни стени, покрив и 

под, подмяна на дограма, ЕСМ по отопление, климатизация, измерване и 

автоматизация, ЕСМ по ВОИ и системи за БГВ, ЕСМ по осветление) в 59 общински 

сгради с обща РЗП 140 876 м2   а през 2019 г. в общините Правец, Костинброд, Мирково 

и Ботевград са реализирани мерки по ЕЕ в системи за улично осветление. 

Оценката на очаквания ефект от предписаните през 2019 г. ЕСМ в доклади от 

обследвания на сгради, собственост на общинските и областни администрации е 

показана в следващата таблица. 

Таблица № 35 Оценката на очаквания ефект от предписаните през 2019 г. ЕСМ в доклади от обследвания на сгради 

През 2019 г. най-големи инвестиции за изпълнение на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност в сгради на територията на Софийска област е направила 

община Ботевград– два обекта с общо РЗП 8 719 м2. за общо 903 000 лв. по ОПРР 2014-

2020 г. 

Всяка община на територията на Областта, с изключение на община Елин Пелин  

е разработила програма за енергийна ефективност, и стриктно изпълнява 

мерките заложени в нея, като мерките са най-важния етап от разработването на 

Програма за енергийна ефективност. От правилния избор на програми, мерки и 

дейности за намаляване на енергийното потребление, зависи успешното и ефективно 

изпълнение на ПЕЕ.  Общинските администрации разполагат с малки възможности за 

 
 
Област 

Брой 
общин
и 

с 
обсле

д- 
вани 
сград

и 

Брой 
обслед- 

вани 
сгради 

през 
2019 
г. 

РЗП на 
обслед
- вани 

сгради 
кв. м. 

 
Необхо- 

дими 
инвестици

и хил. 
лв./г. 

 
Спестен
и 
горива 
и 
енерги
и 
MWh/г. 

Спе- 
стени 
средств

а хил. 
лв./г. 

 
Спестен

и 
емисии 

СО2 
тона/го

д. 

София 8 44 125 820 7 945 2 996 398 900 
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собствени финансови средства, които да инвестират в проекти по енергийна 

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 ЕЕ не е 

самоцел, а средство за намаляване на разходите, подобряване на 

конкурентоспособността, сигурността но енергоснабдяването и опазване на 

околната среда и създаване на допълнителна заетост.  

 

 

                ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА АНТОН                           

 

 

 

Община Антон се включва към статистическа зона Югозападна и Южна централна 

България, в административния обхват на Югозападния район от ниво 2 /NUTS II/, 

административна област София /NUTS III/, а самата община отговаря на европейската 

класификация LAU 1.  

Тя  заема площ от 76,1 км2, които формират 1,1% от територията на област София /7 

062,3 км2/, 0,4% от площта на Югозападния район от ниво 2 /20 306,4 км2/ и 0,07% от 

тази на страната /111 001,9 км2/. Общината заема 19-то място по разглеждания 

показател /след общините Челопеч, Долна баня и Чавдар/ сред 22-те общини, 

попадащи в териториалния обхват на областта.  

На север община Антон граничи с община Тетевен /област Ловеч/, на изток - с община 

Карлово /област Пловдив/, а на югоизток - с община Копривщица /област София/. В 

посока юг-югозапад общината има обща граница с община Пирдоп, разположена в 

обхвата на област София. 

Общината има изготвена програма за енергийна ефективност за периода 2017-2020 

година. 

Текущото състояние на ЕЕ в общината не се различава от това в страната като цяло. 

Основните причини за високата енергоемкост на нашата икономика са: наследена 

енергоинтензивна структура; морално остарели технологии; недостатъчно 

средства за въвеждане на енергоспестяващи средства и други. Съществени пречки 

при реализацията на целенасочени действия за ЕЕ са: липса на стимули за рационално 

енергопотребление; недостатъчна осведоменост на потребителите за 

възможностите за намаляване на консумацията; недостатъчната институционална 

база  и други. 
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Общината притежава сграден фонд с общо застроена площ 2648 кв.м, който фонд 

включва: 

• Административна сграда на община Антон, която е санирана и с подменена 

дограма 

• Училище-санирано и с подменена дограма 

• Детска градина – санирана и с подменена дограма 

• Здравен дом- сграда без предприети мерки по ЕЕ 

• Читалище, което има изготвен и одобрен инвестиционен проект, който не е 

реализиран до момента 

• Млекопункт- състоящ се от две сгради без предприети мерки за ЕЕ по тях 

• Ветеринарна лечебница, която е без дограма и не е санирана. 

 

Електроснабдяването в Община Антон се осъществява от Националната енергийна 

кампания, като електропреносна и електроразпределителна мрежа и съоръженията 

към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от „ЧЕЗ-БЪЛГАРИЯ“ – ЕАД 

На територията на Община Антон се използват следните източници на енергия: 

електричество,; дърва; въглища; дизел. Структурата на потребление на енергия 

обхваща енергопотреблението в секторите жилищен сектор, услуги, индустрии и 

транспорт. 

 
СЪСТОЯНИЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА АНТОН 

В община Антон има извършено обследване за енергийна ефективност на външна 

осветителна уредба - в края на първо тримесечие на 2017 година е изготвено 

енергийно обследване на съществуващата система за улично осветление в село 

Антон,като предстои реализиране на проекта и подмяна на осветителните тела. 

Разходите за улично осветление ,които общината прави преди подмяната на 

осветителните тела за три календарни години назад изобразяваме на Диаграма №  

14 
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Диаграма №14 Разходи на Община Антон за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 г 

В сектор улично осветление мерките по енергийна ефективност ще доведат до 

намаляване на консумацията и респективно на разходите за ел енергия, чрез 

използване на енергоспестяващи лампи и за повишаване за безопасността и 

нарастване  степента на комфорт. 

 Общината няма издадени удостоверения за енергийни спестявания и сключени ЕСКО 

договори. 

 

               ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ                

 

 

Във физикогеографско отношение община Божурище се отнася към Западна Средна 

България. Съгласно ландшафтното райониране на България общината обхваща 

Южнобългарската планинско-котловинна област, Витошко–Ихтиманската 

подобласт, Завалско – Люлинския район и Бурелско–Драгоманския район. 

Територията ѝ попада в западната част на Софийската котловина, а на югозапад 

достига до подножията на планините Вискяр и Люлин. Географското ѝ разположение 

обуславя предимно хълмисто-равнинния характер на релефа, като средната 

надморска височина на района е 625–645 метра. Цялата територия на общината 

попада във водосборната област на река Искър и по-конкретно на нейния ляв приток 
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- река Блато. Надморската височина варира в широки граници - от 548 метра в 

Софийската котловина  до 1024,5 метра на връх Форта в Люлин планина.  

Община Божурище има изготвена Програма за енергийна ефективност за 2020-2025г., 

с ясно разписани мерки за енергийна ефективност за този период. 

Сградите собственост на Общината са предимно с монолитна  стоманобетонна 

конструкция и общата им разгърната застроена площ е 15865m2.Проследяваме ги в 

Таблица № 36 

№ Сграда  
Адрес 

РЗП 
Кв.м. 

Изпълнени 
мерки за ЕЕ 
Да/Не 

Сертификат 
Да/Не 

1 Читалище „Христо Ботев 
1934”, гр. Божурище 

УПИ І, кв.35 по ПР на 
гр.Божурище 

615,38  ДА ДА 

2 Масивна сграда на два етажа 
със сутерен  

УПИ І, кв. 23, по ПР на 
гр.Божурище 

160,00  НЕ НЕ 

3 Масивна сграда на два етажа 
със сутерен за 
Административна сграда на 
Обшина Божурище 

УПИ І, кв. 23, по ПР на 
гр.Божурище, 
бул.Европа 

346,00  ДА ДА 

4 Административна сграда ППД 
- 8-ми март - едноетажна, 
масивна 

УПИ І, кв. 22, по ПР на 
гр. Божурище, ул. 
Осми март № 2 

390,00  НЕ НЕ 

5 Комбинирана обществена 
сграда  и НЧ „БОГАТОВО-2015” 
с.Гурмазово 

УПИ V, кв. 15, по ПР на 
с.Гурмазово, община 
Божурище,  

242,00  ДА НЕ 

6 Триетажна масивна сграда - 
бившо кметство и магазин 

УПИ ХІІІ, кв. 8, по ПР 
на с. Росоман, община 
Божурище 

300,00  НЕ НЕ 

7 Масивна училищна сграда  УПИ Х-Училище, кв. 
14, по ПР на с. 
Златуша, община 
Божурище 

110,00  НЕ НЕ 

8 Масивна сграда на два етажа- 
НЧ„Васил Левски-1923", с. 
Хераково 

УПИ VІІ, кв. 4, по ПР на 
с.Хераково, община 
Божурище 

236,00  ДА НЕ 

9 Двуетажна масивна сграда за 
кметство на с. Хераково 

УПИ VІ-за Съвет, 
битови услуги, фурна, 
поща, кв.4 по ПР на 
с.Хераково 

120,00  ДА ДА 

10 Двуетажна масивна сграда - 
кметство, библиотека, детска 
градина 

УПИ І-за кметство, 
здравна служба и 
детска градина, кв. 23 
по ПР на с. Храбърско 

270,00 ДА НЕ 

11 Част от масивна 
производствено - техническа 
сграда- кметство 

УПИ І-за клуб, 
магазин и трафопост, 
кв. 25 по ПР на 
с.Пролеша 

420,00  ДА НЕ 

12 Масивна сграда на два етажа - 
бившо кметство 

УПИ І - за кметство, 
здр. Служба и поща, 
кв. 9, по ПР на с. 
Пожарево 

360,00  НЕ НЕ 
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13 Едноетажна масивна сграда 
със сутерен "Сграда за 
административна дейност, 
читалище, младежки клуб, 
клуб на пенсионера, поща, 
лекарски кабинет и магазин" 

ПИ 172, кв.14 по ПР на 
с. Пожарево 

433,60  ДА НЕ 

14 Сграда на един етаж - 
Туристически 
информационен център 

УПИ І-общ, кв. 22 по 
ПР на гр. Божурище 

160,67  ДА НЕ 

15 Едноетажна масивна сграда 
"Клуб за бойни изкуства" 

УПИ І-676,общ, кв. 31 
по ПР на гр. 
Божурище 

200,60  НЕ НЕ 

16 Масивна едноетажна сграда - 
баня 

УПИ І, кв. 46 по ПР на 
гр. Божурище 

260,00 НЕ НЕ 

17 Масивна сграда - Котелна 
централа 

УПИ ІІ, кв. 35 по ПР на 
гр. Божурище 

54,00 НЕ НЕ 

18 Масивна нежилищна сграда УПИ ІV, кв. 70 по ПР на 
гр. Божурище 

162,00 НЕ НЕ 

19 Едноетажна масивна сграда - 
склад 

УПИ ІІІ, кв.20 по ПР на 
гр. Божурище 

296,00 НЕ НЕ 

20 Навес за коли УПИ ІІІ, кв.20 по ПР на 
гр. Божурище 

168,00 НЕ НЕ 

21 Едноетажна масивна сграда - 
бивш младежки дом 

УПИ ІV-търг, траф, 
озел, кв.25 по ПР на 
гр. Божурище 

305,00 ДА НЕ 

22 Двуетажна масивна сграда - 
Поликлиника 

УПИ Х-поликлиника, 
кв.39 по ПР на гр. 
Божурище 

400,00 ДА ДА 

23 Аптека - част от двуетажна 
масивна сграда - поликлиника 

УПИ Х-поликлиника, 
кв.39 по ПР на гр. 
Божурище 

224,00 НЕ НЕ 

24 Сграда - учебно технически 
център 

УПИ І, кв.31 по ПР на 
гр. Божурище 

111,02 НЕ НЕ 

25 Масивна едноетажна сграда - 
фурна 

УПИ VІ-за съвет, 
битови услуги, фурна, 
поща, кв.4 по ПР на с. 
Хераково, община 
Божурище 

149,00 ДА НЕ 

26 Масивна едноетажна сграда - 
за клубни дейности 

УПИ VІ-за съвет, 
битови услуги, фурна, 
поща, кв.4 по ПР на с. 
Хераково, община 
Божурище 

49,00 ДА НЕ 

27 Масивна сграда на два етажа, с 
10 класни стаи, мазе, салон, 
склад и 3 стаи за други цели - 
младежки клуб, склад и 
работилница 

УПИ ІV-185, кв. 14 по 
плана на с. Храбърско, 
община Божурище 

220 НЕ НЕ 

28 Двуетажна масивна сграда (за 
обществено обслужване) – 
Читалище „Светлина - 1924“, 
с.Пролеша 

УПИ ІV-85, кв. 10 по 
плана на с. Пролеша, 
община Божурище 

530 ДА НЕ 
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29 Масивна едноетажна сграда 
за адм. и стопанска дейност - 
бивша училищна сграда 

УПИ І-училище, кв. 19, 
по плана на с. 
Пожарево, община 
Божурище 

470 НЕ НЕ 

30 СУ „Летец Христо 
Топракчиев”- Старо училище 

УПИ І-училище, кв. 56, 
по плана на гр. 
Божурище 

707 ДА ДА 

32 СУ „Летец Христо 
Топракчиев”- Ново училище 

УПИ І-училище, кв. 56, 
по плана на гр. 
Божурище 

1921 ДА ДА 

33 Физкултурен салон към 
СУ"Летец Христо Топракчиев" 

УПИ І-училище, кв. 56, 
по плана на гр. 
Божурище 

264 ДА ДА 

34 СУ„Летец Христо Топракчиев” 
– Начален етап 

УПИ ІХ-детско 
заведение, кв. 10, по 
плана на гр. 
Божурище 

1715 ДА ДА 

35 Едноетажна обществена 
сграда - физкултурен салон  

УПИ ІХ-детско 
заведение, кв. 10, по 
плана на гр. 
Божурище 

321 ДА ДА 

36 Масивна сграда на един етаж - 
бивша училищна сграда, след 
преустройство и смяна 
предназначението е  Учебно 
заведение с пансион  

УПИ VІІІ-142, кв. 10 по 
плана на с. Гурмазово, 
община Божурище 

463 ДА ДА 

37 Масивна сграда на два етажа- 
ДГ„Детелина” 

УПИ ІІІ-за детска 
градина, кв.35 по ПР 
на гр.Божурище   

735 ДА ДА 

38 2МО – двуетажна детска 
градина за нуждите на ДГ 
„Буратино” 

УПИ ХІІ- детска 
градина, кв.43 по ПР 
на гр.Божурище   

1210 ДА ДА 

39 Едноетажна сграда за 
нуждите на ДГ „Буратино” 

УПИ ХІІ- детска 
градина, кв.43 по ПР 
на гр.Божурище   

297 ДА ДА 

40 Двуетажна Масивна сграда за 
нуждите на ДГ „Буратино” 

УПИ І, кв.52 по ПР на 
гр.Божурище   

340 ДА ДА 

41 Едноетажна масивна сграда за 
нуждите на ДГ „Буратино” 

УПИ І, кв.52 по ПР на 
гр.Божурище   

130 ДА ДА 

Таблица № 36 Сгради собственост на Община Божурище 

Видно от таблицата , половината от сградите са приложени мерки за енергийна 

ефективност.  

Като цяло общинският сграден фонд на Община Божурище се състои от сгради, 

строени предимно в средата на миналия век и в общия случай се нуждаят от сериозни 

инвестиции в сферата на енергийната ефективност.  

През последните години значителен брой сгради са ремонтирани и при тях са 

въведени мерки за повишаване на енергийната им ефективност, но все още има 

сгради общинска собственост, които 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 
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допълнителна топлоизолация. Дограмите и вратите на сградите, които не са 

подменени с PVC дограма, а са изработени от дървени профили, са с висок коефициент 

на топлопреминаване, което изисква подмяна с нова дограма с двоен стъклопакет с 

нискоемисионно стъкло. Всички сгради се нуждаят от енергоспестяващи мерки (ЕСМ) 

– смяна на дограма, изолация на външни стени, изолация на покриви, 

енергоефективно осветление, отопление, ВЕИ и др.  

Състоянието на жилищния и сграден фонд на частните лица в голяма степен 

припокрива това на общинските сгради. Повечето частни жилища се нуждаят от 

смяна на дограмата, саниране, полагане на топлоизолация на външни стени, покрив 

и под. Санирането на еднофамилни и жилищни сгради е сред приоритетите на 

общинската енергийна политика. 

На съвременните изисквания за енергийна ефективност отговарят преди всичко 

обектите, строени и реновирани през последните години.  

По-голямата част от старите частни сгради и жилища в Божурище се нуждаят от 

сериозни инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Този 

сграден фонд вероятно ще съществува още дълго и е необходимо да се вземат мерки 

за обновяването му, ако за всеки конкретен случай това е икономически оправдано. 

За отопление на сградите в общината се използват предимно локални 

топлоизточници, на газ, пелети или дърва. В по–голямата си част котлите за локално 

отопление на обществените сгради работят с газ. 

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. 

На всички съществуващите сгради следва да се съставят технически паспорти след 

реконструкциите, част от които е и сертификата за енергийна ефективност, съгласно 

изискванията на НАРЕДБА №5 от 28.XII.2006 г. за техническите паспорти на 

строежите.  

Анализът на разходите в обекти, собственост на Община Божурище показва, че 

енергията, която се консумира за отопление, осветление и съоръжения е предимно 

електрическа.  

 

Общината е реализирала проект „Подобряване на енергийната ефективност на 

образователната инфраструктура в община Божурище" по Договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG161 РООО 1/1.1-09/2010/026 с бенефициент 

Община Божурище по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.  като 

е подобрена енергийната ефективност на следните обекти от образувателната 

инфраструктура на общината: 

• СУ„Летец Христо Топракчиев” – Начален етап;  

• СУ „Летец Христо Топракчиев”- Старо училище;  
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• СУ „Летец Христо Топракчиев”- Ново училище;  

• Физкултурен салон към СУ"Летец Христо Топракчиев”;   

• ДГ„Буратино” и ДГ„Детелина”,  

• УПИ III- за детска градина, кв. 35 по плана на гр. Божурище.  

При реализацията на проекта са внедрени и ВЕИ технологии за отопление и 

охлаждане на сградите, чрез монтаж на термопомпи. 

Реализиран е и проект за „Изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда в гр. 

Божурище, ж.к. „Жилища“,бл.1 във връзка с реализацията на Националната програма 

за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". 

Община Божурище няма издадени удостоверения за енергийни спестявания и няма 

сключени ЕСКО договори. 

Електроенергийната инфраструктура на ЮЗР е с добра изграденост и в сравнително 

добро състояние. Изключение са периферни тупикови връзки /към хижи, гранични 

застави и много малки населени места/, които се нуждаят от подмяна. 

Всички населени места от областта са електроснабдени, като мрежата е в добро 

състояние. От 2004 г. компанията ЧЕЗ Груп, Чехия, придобива мажоритарен дял в 

електроразпределителното дружество „Електроразпределение София Област” АД и 

отговаря за електроснабдяването на територията чрез дружеството „ЧЕЗ 

Разпределение България” АД. Компанията отговаря респективно и за извършването 

на инвестиции за рехабилитация, поддръжка и развитие на 

електроразпределителната мрежа в областта. 

На територията на област София /столица/ електроснабдителната система се 

управлява от „Електроразпределение София-град” ЕАД за града и 

„Електроразпределение София-област” ЕАД – за крайградската част и близките 

населени места. “Топлофикация София” произвежда електрическа енергия за 

собствени нужди и за енергийния пазар. 

На територията на гр. София има две топлофикационни централи с комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия – ТФЕЦ „София изток” и ТФЕЦ 

„София”. Към електроснабдителната система на София са включени и няколко 

водноелектрически централи - ВЕЦ „Бояна” 1,24MW, ВЕЦ „Симеоново” 6,67MW, ВЕЦ 

„Пасарел” 30,6MW, ВЕЦ „Кокаляне” 22,4MW и ВЕЦ „Панчарево“ 400kW. 

Електроснабдителната система на София се захранва от следните системни 

подстанции: „Столник”, „София запад”, „Металургична” /за захранване на обособената 

мрежа на металургичния комбинат Кремиковци/, „София юг”, „Казичене”. На 

територията на София има изградени 43 разпределителни подстанции ВН/СрН, като 

33 от тях са с общо предназначение, а 10 захранват отделни консуматори.  

Енергийната система за захранване на община Божурище е част от 

електроенергийната система /ЕЕС/ на Република България. 

Електроразпределението в общината се извършва от „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД. 
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На територията на общината, няма изградени електрически подстанции и 

независими източници на електрическа енергия. Захранването на общината изцяло 

зависи от републиканската електроенергийна система. Електроразпределителната 

мрежа 20 кV осигуряват необходимата надеждност на захранване за потребители от 

поне II категория.  

Електроразпределението е изпълнено предимно с въздушни електропроводи 20 кV и 

трафопостове 20/0,4 кV. Мрежата ниско напрежение е почти изцяло въздушна. 

В района електропроизводствени мощности са представени от две ФтЕЦ, 

разположени в общината – ФтЕЦ „Елис“ 75.6kWp /Хераково/ и ФтЕЦ „Храбърско“ 

84kWp. 

Неелектрифицирани населени места няма. 

Електропроводи високо напрежение /ВН/ 400 kV, 220 kV и 110 kV.През територията 

на общината преминават електропроводи 400 kV „Люлин“ и 400kV„Рударци”, 220 kV 

„Житен-Струма“, 110 kV „Обединение“ и 110 kV „Минзухар-Теменуга“. Всички 

електропроводи ВН са собственост на “Национална Електрическа Компания” ЕАД. 

Стопанисвани са от Енергиен Системен Оператор ЕАД и са в много добро състояние. 

За всички електропроводи ВН са осигурени обслужващи коридори за профилактика и 

ремонт /предпазна зона/, които следва да бъдат запазени.  

Общинският център гр. Божурище е едно от първите газифицирани селища в 

страната още през 1999 година. За периода от 1999 до 2003 г. в града са прокарани 23 

000 метра газопровод с 650 отклонения, като град Божурище е газифициран над 90%. 

Броят на присъединените домакинства към 2013 г. е 837, а на стопанските 

потребители 34 броя. Газификацията на общинския център и реалната перспектива 

за газификация на съседните селища е особено предимство, пряко влияещо на 

изключителния инвеститорски интерес и промяна цените на недвижимите имоти и 

земята в района. 

 
 
 

СЪСТОЯНИЕ НА  УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 

 

Външната осветителна уредба на територията на общината е добре изградена и 

задоволява нуждите на населението от светлина в тъмната част на денонощието. 
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Гъстотата на разпределителната мрежа на уличното осветление е добре развита е и 

осигурява захранването на всички населени места.  

Системата за улично осветление представлява съвкупност от захранващи източници, 

разпределителна електрическа мрежа, стълбови линии и арматура, както и 

сравнително еднотипни осветителни тела.  

Но улична осветителна мрежа на територията на общината е в лошо техническо 

състояние. Уличното осветление е основно перо от месечните разходи за всички 

малки общини. За да се оптимизират разходите, трябва да се направи подробен 

анализ на съществуващата мрежа.  

90 % от уличните осветителни тела в града и част от селата са подменени с 

енергоспестяващи. Към момента състоянието на мрежата ниско напрежение и 

конструкциите на осветителните тела в града не отговаря на изискванията за 

качество и сигурност, като загубите са в значителни мащаби, а авариите многократни. 

 Състоянието на съоръженията обаче не отговаря на изискванията за сигурно и 

качествено електрозахранване. Мрежата ниско напрежение е амортизирана и 

изпълнена със сечения на проводниците, които не отговарят на съществуващото 

натоварване. Има големи загуби на напрежение и енергия, което води до 

некачествено електрозахранване и висока аварийност. Уличното осветление е един 

от основните консуматори на ел.енергия и генератор на разходи в бюджета на 

Община Божурище. Енергийната политика на местно ниво следва да се насочи към 

прилагане на соларно осветление за фасади на обществени сгради, парково 

осветление и постепенното му въвеждане за уличното осветление. Възможностите за 

приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела с фотосоларни 

панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии. 

Разходите за улично осветление могат да бъдат намалени допълнително след 

извършване на пълен енергиен одит за всички населени места на общината и 

въвеждане на иновативни решения като соларно осветление или още по-икономични 

осветителни тела, но до момента няма такъв. 

Разходите ,които Общината прави за улично осветление проследяваме в диаграма № 

15 
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Диаграма №15 Разходи на Община Божурище за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 г 

През 2018 година е извършена подмяна на кабелни линии на улично осветление в с. 

Храбърско, а през 2019 година подмяна на осветителни тела на територията на 

Община Божурище. 

 

 

 

 

       ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД               

 

 

Община Ботевград се намира в Югозападен район за планиране и е четвъртата по 

големина община в област София. Заема площ от 519 кв. км. или 7.3% от площта на 

областта. 

В административно отношение Община Ботевград граничи с общините: Правец, 

Етрополе, Горна Малина, Елин Пелин, Своге, Мездра и Роман. 

Общината е съставена е от 13 населени места – общинският център град Ботевград и 

дванадесет села: Боженица, Врачеш, Гурково, Еловдол, Краево, Липница, Литаково, 

Новачене, Радотина, Рашково, Скравена и Трудовец.  
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Общината има действаща програма за енергийна ефективност за периода 2016-2020 

година. 

Община Ботевград притежава 134 сгради с обща РЗП 139 665,47 кв. м., разпределени 

по предназначение съгласно таблица № 37 

Предназначение Брой обекти (самостоятелни сгради или част 
от сгради) 

Административни  24 

В сферата на образованието (училища и 
прилежащите към тях сгради) 

15 

Детски заведения (детски градини, детски 
ясли и домове) 

16 

Културни институции (читалища и музей) 12 

Паметници на културата 4 

Институции 7 

В сферата на здравеопазването 9 

Промишлени сгради 14 

Почивна станция 1 

Други 32 

Талица № 37 Сгради собственост на община Ботевград 

Сградите на територията на община Ботевград са предимно масивни , а  мерки за 

повишаване на енергийната ефективност са изпълнени   в следните общински сгради: 

▪ сграда на общинска администрация – Ботевград 

▪ сграда на НЧ „Христо Ботев 1884“, гр. Ботевград 

▪ сграда на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ 

▪ сграда на физкултурния салон на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ 

▪ сграда на ДЯ „Детелина“, гр. Ботевград 

▪ сграда на ДЯ „Здравец“, гр. Ботевград 

▪ сграда на ДГ „Детелина“, с. Врачеш, общ. Ботевград 

▪ сграда на ДГ „Здравец“, с. Трудовец, общ. Ботевград 

▪ сграда на ДГ „Детелина“, с. Скравена 

▪ сграда на ДГ „Здравец“, с. Литаково 

Общината е изпълнила в периода 2016-2019 г. осем проекта за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в обществени сгради, както и в многофамилни жилищни 

сгради, финансирани по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 
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периферните райони“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за опорните центрове в 

периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“, както следва: 

1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната 

сграда на Община Ботевград“ 

2. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната 

инфраструктура на гр. Ботевград“  

3. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от 

образователната инфраструктура на гр. Ботевград“  

4.  „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната 

инфраструктура в гр. Ботевград  

5.  „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради - етап 1“ 

6. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради - етап 2“  

7.  „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради - етап 3“  

8. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради - етап 4“  

В процес на изпълнение са шест проекта за въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в обществени сгради, както и в многофамилни жилищни сгради, 

финансирани по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в 

периферните райони-2“ на Оперативна програма „Региони в растеж“, както следва: 

1. проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1”  

2. проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 2“ 

3. проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 3” 

4. проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 4”  

5. проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 5“ 

6. проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 6”  

През 2019 г. община Ботевград е изпълнила и  проект „Изпълнение на пакет мерки за 

повишаване на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ „Детелина“, с. Скравена“ 

с финансиране от Национален Доверителен Еко Фонд и средства от общинския 

бюджет.  



 

94 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 

 
 

Ботевградската община,  няма издадени удостоверения за енергийни спестявания и 

няма сключени еско договори. 

Електроснабдяването в община Ботевград се осъществява от Националната 

енергийна компания, като електропреносната и електроразпределителната мрежа и 

съоръженията към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от „ЧЕЗ – 

България“ ЕАД. Към 2013 г. всички населени места в общината са електрифицирани 

и не се налагат действия за усъвършенстване на системата.  

Към 2013 г. в общинския център са газифицирани всички детски градини, основни 

училища, болницата и сградите в централната градска част. 

През последните години се извършва успешно газифициране на части от населените 

места в общината. По проекта „Газификация” е извършена газификация и е 

разширена газопреносната мрежа на 9 населени места с приоритетно включване на 

обществени заведения със социална значимост, като училища, детски заведения, 

административни сгради и др. 

Постигнатите резултати са: включване на почти 100% от населението на град 

Ботевград, газифициране на всички обществени сгради и на 80% от частните абонати 

в с. Трудовец, газификация на една обществена сграда, 8 битови абонати и 750 м по 

улици в с. Новачене, 14 км – в с. Рашково; газификация на детска ясла, читалище, 

обединено детско заведение и пенсионерски клуб в с. Скравена; две обществени 

сгради и 10 битови абоната в с. Литаково; пенсионерски клуб и битови абонати в с. 

Гурково; 6 обществени сгради и битови абонати – в с. Врачеш и 10% от с. Радотина. 

Постигнатият резултат–включване на почти 100% от населението в общината, 

способства за намаляване отделянето на парникови газове при отопляване с 

изкопаеми горива, което е приоритет на НСРР и Стратегия „Европа 2020”. 

 

СЪСТОЯНИЕ НА  УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

Уличното осветление е изградено във всички населени места на територията на 

общината. Поради моралното остаряване на мрежата на уличното осветление през 

2015 г. е извършена подмяна на 95% от използваните живачни лампи с мощност 250 

вата и 125 вата с енергоспестяващи лампи с мощност 35 вата. Таблата с 
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измервателните уреди за уличното осветление са поставени на външните стени на 

трафопостовете в цялата община. 

Разходите за потребление на енергия за улично осветление са представени в Диаграма № 

16 

 

 

Диаграма №16 Разходи на Община Ботевград за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 г 

 

През 2018 година състоянието на системата за улично осветление на територията на 

Община Ботевград е било незадоволително и поддържането й в това състояние не е 

било ефикасно. Тя е била силно амортизирана, и е имала ниско светло-отдаване и 

голяма консумация на електроенергия на осветителните тела. С тези мотиви 

общината е внесла за разглеждане в ОбС докладна записка с искане да започне 

процедура по Закона за обществени поръчки за доставка на светодиодното (led) 

улично осветление за нуждите на територията на Ботевград. 

Общината е изготвила работен проект „Енергийно-ефективна реконструкция на 

уличното осветление в населените места на Община Ботевград“, като с  

реализирането му се цели подобряване качеството на уличното осветление, както и 

намаляване на преките разходи за улично осветление. 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2017 година 2018 година 2019 година

Разходи за улично осветление на Община Ботевград за 2017,2018 и 
2019 година (лв)

Разходи за улично осветление 
на Община Ботевград за 
2017,2018 и 2019 година (лв)



 

96 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 

 
 

В средата на 2019 година са подменени уличните лампи в пътния участък между 

Ботевград и Трудовец като са се поставили се 75-ватови LED осветителни  тела, като 

преди това в южната част на Ботевград са подменени около 600 осветителни тела. 

 

                         ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА ГОДЕЧ                 

 

 

 

 

Община  Годеч е разположена в Софийска област.  Тя включва един град и 19 съставни 

селища. Населението към 30.11.2004  наброява 6 203 души. Град Годеч е разположен 

сред широка котловина в долината на р. Нишава между планините Видлич, Понор и 

Чепън – предпланини на Западна Стара планина, на 48 км северозападно от гр. София. 

Общината има изготвен план за устойчиво енергийно развитие със срок на действие 

2011-2020 година. 

В община Годеч преобладават масивните сгради. Огромна част от сградния фонд в 

общината е построен в близкото минало Конкретно в община Годеч около 96% от 

сградите са построени преди 1990г., се нуждаят от привеждане в съответствие с 

новите стандарти за енергийна ефективност. Графичното представяне на сградния 

фонд на община Годеч според периода на построяване  е изобразен на диаграма № 

 

 
Диаграма № 17 Сграден фонд на община Годеч според периода на построяване 
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Сградният фонд на Общината и предприетите мерки за енергийна ефективност ще 

видим на таблица №38 

 

 

№ сграда РЗП – 
кв. м. 

тип на 
строителство 

мерки за енергийна ефективност 

1. Сграда общинска 
администрация 

2772,92 масивна тухлена смяна на дограма, 
изолация покрив, 
парно на пелети и дърва; 

2. Профсъюзен дом 2 етаж 306 масивна тухлена не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

3. Профсъюзен дом  3 етаж 306 масивна тухлена смяна на дограма, 
изолация на сграда, нов покрив 
 

4. НЧ „Н.Й. Вапцаров“ 600 масивна тухлена смяна на дограма, 
изолация на сграда, нов покрив, 
парно на пелети 

5. ДГ „Ю. Гагарин“ база 1 1756 масивна тухлена смяна на дограма, 
изолация на сграда, нов покрив, 
парно на пелети 

6. ДГ „Ю. Гагарин“ база 2 
 

1087 масивна тухлена смяна на дограма, 
изолация на сграда, нов покрив 

7. СУ „Проф. д-р А. Златаров“ 
– база 1 

3480 масивна тухлена смяна на дограма, 
изолация на сграда, нов покрив, 
парно на пелети 

8. СУ „Проф. д-р А. Златаров“ 
– база 2  

1715 масивна тухлена смяна на дограма, 
изолация на сграда, нов покрив, 
парно на пелети 

9. СУ „Проф. д-р А. Златаров“ 
– база 2  – салон и парно 
 

180 масивна тухлена смяна на дограма 

10. Физкултурен салон СУ 
 

868 панелна 
конструкция 

смяна на дограма, парно на пелети 

11. Младежки дом Годеч 960 масивна тухлена не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

12. Поликлиника 704 панелна смяна на дограма, 
изолация на сграда, нов покрив 
 

13. Медицински център - 
Годеч 

1978 масивна тухлена смяна на дограма, 
изолация на сграда, нов покрив, 
парно на пелети 

14. Център за интеграция 
 

370 масивна тухлена смяна на дограма, 
изолация на сграда, нов покрив 

15. Посетителски център 
 
 

220 масивна тухлена смяна на дограма, 
изолация на сграда, нов покрив 

16. Административна сграда 
БКС 

942 масивна тухлена не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
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17. Приземен етаж ДСП 275 масивна тухлена смяна на дограма, 
изолация на сграда 
 

18. Помощно училище 2250 масивна тухлена не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

19. Траурна зала  метална 
конструкция 

не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

20. Автогара 186 масивна тухлена смяна на дограма 
 

21. Спортна зала 3550,19 монолитна сборна 
конструкция 
/спирола/, 
разпределителни 
стени – с тухла 

новопостроена сграда - 2015 г. 

22. Кметство с. Шума 
 

98 масивна смяна на дограма, смяна на покрив 

23. село Шума – младежки 
дом 

34 масивна няма не са предприети мерки за 
енергийна ефективност 
 
 

24. село Шума училище 170 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

25. село Шума – бивша фурна 90 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

26.  
Кметство с. Гинци/ново 

110 масивна смяна на дограма, 
изолация на сграда 
 

27. с. Гинци - здравна служба 98 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

28. с. Гинци - старо 
кметство/читалище 

50 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

29. с. Гинци - младежки дом 170 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

30. Кметство с. Бракьовци 96 масивна смяна на дограма, смяна на покрив, 
изолация на сграда 
 

31. с. Бракьовци  чакалня 28 масивна изолация на сграда 
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32. с. Бракьовци църква 89 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

33. Кметство с. Губеш 120 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

34. Училище с. Ропот 
 

168 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

35. с. Голеш -  здравна 
служба 

84 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

36. Кметство с. Голеш 100 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

37. с. Голеш - училище 260 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

38. Училище  с. Станинци 
 

165 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

39. Кметство с. Връдловци 50 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 
 

40. Кметство с. Комщица 
 

240 масивна смяна на дограма 
 

41. Кметство с. Туден 65 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 

42. с. Туден - училище 185 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 

43. с. Туден - магазин 36 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 

44. с. Туден -  църква 
 

52 масивна ремонт на покрив, смяна на дограма 

45. магазин с. Разбоище 
 

86 масивна сграда не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 

46. с. Каленовци - здравна 
служба 

50 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 

47. с. Каленовци -  училище 134 полуразрушена 
сграда 

не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
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48. с. Мургаш църква – 20 кв. 
м. 

80 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 

49. Кметство с Мургаш 20 масивна не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 

50. Пенсионерски клуб  
 
 

68 
 
 
 

метална 
конструкция 

не са предприети мерки за енергийна 
ефективност 
 

Таблица №38 Сграден фонд на Общината и предприети мерки за ЕЕ на община Годеч 

 

Община Годеч има изпълнен проект по Договор от 2013 година за „Подобряване на 

енергийната ефективност на административна сграда- публична общинаска 

собственост- находяща се в недвижим имот УПИ II- за обществено обслужване в кв. 

138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м с построена двуетажна масивна сграда 

със сутерен с кадарстрален номер 960 със ЗП 663 кв.м“ 

През 2016 година , Общината участва и с проект по въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилна жилищна сграда- гр. Годеч, област Софийска, ул. 

„Г.С.Раковски“ бл.9 АБ ,както и енергийно обследване. 

Енергийни обследвания на територията на общината са извършени на следните 

сгради: 

▪ Сграда на Общинска Администрация Годеч 

▪ Сграда на „Медицински център Годеч“ 

▪ Сграда на ОДЗ „Юри Гагарин“ 

▪ Сграда на народно читалище „Н.Й.Вапцаров“ 

▪ Сграда на СУ „Проф.д-р Асен Златаров“ база 1 

▪ Сграда на СУ „Проф.д-р Асен Златаров“ база 2 

 

 

Електроснабдяването в община Годеч се осъществява от „ЧЕЗ" АД, както и 

поддържането на електропреносната и електроразпределителната мрежа и 

съоръженията към нея. Дейността на дружеството се осъществява в съответствие с 

нормативната база на енергийния сектор в страната, поставена със Закона за 

енергетиката и приетите след това поднормативни актове. Всички населени места са 

електрифицирани. 

Електроенергийната система на община Годеч е част от единната електроенергийна 

система, както на Софийска област, така и на страната. Нейното развитие е тясно 

свързано с това на националната. Развитието на електроенергийната система на 

общината е определящо за развитието на промишлеността и комунално-битовия 

сектор Община Годеч се захранва от подстанции Петърч и Алдомировци. Всички 

населени места са електрифицирани. 
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Тези подстанции 110/20 КВ осигуряват ел. захранване с въздушни и кабелни изводи 

на всички съществуващи трафопостове в района на гр. Годеч и съседните населени 

места в общината. 

Общината разполага с необходимите трафопостове, съответстващи на нуждите на 

населението и действащите промишлени предприятия. Ел. захранването е изпълнено 

преобладаващо с кабелни линии Н.Н. 220/380 В в града, а една малка част е с 

въздушни линии.  

На територията на община Годеч няма газоразпределителна мрежа. 

 
 

СЪСТОЯНИЕ НА  УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ГОДЕЧ 

 

 

Уличното осветление е изцяло подменено с ефективни и икономически изгодни 

осветителни тела. Подмяната е реализирана със средства от общинския бюджет 

(безлихвен кредит за енергоспестяващо улично осветление). 
  Енергийна консумация в кВч 

(kWh) 

Светлинен източник Брой осветителни източници 
(крушки, пури, LED) 

Електричество Общо 

Флуоресцентни лампи пури 197 542,00 197 542,00 

Общо - 197 542,00 197 542,00 

 

Таблица № 39 Подмяна на УО с икономически изгодни осветителни тела 

Разходите,които Общината прави за енергия от улично осветление , са както следва: 
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Диаграма №18 Разходи на Община Годеч за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 г 

 

Мерките, заложени в плана за устойчиво енергийно развитие на общината касаещи 

уличното осветление са Обновяването му с ново енергоспестяващо, което ще 

доведе до  

• Подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в 

съответствие с хигиенните норми; 

• Намаляване на годишните разходи на електрическа енергия до 15% до 2020г; 

• Намаляване на емисиите на СО2; 

• Стимулиране на движението с велосипеди и пеша поради допълнителната 

сигурност, която новото осветление ще дава на местните хора, което ще доведе 

до допълнителен еко ефект; 

 

Община Годеч има извършено обследване за енергийна ефективност на външна 

осветителна уредба. 

 

 

        ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА          
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Община Горна Малина е разположена в Софийска област и е част от Югозападния 

район на България. Тя има площ от 336,3 km2, която съставлява около 4% от 

територията на областта. Общината граничи с общините Ботевград, Правец, 

Етрополе, Елин Пелин и Мирково. Средищното селище с. Горна Малина се намира на 

25 км от София. 

Общината има изготвен план за енергийна ефективност за периода 2018-2025 година. 

 

Общинският сграден фонд на община Горна Малина се състои от 41 сгради, строени 

между 1950 и 1990 г., като болшинството от тях са изграждани през 70-те години. 

Десет от сградите са административни и се използват предимно от кметствата на 

селищата. В образователния сектор има 12 сгради, сред които три училища (с. Горна 

Малина, с. Априлово и с. Долно Камарци), две читалища (с. Горна Малина и с. Долна 

Малина) и едно Обединено детско заведение (с. Горна Малина) с филиали в с. 

Априлово и в с. Долно Камарци. Общинските сгради в общината са предимно масивни 

(със стоманобетонни носещи конструкции и тухлени стени). Повечето от тях (особено 

тези в средищното селище с. Горна Малина) са в задоволително физическо състояние, 

но някои, предимно в селата, се нуждаят от частични или по-значителни ремонти. 

Общинският сграден фонд, с който Общината разполага  е следния: 

▪ Сграда на общинска администрация (1906 м2), с. Горна Малина – монолитна 
конструкция 

▪ Читалище «Васил Левски» (600 м2), с. Горна Малина – монолитна конструкция 
▪ ДГ «Вяра, Надежда и Любов» (1685 м2), с. Горна Малина – панелна конструкция 
▪ Дом-паметник «Елин Пелин» (1600 м2), с. Байлово – монолитна конструкция 
▪ Училище "Св. Св. Кирил и Mетодий" (3200 м2), с. Априлово – монолитна 

конструкция 
▪ СУ „Христо Ботев”, с. Горна Малина(1530 м2), с Горна Малина – монолитна 

конструкция 
▪ Училище "Отец Паисий" (870 м2), с. Долно Камарци –масивна конструкция 
▪ Здравна служба с АТЦ (520 м2), с. Долно Камарци – монолитна конструкция 

▪ Ритуален дом(420 м2), с. Горна Малина – монолитна конструкция 

▪ Културен дом (653 м2), с. Белопопци – монолитна конструкция 

▪ Спортна зала и съблекални (4004 м2), с. Горна Малина – монолитна 

конструкция 

▪ Филиал ДГ "Вяра, Надежда и Любов" (390 м2), с. Априлово – масивна 

конструкция 

▪ Филиал ДГ "Вяра, Надежда и Любов“ (380 м2), с. Долно Камарци -     панелна 

конструкция 

▪ Автогара (660 м2), с. Горна Малина – масивна конструкция 

▪ Кметство и читалище (1500 м2), с. Априлово – монолитна конструкция 

▪ Читалище (550 м2), с. Долна Малина – масивна конструкция 

▪ Здравна служба (250 м2), с. Горна Малина – монолитна конструкция 
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▪ Кметство (360 м2), с. Стъргел – масивна конструкция 

▪ Кметство (410 м2), с. Макоцево – масивна конструкция 

▪ Кметство (525 м2), с. Осойца – монолитна конструкция 

▪ Кметство(250 м2), с. Саранци – масивна конструкция 

▪ Кметство(140 м2), с. Долна Малина – масивна конструкция 

▪ Кметство(160 м2), с. Негушево – монолитна конструкция 

▪ Кметство (144 м2), с. Горно Камарци – масивна конструкция 

▪ Кметство(70 м2), с. Чеканчево – масивна конструкция 

▪ Кметство(65 м2), с. Гайтанево – масивна конструкция 

 

Предприети мерки за енергийна ефективност в сградния фонд на територията на 

община Горна Малина са в следните сгради: 

 

▪ Сграда на общинска администрация, с. Горна Малина – енергийно обследване 

през 2017 г. 

▪ Читалище «Васил Левски», с. Горна Малина – подменена дограма 

▪ ДГ «Вяра, Надежда и Любов», с. Горна Малина – изпълнен проект по ЕЕ през 

2014г. 

▪ Дом-паметник «Елин Пелин», с. Байлово – частично подменена дограма 

▪ Училище "Св. Св. Кирил и Mетодий", с. Априлово – подменена дограма 

▪ СУ „Христо Ботев”, с. Горна Малина, с Горна Малина – изпълнен проект по ЕЕ 

през 2014г. 

▪ Училище "Отец Паисий", с. Долно Камарци –не са предприемани мерки 

▪ Здравна служба с АТЦ, с. Долно Камарци – подменена дограма 

▪ Ритуален дом, с. Горна Малина – не са предприемани мерки 

▪ Културен дом, с. Белопопци – частично подменена дограма 

▪ Спортен комплекс, с. Горна Малина – новоизпълнен обект през 2013г. 

▪ Филиал ДГ "Вяра, Надежда и Любов", с. Априлово – подменена дограма 

▪ Филиал ДГ "Вяра, Надежда и Любов“, с. Долно Камарци -     частично подменена 

дограма 

▪ Автогара, с. Горна Малина – не са предприемани мерки 

▪ Кметство и читалище, с. Априлово – частично подменена дограма 

▪ Читалище, с. Долна Малина – подменена дограма 

▪ Здравна служба, с. Горна Малина – не са предприемани мерки 

▪ Кметство, с. Стъргел – подменена дограма 

▪ Кметство, с. Макоцево – частично подменена дограма 

▪ Кметство, с. Осойца – подменена дограма 

▪ Кметство, с. Саранци – подменена дограма 

▪ Кметство, с. Долна Малина – частично подменена дограма 
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▪ Кметство, с. Негушево – частично подменена дограма 

▪ Кметство, с. Горно Камарци – подменена дограма 

▪ Кметство, с. Чеканчево – подменена дограма 

▪ Кметство, с. Гайтанево – подменена дограма 

 

Общината е изпълнила проект: Повишаване енергийната ефективност в СОУ „Христо 

Ботев”, с. Горна Малина чрез основен ремонт на съществуващите сгради, изпълнен 

през 2013г. – 2014г. по Оперативна програма „Регионално развитие” и Проект: 

Повишаване енергийната ефективност в ОДЗ „Вяра, Надежда и Любов”, с. Горна 

Малина чрез основен ремонт на съществуващите сгради, изпълнен през 2013г. – 

2014г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 

Общината няма сключени ЕСКО договори но има издадени Удостоверения за 

енергийни спестявания за обекти СУ „Христо Ботев”, с. Горна Малина и ДГ „Вяра, 

Надежда и Любов”, с. Горна Малина: №№ 

477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,4

99,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510/07.08.2017г. 

 

Захранването на община Горна Малина с електроенергия се извършва от 

трансформаторни подстанции “Априлово” и “ДК-Столник”. 

Електроразпределителните системи и съоръжения на територията на общината са в 

сравнително добро състояние. В някои от населените места захранващото 

напрежение е под допустимото, поради което се налага преработка на ел. мрежата 

ниско напрежение и изграждане на нови мачтови трансформаторни постове. 

Неизпълнено задължение от страна на “Електроразпределение - София област” АД е 

пълната профилактика на всички трансформаторни постове по населени места. 

В община Горна Малина няма газификация. 

 

 
 

СЪСТОЯНИЕ НА  УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 
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Диаграма №19 Разходи на Община Горна Малина за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 г 

 

Прави впечатление че разходите ,които прави Общината за енергия от улично 

осветление са една постоянна константа, но и във в трите програми на Общината 

няма достатъчно данни за потреблението и състоянието на уличното осветление и не 

може да се направи извод на какво се дължи това. 

 

 

          ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В  ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ                  

 

 

 

Община Долна баня се намира в Югозападна България. Разположен е в живописната 

Долнобанска котловина, край десния бряг на река Марица. На юг се загражда от 

северните склонове на Рила планина, а на север опира в подножието на 

Септемврийски рид. 

 

Отстои на равни разстояния от София и Пловдив, южно от магистралата София - 

Пловдив - Свиленград, което осигурява бърз и удобен транспорт и отстои на 8 км. от 

жп гара Костенец. През Долна баня минава пътят Пловдив-Дупница –Кулата /през 
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Боровец-19 км. и Самоков/ По този път минава туристическият маршрут за Рилския 

манастир. 

Община Долна Баня има изготвена програма за енергийна ефективност за периода 

2020-2025 година. 

 

Сградите на територията на общината биват масивни и полмасивн, като общата им 

разгъната застроена площ е 26490м².На таблица №40 ще проследим сградите 

собственост на Община Долна Баня 

 

№ СГРАДА АДРЕС ЗП/м2 ВИД Мерки за ЕЕ 

1 Административна сграда Търговска 134 1664 масивна да 

2 Дом за деца Констанца Ляпчева Рилско шосе 7 362 масивна да 

3 Младежки дом Търговска 675 масивна да 

4 Обществена баня и  пералня  ул. Простор 370 масивна да 

5  ОДЗ Юрий Гагарин  ул.Новодомска 10А 2322 масивна да 

6 СОУ Неофит Рилски стол ул. Бистришка 2 1542 масивна  

7 СОУ Неофит Рилски  ул. Бистришка 2 3050 масивна да 

8 Сграда  ул. Св. Кирил и Методий 
12 

48   

9 Ритуална зала  81 масивна да 

10 Музей  235 масивна да 

11 Римска баня/Хамам  154   

12 Поликлиника сграда 1  ул Кирил и Методий 14 264 масивна да 

13 Сграда и ренген ул Кирил и Методий 14 130  да 

14 Сграда за БМП ул Кирил и Методий 14 128  да 

15 Обслужваща сграда Стадион ул. Спортна слава 1 565 масивна да 

16 Съблекалня ул. Спортна слава 1 197 масивна да 

17 Сервизна сграда ул. Спортна слава 1 104 масивна да 

18 Резервоар ул. Спортна слава 1 132 масивна да 

19 Сграда  Циганско меше 740 мет. ко-я  

20 Сграда  Циганско меше 26 масивна да 

21 Сграда  Циганско меше 406 масивна да 

22 Сграда  Циганско меше 1206 масивна да 

23 Сграда  Циганско меше 84 паянтов
а 

 

24 Сграда  Циганско меше 176 масивна да 

25 Сграда  Циганско меше 147 масивна да 

26 Сграда  Циганско меше 11 масивна да 

27 Сграда  Циганско меше 39 масивна да 

28 Сграда  Циганско меше 8 полумас  

29 Сграда за енергопроизводство Циганско меше 15 масивна да 

30 Сграда- хангар, гараж  Циганско меше 95 полумас  

31 Сграда  Циганско меше 193 масивна  

32 Сграда-администрация Циганско меше 673 масивна да 

33 Промишлена сграда Циганско меше 132 масивна  

34 Сграда  Циганско меше 31 масивна  
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35 Сграда-склад Циганско меше 153 масивна  

36 Сграда-склад Циганско меше 896 масивна  

37 Сграда - селскостопанска Циганско меше 33 полумас  

38 Сграда - селскостопанска Циганско меше 33 полумас  

39 Сграда - селскостопанска Циганско меше 37 полумас  

40 Сграда- работилница, гараж Циганско меше 880 масивна да 

41 Гараж Циганско меше 29 полумас  

42 Гараж Циганско меше 887 масивна  

43 Сграда-склад Циганско меше 406 масивна  

44 Читалище Рила Ал. Стамболийски 930 масивна да 

45 Сграда -спално помещение с. Свети Спас 481 полумас  

46 Сграда -спално помещение с. Свети Спас 481 полумас  

47 Сграда -спално помещение с. Свети Спас 628 полумас  

48 Сграда - хранителен блок с. Свети Спас 472 полумас  

49 Сграда - котелно помещение с. Свети Спас 297 полумас  

50 Сграда - детска занималня с. Свети Спас 132 полумас  

51 Сграда - агрегатно помещение с. Свети Спас 20 полумас  

52 Сграда - бункер за нафта с. Свети Спас 67 полумас  

53 Сграда - медицинска служба с. Свети Спас 88 полумас  

54 Административна сграда с.Свети спас 78 полумас  

55 Хижа Венетица с.Свети спас 144 масивна  

56 Хижа Венетица с.Свети спас 552 масивна  

57 хижа Гергиница с.Свети спас 430 масивна  

59 Сграда Младежки лагер-кухня с.Свети спас 100 масивна  

60 Сграда Младежки лагер с.Свети спас 310 масивна  

61 ПГ " Христо Ботев" - основна  ул.Търговска 951 масивна  

62 ПГ " Христо Ботев"- маш отд-е ул.Търговска 598 масивна  

63 ПГ " Христо Ботев" стол, 
пансион 

ул.Търговска 354 масивна  

64 ПГ " Христо Ботев"сграда ул.Търговска 18   

  Обща застроена площ 26490
м² 

  

Таблица №40 Сгради собственост на Община Долна Баня 

Общината е реализирала мерки за ЕЕ и е участвала в следните проекти  за следните 

обекти: 

 

Обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на СОУ ”Неофит Рилски”  

гр. Долна баня, където са извършени: 

 

• Топлоизолация на фасадни стени; 

• Топлоизолация на покрив; 

• Ремонт на отоплителната инсталация; 

• Въвеждане на енергоефективни уреди; 

• Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи; 

• Оптимизиране броя на осветителните тела. 
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 Обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на СОУ ”Неофит Рилски” 

– „Котелно, ученически стол, библиотека и зали”: 

 

• Подмяна на външната дограма с двоен PVC стъклопакет; 

• Топлоизолация на външни стени 

• Топлоизолация на покрив; 

• Подмяна на котелна и горивна уредба и автоматика; 

• Монтаж на соларна система за топла вода 

• Въвеждане на енергоефективни уреди; 

• Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи; 

• Оптимизиране броя на осветителните тела. 

 

Обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОДЗ ”Юрий Гагарин”  

гр. Долна баня: 

• Изолация на фасадни стени 

• Изолация на покрив 

• Подмяна на външната дограма с двоен PVC стъклопакет; 

• Ремонт на отоплителна и котелна инсталация; 

• Монтаж на соларна система за топла вода; 

• Въвеждане на енергоефективни уреди; 

• Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи; 

• Оптимизиране броя на осветителните тела. 

 

Обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на общинска 

администрация гр. Долна баня: 

 

• Подмяна на външната дограма с двоен PVC стъклопакет 

• Топлоизолация на външни стени 

•  Топлоизолация на покрив 

• Ремонт на отоплителна и котелна инсталации 

• Монтаж на соларна система за топла вода 

• Въвеждане на енергоефективни уреди 

• Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи 

• Оптимизиране броя на осветителните тела. 

 

Обект: „Изпълнение на Инженеринг за Жилищен блок, находящ се в гр. Долна 

баня, община Долна баня, област Софийска, ул. „Маришка“ №2, бл. 1, във връзка 

с реализацията на НПЕЕМЖС“ 
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• Подмяна на външната дограма с троен PVC стъклопакет; 

• Топлоизолация на външни стени и мазета; 

• Смяна на вратите на общите части с алуминиеви и пожароустойчиви; 

• Топлоизолация на покрив; 

• Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи; 

• Оптимизиране броя на осветителните тела. 

Обект: „Изпълнение на Инженеринг за Жилищен блок №1, находящ се в гр. 

Долна баня, община Долна баня, област Софийска, ул. „Търговска“ №119, бл. 1, 

във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС“ 

 

• Подмяна на външната дограма с троен PVC стъклопакет; 

• Топлоизолация на външни стени и мазета; 

• Смяна на вратите на общите части с алуминиеви и пожароустойчиви; 

• Топлоизолация на покрив; 

• подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи; 

• оптимизиране броя на осветителните тела. 

Обект: „Изпълнение на Инженеринг за блок-секция №4-7, находящ се в гр. Долна 

баня, община Долна баня, област Софийска, ул. „Търговска“ №119, бл. 4-7, във 

връзка с реализацията на НПЕЕМЖС“ 

 

• Подмяна на външната дограма с троен PVC стъклопакет; 

• Топлоизолация на външни стени, както и на таванни помещения и мазета; 

• Смяна на вратите на общите части с енергийно ефективни алуминиеви и 

пожароустойчиви; 

• Топлоизолация на покрив; 

• Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи; 

• Оптимизиране броя на осветителните тела. 

 

Обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на минералната баня: 

 

• Подмяна на външната дограма с троен PVC стъклопакет; 

• Топлоизолация на външни стени; 

• Топлоизолация на покрив; 

• Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи; 

• Оптимизиране броя на осветителните тела. 

 

Обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в център за културно- 

образователни дейности, гр. Долна баня: 
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• Подмяна на външната дограма с троен PVC стъклопакет; 

• Топлоизолация на външни стени; 

• Подмяна на вътрешни и външни врати с енергийно ефективни алуминиеви 

такива. 

• Топлоизолация на покрив; 

• Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи; 

• Оптимизиране броя на осветителните тела. 

 

Община Долна баня няма издадени удостоверения за енергийни спестявания и няма 

сключени еско договори. 

На територията на общината са реализирани следните проекти по енергийна 

ефективност: 

 

✓ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на СОУ”Неофит Рилски”  гр. 

Долна баня: 

 

✓ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на СОУ ”Неофит Рилски” – 

„Котелно, ученически стол, библиотека и зали”: 

 

✓ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОДЗ ”Юрий Гагарин”  гр. 

Долна баня: 

 

✓ „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на общинска 

администрация гр. Долна баня“ 

✓ „Изпълнение на Инженеринг за Жилищен блок, находящ се в гр. Долна баня, 

община Долна баня, област Софийска, ул. „Маришка“ №2, бл. 1, във връзка с 

реализацията на НПЕЕМЖС“ 

✓ „Изпълнение на Инженеринг за Жилищен блок №1, находящ се в гр. Долна 

баня, община Долна баня, област Софийска, ул. „Търговска“ №119, бл. 1, във 

връзка с реализацията на НПЕЕМЖС“ 

 

✓ „Изпълнение на Инженеринг за блок-секция №4-7, находящ се в гр. Долна баня, 

община Долна баня, област Софийска, ул. „Търговска“ №119, бл. 4-7, във връзка 

с реализацията на НПЕЕМЖС“ 

 

✓ „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на минералната баня“ 
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✓ „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в център за културно- 

образователни дейности, гр. Долна баня“ 

 

 

В община Долна баня електроснабдяването се извършва от републиканската 

енергийна система чрез районната електрическа подстанция в Костенец. Тази 

подстанция понижава напрежението на магистралната енергопреносна мрежа от 

110кV на 20кV и осигурява електрозахранване със средно напрежение на районните 

трансформаторни постове в общината. Потребителите се захранват посредством 

въздушни и подземни кабели. На този етап в общината все още няма изградени 

електропроизводствени мощности макар и напоследък все по-често да се подига 

въпроса за ВЕИ. Електроразпределителната мрежа за средно и ниско напрежение се 

стопанисва и поддържа от подрайон Костенец, подразделение на 

“Енергоразпределение София” ЕАД. На територията на общината има необходимите 

трафопостове, въздушни и кабелни линии, съответстващи на потребностите на 

населението, промишлените предприятия, административните учреждения, 

социалните заведения и други стопански обекти. От към техническо състояние и 

поддръжка електроснабдителната мрежа отговаря на изискванията за сигурност и 

качество на електрозахранването. В общината има общо 13 трафопоста, в т.ч.11 в 

стоманобетонни постройки и 2 мачтови с обща инсталирана мощност 3 440 kVA. Общо 

взето електроснабдителната мрежа на общината е добре изградена.  

Общината не е газифицирана. 

 
 

СЪСТОЯНИЕ НА  УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ 

 

Разходите, които Общината прави са изобразени на следващата диаграма: 
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Диаграма №20 Разходи на Община Горна Баня за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 г 

 

Електрифицирани са всички улици в общината. В последните години, улично 

осветление  се подменя поетапно, като се монтират енергоспестяващи осветителни 

тела. В дългосрочен план изготвянето на финансов план за подмяната на цялото 

улично осветление с ново соларно осветление, ще е от полза на общината с цел 

свеждане до нулеви стойности на отделяните  въглеродни емисии. Фасадно 

осветление има само по сградата на общинска администрация. Парковото осветление 

в град Долна баня е недостатъчно и неефективно, като и там е пряка необходимостта 

от инвестиции в осветителни тела, с цел безопасното преминаване на парковата 

територия от граждани 

Към момента, Общината провежда целенасочени действия за оптимизиране на 

енергийните разходи, като системно се работи за подобряване на енергийната 

ефективност /ЕЕ/ на уличното осветление, като в момента се изпълнява проект за 

подмяна на улично осветление за 26 (двадесет и шест) улици на територията на 

общината. 
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     ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА ДРАГОМАН                  

  

Община  Драгоман се намира непосредствено до  западната  граница  на  Република  

България.  Административният  център  на  общината  е  град  Драгоман.  Разположен 

е в малко  високопланинско  поле,  в  западната  част  на  Софийската  котловина,  на  

около 36 км.  западно  от  София  и  на  15  км.  източно  от  Република  Сърбия.  

Средната надморска височина на град Драгоман е 722.40 метра. На областта Бурел е 

765 мн. в. Най-ниската надморска височина в общината се намира при село Калотина, 

около  495 м. Най-ниската точка е нулата на рейката на река Нишава – 488.66 метра, а 

най-високата е връх Петровски кръст – 1206 м. Теренът, на който се намира и развива 

общината е карстов. Окарстянето е почти повсеместно явление (Чепън, Три уши, 

Ждрелото на р. Нишава, Габерски камък и др), поради тази причина дъждовната 

повърхностна вода пропада в земните недра. Изворите и породилите се от тях потоци, 

поради вододелния характер на района се превръщат в притоци на двете най-големи  

реки течащи през общината – Габерска (Борелска) река и река Нишава.    

Община  Драгоман  се  състои  от  34  населени  места,  като  в  границите  й  се  намира  

малката  географска  област  Бурел.  Тя  обхваща  22  села,  заключени  между  

Алдомировско  поле,  Граово,  Знеполе,  реките  Невлянска,   Ежевица   и  

Драгоманското  блато. Населението на общината е концентрирано в общинския 

център Драгоман, а три от селата са с население над 250 жители. 

 

Сградите ,които притежава Община Драгоман са 37 на брой и са с обща застроена 

площ  16945.4 кв.м. 

НАИМЕНОВАН

ИЕ НА ИМОТА 

АДРЕС НА ИМОТА Населено 

място 

ВИД НА 

ИМОТА 

ОПИСАНИЕ НА 

ИМОТА 

ПЛОЩ 

НА 

СГРАДАТ

А 

Кметство с. 

Василовци 

с. ВАСИЛОВЦИ, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

област Софийска, 

община Драгоман, 

с. Василовци 

Василовци кметство кметство УПИ XI - 

110  в  по 

кадастрална карта 

на с. ВАСИЛОВЦИ, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 70.00 

/седемдесет / кв.м.  

Полумасивна 

сграда, на един 

етаж, строена през 

70 
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1935 г., със 

застроена площ 70 

/седемдесет/ кв.м., 

построена в УПИ XI - 

110 /сто и десети/ 

от кв.14 

/четиринадесети/ 

по плата на с. 

Василовци, 

представляваща 

кметство ; 

Конструкция - 

полумасивна ; 

Етажност - 1 /едно / 

етаж; Год. на 

построяване - 1935 

г. 

Училище с. 

Вишан 

с. ВИШАН, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

Номер по КВС: 

парцел ХІ   парцел 

ХІ,кв.13 , с.Вишан 

Вишан парцел парцел КМЕТСТВО 

УЧИЛИЩЕ И КЛУБ  

с идентификатор 

ПАРЦЕЛ XI ()  в  по 

кадастрална карта 

на с. ВИШАН, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 1245.00 

/хиляда двеста 

четиридесет и пет / 

кв.м.  Парцел 

ХІ"Кметство,учили

ще и клуб"кв.18 с 

площ 1245кв.м.( 

застроен с 

едноетажна 

училищна сграда на 

170кв.м. ; Етажност 

- 1 /едно / етаж 

170 

Кметство с. 

Вишан 

с. ВИШАН, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

С.Вишан,кв.6,УПИ I 

Вишан кметство кметство УПИ I-27, 

кв.6  в  по 

кадастрална карта 

на с. ВИШАН, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 1080.00 

/хиляда и 

осемдесет / кв.м.  

Недвижим имот 

представляващ УПИ 

80 
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I от кв.6 отреден за 

"За кметство" с 

площ от 1080кв.м. 

заедно с 

построената в него 

масивна 

едноетажна сграда 

със ЗП-80КВ.М. ; 

Конструкция - 

масивна ; Етажност 

- 1 /едно / етаж 

Училище с. 

Владиславци 

с. ВЛАДИСЛАВЦИ, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

Номер по КВС: 

ПАРЦЕЛ І   

ПАРЦЕЛ І КВ.19 

С.ВЛАДИСЛАВЦИ 

Владиславц

и 

парцел парцел УЧИЛИЩЕ  с 

идентификатор 

ПАРЦЕЛ I ()  в  по 

кадастрална карта 

на с. 

ВЛАДИСЛАВЦИ, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 1866.00 

/хиляда осемстотин 

шестдесет и шест / 

кв.м.  парцел 

І"Училище" от кв.19 

от 1866кв.м. 

застроен с 

едноетажна 

масивна училищна 

сграда на 209кв.м. ; 

Конструкция - 

масивна ; Етажност 

- 1 /едно / етаж 

209 

Детска 

градина с 

кухненски 

бокс с. Габер 

с. ГАБЕР, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

с.Габер парцел VІІ 

кв.13 

Габер парцел парцел Детска 

градина с 

кухненски бокс  с 

идентификатор VII 

()  в  по кадастрална 

карта на с. ГАБЕР, 

oбщ.ДРАГОМАНдетс

ка градина с 

кухненски бокс 

парцел VІІ - кв.13 

с.Габер парцела 

заема 6265кв.м. ЗП-

детската градина 

540 
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330 кв.м. за к.бокс 

210кв.м. 

Училище с. 

Габер 

с. ГАБЕР, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

с.Габер, парцел ХІ 

кв.29 

Габер парцел парцел Парцел ХІ-

"Училище и 

физически салон"  в  

по кадастрална 

карта на с. ГАБЕР, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 4340.00 

/четири хиляди 

триста и 

четиридесет / кв.м.  

Парцел ХІ-

"Училище и 

физически салон" 

от 4340 кв.м от 

кв.29 на с.Габер, 

застроен с масивна 

училищна сграда от 

422 кв.м ; 

Конструкция - 

масивна 

422 

Здравна 

служба с.Габер 

с. ГАБЕР, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

с.Габер, община 

Драгоман ,УПИ 

XVI-37,кв.4 

Габер здравна 

служба 

здравна служба УПИ 

XVI-37"Здравна 

служба"  в  по 

кадастрална карта 

на с. ГАБЕР, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ  

144.00/910.00 /сто 

четиридесет и 

четири  кв.м. 

идеални части от 

деветстотин и десет  

кв.м. /Недвижим 

общински имот, 

представляващ УПИ 

XVI-37 от кв.4 по 

плана на с.Габер, 

община Драгоман, с 

площ от 910 

/деветстотин и 

144 
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десет/кв.м. заедно с 

изградената в него 

"Здравна служба" с 

ЗП от 144 /сто 

четиридесет и 

четири/кв.м. ; 

Конструкция - 

масивна 

Читалище в 

с.Габер 

с. ГАБЕР, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

с.Габер кв.20 

Габер сграда сграда Читалище в 

с.Габер  с 

идентификатор 

УПИ V ()  в  по 

кадастрална карта 

на с. ГАБЕР, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 65429.00 

/шестдесет и пет 

хиляди 

четиристотин 

двадесет и девет / 

кв.м.  читалищна 

сграда ЗП-630 кв.м. 

два етажа масивна 

въведена в 

действие 1975г. ; 

Етажност - 2 /два / 

етажа; Год. на 

построяване - 1972 

г. 

630 
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Читалище в 

с.Големо 

Малово 

с. ГОЛЕМО 

МАЛОВО, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

с.Голямо Малово , 

парцел Х от кв.19 

Големо 

малово 

парцел парцел Читалище в 

с.Големо Малово  с 

идентификатор X ()  

в  по кадастрална 

карта на с. ГОЛЕМО 

МАЛОВО, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 3804.00 /три 

хиляди осемстотин 

и четири / кв.м.  

читалище с.Голямо 

Малово - изградено 

в парцел Х от кв.19 

застроена площ 

390кв.м. парцела 

3804кв.м. от тях не 

са уредени 

придаваемите се 

части от имот 44 за 

434кв.м. и от имот 

46 за 57кв.м. 

сградата е на един 

етаж масивна 

строена 1981г. 

 

390 

Училище с. 

Грълска 

падина 

с. ГРЪЛСКА 

ПАДИНА, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

Номер по КВС: 

Парцел V   Парцел 

V,кв.3,с.Грълска 

падина 

Грълска 

падина 

парцел парцел "Училище"  

в  по кадастрална 

карта на с. ГРЪЛСКА 

ПАДИНА, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 676.00 

/шестстотин 

седемдесет и шест / 

кв.м.  Парцел 

V"Училище" от кв.3 

от 676кв.м. 

застроен с 

едноетажна 

училищна сграда на 

60кв.м. ; Етажност - 

1 /едно / етаж 

 

60 

Читалище гр. 

Драгоман 

гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  В 

Драгоман сграда сграда "Читалищна 

сграда"   с 

идентификатор VIII, 

кв.79 (, кадастрален 

380 
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парцел VІІІ от 

кв.79 по рег.план 

на гр.Драгоман-

ЦГЧ 

район- седемдесет и 

девет )  в  по 

кадастрална карта 

на гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 1.00 /един / 

кв.м.  Масивна 

триетажна сграда с 

мазе със застроена 

площ от 380 кв.м, 

представляваща 

"Читалищна сграда" 

Училище гр. 

Драгоман 

гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

гр.Драгоман, 

парцел І кв.5 

Драгоман училище училище Парцел І 

от кв.5 гр.Драгоман  

в  по кадастрална 

карта на гр. 

ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 3883.00 /три 

хиляди осемстотин 

осемдесет и три / 

кв.м.  Парцел І от 

кв.5 гр.Драгоман, 

отреден за 

"Училище" с площ 

от 3883 кв.м, 

застроен с 

триетажна сграда с 

площ от 462 кв.м ; 

Етажност - 3 /три / 

етажа 

462 

ОДЗ др. 

Драгоман 

гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

гр.Драгоман, 

парцел І кв.47 

Драгоман парцел парцел парцел І от 

кв.47 - ОДЗ  в  по 

кадастрална карта 

на гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 8308.00 /осем 

хиляди триста и 

осем / кв.м.  

Недвижим имот, 

представляващ 

парцел І от кв.47 по 

плана на 

гр.Драгоман, 

отреден за ОДЗ с 

площ от 8308 кв.м 

1080 
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заедно с три 

масивни корпуса:І - 

корп.480 кв.м; ІІ-

корп.-300 кв.м; 

ІІІкорп.-300 кв.м 
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ОДЗ(детска 

ясла) гр. 

Драгоман 

гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

Драгоман, парцел 

І-ОДЗ на кв.53 - 

ЦГЧ 

Драгоман парцел парцел  парцел І от 

кв.53, гр.Драгоман-

ЦГЧ, отреден за 

ОДЗ(детска ясла)  в  

по кадастрална 

карта на гр. 

ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 2415.00 /двe 

хиляди 

четиристотин и 

петнадесет / кв.м.  

представляващ 

парцел І от кв.53, 

гр.Драгоман-ЦГЧ, 

отреден за 

ОДЗ(детска ясла), 

заедно с 

изградената в него 

масивна сграда от 

406 кв.м и помощна 

сграда-50 кв.м от 

целия парцел с 

площ от 2415кв.м 

456 
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сграда на 

общинска 

администраци

я гр. Драгоман 

гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

гр.Драгоман ЦГЧ, 

кв. 78, УПИ XI-

"Обществена 

сграда, кметство, 

банка,ДСК и поща" 

Драгоман кметство кметство  УПИ XI-

"Обществена сграда, 

кметство,банка,  в  

по кадастрална 

карта на гр. 

ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 2860.00 /двe 

хиляди осемстотин 

и шестдесет / кв.м.  

1.Недвижим имот, 

представляващ УПИ 

XI-"Обществена 

сграда, 

кметство,банка, 

ДСК и поща" с площ 

2860кв.м. 2.Масивна 

четири етажна 

сграда със сутерен с 

обща застроена 

площ по етажи 

както следва: -

Сутерен с обща 

площ-151.35м2 -

Партерен етаж-едно 

помещение за 

дежурни ОСС-23.10 

м2 -I-ви етаж-8 

помещения 

включващи 

канцеларии и 

санитарен възел с 

обща площ-181,05 

м2 -II-риетаж-16 

помещения 

включващи 

канцеларии и два 

санитарни възела с 

обща площ-

359.40м2 -III-ти 

етаж -14 

помещения 

включващи 

канцеларии и два 

санитарни възела с 

962.4 
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обща площ-247.50 

м2 
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Сграда за 

обществено 

обслужване гр. 

Драгоман 

гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

Гр.Драгоман,общи

на Драгоман, УПИ 

VII-1011,кв.74 

Драгоман ЧИТАЛИЩ

Е 

ЧИТАЛИЩЕ  УПИ 

VII-1011 

"Читалище"  в  по 

кадастрална карта 

на гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ  

300.00/675.00 

/триста  кв.м. 

идеални части от 

шестстотин 

седемдесет и пет  

кв.м. /Недвижим 

общински имот , 

представляващ УПИ 

VII-1011 от кв.74 по 

плана на 

гр.Драгоман, 

община Драгоман,с 

площ от 

675/шестотин 

седемдесет и 

пет/кв.м. заедно с 

изградената в нето 

двуетажна сграда 

"Читалище" с РЗП 

от 

300/триста/кв.м. ; 

Етажност - 2 /два / 

етажа 

300 
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Туристически 

информационе

н център гр. 

Драгоман 

гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

област Софийска, 

община Драгоман, 

гр. Драгоман, кв. 

81, УПИ I 

Драгоман УПИ УПИ УПИ I -"за 

търговски нужди"-

турестически 

информационене 

център  в  по 

кадастрална карта 

на гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 1280.00 

/хиляда двеста и 

осемдесет / кв.м.  

УПИ I -"за 

търговски 

нужди"(първи 

имот) с площ 

1280(хиляда двеста 

и осемдесет ) кв.м. в 

кв.81(осемдесет и 

едно) по 

действащия 

регулационен план 

на гр. Драгоман, 

одобрен със 

заповед № АБ -

289/11.09.1986г., № 

РД-15- 

143/16.07.2004г., 

заедно с 

построената в 

имота: едноетажна 

масивна сграда със 

ЗП от 140.02(сто и 

четиридесет цяло и 

две стотни) кв. м., 

представляващ 

Туристически 

информационен 

център. ; 

Конструкция - 

масивна ; Етажност 

- 1 /едно / етаж 

140 
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Училище гр. 

Драгоман 

гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

гр.Драгоман, 

парцел VІІІ кв.8 

Драгоман училище училище Парцел 

VІІІ  в  по 

кадастрална карта 

на гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 3790.00 /три 

хиляди 

седемстотин и 

деветдесет / кв.м.  

Парцел VІІІ от кв.8 

гр.Драгоман, 

отреден за "За 

училище" с площ от 

3790 кв.м заедно с 

построената 

училищна сграда 

със застроена площ 

820 кв.м на 2 етажа 

820 

Спортна зала, 

съблекални, 

гараж и склад 

гр. Драгоман 

гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

област Софийска, 

гр.Драгоман, 

кв.30а 

Драгоман УПИ УПИ I - спортна зала  

в  по кадастрална 

карта на гр. 

ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 43220.00 

/четиридесет и три 

хиляди двеста и 

двадесет / кв.м.  

УПИ I - за стадион и 

спортна зала 

целият с площ от 43 

220/четиридесет и 

три хиляди двеста и 

двадесет кв.м./ кв.м. 

от кв.30а по плана 

на гр.Драгоман, 

3606 
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заедно с 

построените в 

имота следните 

сгради: Спортна 

зала на един етаж с 

РЗП от 2731/две 

хиляди 

седемстотин и един 

кв.м./ кв.м.; 

съблекални с 

трибуни на два 

етажа с РЗП от 405; 

трибуни с РЗП 345 

кв.м./триста 

четиридесет и пет 

кв.м./ ; гараж при 

трибуни на един 

етаж с РЗП 

62/шестдесет и два 

кв.м./ кв.м.; склад 

на един етаж с РЗП 

63/шестдесет и три 

кв.м./ кв.м.; 

Въведени в 

експлоатация 

2015г. ; мини 

игрище с площ от 

294 кв.м. и стадион 

с площ от 7 140 

кв.м. ; Год. на 

построяване - 2015 

г. 

Поликлиника 

гр.Драгоман 

гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН,  

ул.  ХРИСТО 

БОТЕВ,  №19   по 

ЗРП, одобрен през: 

1900г.  

Гр.Драгоман,кв.47, 

УПИ II 

"Поликлиника" 

Драгоман здравна 

служба 

здравна служба УПИ 

II"Поликлиника" от 

кв.47  в  по 

кадастрална карта 

на гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН,  ул.  

ХРИСТО БОТЕВ,  

№19 с площ 5784.00 

/пет хиляди 

седемстотин 

осемдесет и четири 

/ кв.м.  1.Недвижим 

имот, 

представляващ УПИ 

3139 
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II"Поликлиника" от 

кв.47 по плана на 

гр.Драгоман с площ 

5784 кв.м./пет 

хиляди 

седемстотин 

осемдесет и четири  

кв.м./ 2.Сглобяема 

едноетажна сграда 

със ЗП-216кв.м. 

3.Масивна 

триетажна сграда 

"Поликлиника" със 

ЗП 1147/хиляда сто 

четиридесет и 

седем/ кв.м. и РЗП 

2923/две хиляди 

деветсстотин и 

двадесет и три/ 

кв.м., състояща се 

от три блока 

"А","Б","В" ; 

Етажност - 3 /три / 

етажа 

Сграда за 

обществено 

обслужване 

Драгоман- 

разширение 

гр. ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

област Софийска, 

община Драгоман, 

гр.Драгоман, УПИ 

ХVІ-"Читалище" 

кв.84, съгласно 

действащия план 

на гр.Драгоман-

разширение, 

одобрен със 

Заповед № РД-15-

236/15.10.1992г. 

Драгоман - 

разширени

е 

ЧИТАЛИЩ

Е 

ЧИТАЛИЩЕ УПИ ХVІ  

в  по кадастрална 

карта на гр. 

ДРАГОМАН, 

oбщ.ДРАГОМАНот 

977.00 кв.м. 

/деветстотин 

седемдесет и седем  

кв.м. /Недвижим 

общински имот, 

представляващ УПИ 

ХVІ(шестнадесети)- 

"Читалище" от кв.84 

(осемдесет и 

четири) по плана на 

гр.Драгоман- 

разширение, 

община Драгоман, 

целият от 

977(деветстотин 

седемдесет и седем 

квадратни метра), 

228 
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заедно с 

изградената в него 

едноетажна сграда 

"Читалище" с РЗП 

от 228 (двеста 

двадесет и осем 

квадратни метра) ; 

Етажност - 1 /едно / 

етаж 

Училище с. 

Калотина 

с. КАЛОТИНА, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

парцел ІV кв.15 

с.Калотина 

Калотина парцел парцел парцел IV 

КАЛОТИНА 

УЧИЛИЩЕ  в  по 

кадастрална карта 

на с. КАЛОТИНА, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 3640.00 /три 

хиляди шестстотин 

и четиридесет / 

кв.м.  парцел V от 

кв.15 по плана на 

с.Калотина отреден 

за училище с площ 

3640 кв.м. 

Придаваемите се 

части от имоти с № 

30,31,42,43 и 44 не 

са уредени. Парцела 

е застроен с една 

двуетажна масивна 

сграда 285кв.м. и 

две полумасивни 

сгради 

285 
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кметство с. 

Калотина 

с. КАЛОТИНА, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

с.Калотина кв.6 

Калотина парцел парцел пл.№145  в  

по кадастрална 

карта на с. 

КАЛОТИНА, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 920.00 

/деветстотин и 

двадесет / кв.м.  

Недвижим имот 

представляващ 

имот пл.№145 

откв.6 по 

действащия 

регулационен план 

на с. Калотина, с 

площ от 920кв.м., 

заедно с 

построените в него 

полумасивна 

едноетажна сграда-

кметсво със ЗП 

от110кв.м. и 

полумасивна 

стопансках сграда-

яхър от70 кв.м. 

110 

Училище 

с.Калотина-

разширение 

с. КАЛОТИНА, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

парцел І,кв.13 

с.Калотина -

разширение 

Калотина - 

разширени

е 

парцел парцел парцел I 

чилище калотина-

разширение  в  по 

кадастрална карта 

на с. КАЛОТИНА, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 3900.00 /три 

хиляди и 

деветстотин / кв.м.  

парцел І от кв.13- 

с.Калотина- 

разширение с площ 

3900кв.м. , застроен 

с едноетажна 

полумасивна сграда 

на 233кв.м. отреден 

за "Училище" ; 

233 
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Конструкция - 

полумасивна ; 

Етажност - 1 /едно / 

етаж 

ЧИТАЛИЩЕ И 

УЧИЛИЩЕ с. 

Круша 

с. КРУША, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

парцел ІХ КВ.18 

с.Круша 

Круша парцел парцел ПАРЦЕЛ IX 

ЧИТАЛИЩЕ И 

УЧИЛИЩЕ   в  по 

кадастрална карта 

на с. КРУША, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 3292.00 /три 

хиляди двеста 

деветдесет и два / 

кв.м.  Парцел 

ІХ"Читалище и 

училище" от кв.18 

с.Круша с площ 

3292кв.м. застроен с 

масивна двуетажна 

училищна сграда на 

84кв.м. ; 

Конструкция - 

масивна ; Етажност 

- 2 /два / етажа 

84 

Училище 

с.Мало Малово 

с. МАЛО МАЛОВО, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

парцел VІІ кв.5 

с.Мало Малово 

Мало 

Малово 

парцел парцел парцел VII  

Мало Малово  в  по 

кадастрална карта 

на с. МАЛО 

МАЛОВО, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 5375.00 /пет 

хиляди триста 

седемдесет и пет / 

кв.м.  парцел VІІ от 

кв.5 с.Мало Малово 

с площ 5375кв.м. 

съгласно 

Заповед№АБ-

332/1985г. ОНС-

София , а само имот 

пл.№4 с площ 

3690кв.м. застроен с 

157 
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училищна сграда на 

един етаж с площ 

157кв.м. ; Етажност 

- 1 /едно / етаж 

Училище и 

здравен пункт 

с.Несла 

с. НЕСЛА, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

парцел 

І,кв.23,с.Несла 

Несла парцел парцел ПАРЦЕЛ I 

училище и здравен 

пункт -Несла  в  по 

кадастрална карта 

на с. НЕСЛА, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 1675.00 

/хиляда 

шестстотин 

седемдесет и пет / 

кв.м.  парцел І 

"Училище и здравен 

пункт" от кв.23 

с.Несла с площ от 

1675кв.м. застроен с 

едноетажна 

масивна сграда на 

71кв.м. ; 

Конструкция - 

масивна ; Етажност 

- 1 /едно / етаж 

71 

Кметство, 

читалище и 

посетителски 

център с. 

Несла 

с. НЕСЛА, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

област Софийска, 

община Драгоман, 

с. Несла, кв.19 

Несла кметство кметство  УПИ V  в  

по кадастрална 

карта на с. НЕСЛА, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 3157.00 /три 

хиляди сто петдесет 

и седем / кв.м.  

Недвижим имот с 

площ от 3157 /три 

хиляди сто петдесет 

и седем/ кв. м. , 

представляващ УПИ 

V , отреден за 

кметство, 

читалище, АТЦ, 

МВР, сладкарница 

от 

19/деветнадесет/, 

по регулационния 

план на с. Несла, 

408 



 

134 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 

 
 

заедно с 

изградените в него 

масивни сгради, 

представляващи 

кметство със ЗП от 

52,00/петдесет и 

два/кв.м. , 

читалище със ЗП 

222,00/двеста 

двадесет и два/кв.м. 

и посетителски 

център със ЗП 

134,00/сто тридесет 

и четири/кв.м. ; 

Конструкция - 

масивна 

Училище с. 

Ново Бърдо 

с. НОВО БЪРДО, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

парцел ІІ 

,кв.11,с.Бърдо 

Ново бърдо парцел парцел парцел II 

с.Бърдо училищи  в  

по кадастрална 

карта на с. НОВО 

БЪРДО, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 635.00 

/шестстотин 

тридесет и пет / 

кв.м.  Парцел ІІ от 

кв.11 с.Бърдо 

състоящ се от 635 

кв.м. отреден за 

"Училище" застроен 

с полумасивна 

сграда със ЗП-132 

кв.м. ; Конструкция 

- полумасивна 

132 

Училище и 

клуб с. Табан 

с. ТАБАН, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

парцел ХІ-

"уЧИЛИЩЕ И 

КЛУБ" ,кв.6 

,с.Табан 

Табан парцел парцел ПАРЦЕЛ XI  в  

по кадастрална 

карта на с. ТАБАН, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 2350.00 /двe 

хиляди триста и 

петдесет / кв.м.  

Парцел ХІ-

"Училище и клуб" 

от кв.6 с площ от 

2350кв.м. застроен с 

масивна сграда на 

142 
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142кв.м. ; 

Конструкция - 

масивна 

Кметство с. 

Цацаровци 

с. ЦАЦАРОВЦИ, 

oбщ.ДРАГОМАН 

Цацаровци кметство кметство XIV-214  в  

по кадастрална 

карта на с. 

ЦАЦАРОВЦИ, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 744.00 

/седемстотин 

четиридесет и 

четири / кв.м.  

Недвижим 

общински имот 

УПИ XIV-214 "За 

кметство",заедно с 

изградените  в него 

сграда -"кметство" 

със ЗП 57 

кв.м./петдесет и 

седем/ и беседка  с 

площ от 25 

кв.м./двадесет и 

пет/ от   кв.11 

(единадесет) по 

плана на 

с.Цацаровци. 

Целият имот е с 

площ от 744  

/седемстотин 

четиридесет и 

четири/кв.м. 

57 

Училище с. 

Цацаровци 

с. ЦАЦАРОВЦИ, 

oбщ.ДРАГОМАН 

Цацаровци УПИ УПИ XXIII-214  в  по 

кадастрална карта 

на с. ЦАЦАРОВЦИ, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 2940.00 /двe 

хиляди деветстотин 

и четиридесет / 

кв.м.  Недвижим 

общински имот 

УПИ XXIII-214 "За 

училище",заедно с 

212 
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изградената  в него 

сграда -"училище" 

със ЗП 212 

кв.м./двеста и 

дванадесет /  от   

кв.11 (единадесет) 

по плана на 

с.Цацаровци. 

Целият имот е с 

площ от 2940  /две 

хиляди деветстотин 

и четиридесет 

/кв.м.; Конструкция 

- полумасивна 

Магазин с. 

Чепърлинци 

с. ЧЕПЪРЛИНЦИ, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

Номер по КВС: 

парцел ІХ   

с.Чепърлянци, 

парцел ІХ, кв.2 

Чепърлинц

и 

парцел парцел парцел ІХ  в  

по кадастрална 

карта на с. 

ЧЕПЪРЛИНЦИ, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 420.00 

/четиристотин и 

двадесет / кв.м.  

парцел ІХ от кв.2 на 

с.Чепърлянци с 

площ от 420 кв.м, 

отреден за 

"Магазин4 , 

застроен с 

едноетажна 

полумасивна 

училищна сграда с 

площ от 98 кв.м (без 

придаваемите се 

220 кв.м от имот 

пл.№ 10, които не са 

отчуждени до 

момента) ; 

Конструкция - 

полумасивна ; 

Етажност - 1 /едно / 

етаж 

98 
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Училище с. 

Чорул 

с. ЧОРУЛ, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

с.Чорул, парцел І -

25 кв.20 

Чорул парцел парцел парцел І-125  

в  по кадастрална 

карта на с. ЧОРУЛ, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 200.00 

/двеста / кв.м.  

парцел І-125 от 

кв.20, отреден за 

"Младежки лагер" с 

площ от 4670 кв.м, 

застроен с 

двуетажна 

училищна сграда с 

площ от 200кв.м ; 

Етажност - 2 /два / 

етажа 

200 

Училище с. 

Ялботина 

с. ЯЛБОТИНА, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

Номер по КВС: 

парцел ІV   парцел 

ІV 

кв.22,с.Ялботина 

Ялботина парцел парцел УЧИЛИЩЕ 

СЪС СПОРТЕН 

ТЕРЕН  с 

идентификатор 

ПАРЦЕЛ IV ()  в  по 

кадастрална карта 

на с. ЯЛБОТИНА, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ 5030.00 /пет 

хиляди и тридесет / 

кв.м.  парцел ІV 

"Училище със 

спортен терен" от 

кв.22 от 5030кв.м., 

застроен с 

едноетажна 

масивна училищна 

сграда 

70 

Кметство с. 

Ялботина 

с. ЯЛБОТИНА, 

oбщ.ДРАГОМАН   

по ЗРП, одобрен 

през: 1900г.  

С.Ялботина, УПИ 

IV 

"Кметство",кв.22 

Ялботина УПИ УПИ УПИ IV 

"Кметство"  в  по 

кадастрална карта 

на с. ЯЛБОТИНА, 

oбщ.ДРАГОМАН с 

площ  

194.00/3920.00 /сто 

деветдесет и 

четири  кв.м. 

идеални части от 

три хиляди 

деветстотин и 

194 
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двадесет  кв.м. 

/1.Недвижим имот, 

представляващ УПИ 

IV "Кметство" от 

кв.22 по плана на 

с.Ялботина с площ 

от 3920,00 кв.м. 

/три хиляди 

деветстотин и 

двадесет/ 

2.Масивна 

едноетажна 

училищна сграда 

със ЗП 194кв.м. ; 

Конструкция - 

масивна ; Етажност 

- 1 /едно / етаж 

блок No1, 

Драгоман 

блок №1 от УПИ 

VIII-170 от кв.17  

по плана на гр. 

Драгоман, с 

административен 

адрес : "ул. Никола 

Й. Вапцаров" 14 

Драгоман сграда блок №1 от УПИ 

VIII-170 от кв.17  по 

плана на гр. 

Драгоман, с 

административен 

адрес : "ул. Никола 

Й. Вапцаров" 14; 

Конструкция - 

масивна с дървен 

гредоред ; Год. на 

построяване - 1939 

г. 

204 

          16945.4 

Таблица № 41 Сгради собственост на Община Драгоман 

 

Общинските обекти заемат значителна част от консумацията на енергия в общината, 

така че повишаването на тяхната енергийна ефективност може да доведе до сериозни 

икономии и е пример за поддържане за останалите сектори. Поради това Общината 

пряко е заинтересувана от повишаване на своята енергийна ефективност, както и 

налагането на това върху всички в сферата им на влияние. По-голямата част от 

обществените сгради в Общината са остарели и имат сериозно амортизирана 

структура, което от своя страна е предпоставка за намаляване на Сграден фонд за 
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нуждите на общинска администрация. В по- големите населени места се 

поддържа(стапанисва) сграден фонд в размер: гр. Драгоман – 12 916 м2; с. Габер – 

2044м2; с. Калотина- 680 м2. През 2012 год.  Община Драгоман е осъществила 

енергийно ефективни мерки на пет общински сгради по международен фонд 

Козлодуй. Мярката, която пести най-много енергия е поставяне на топлоизолация и 

подмяна на дограма. През последните няколко години 2012-2017 год. в Община 

Драгоман са се  осъществили много енергоефективни мероприятия, които освен че са 

довели до съществени икономии на средства за енергийно обезпечаване на 

структурите, са спомогнали и за подновяване както на материално-техническата база 

и на енергийното оборудване, така и на сградния фонд. Общинските сгради които са 

с осъществени енергийно- ефективни мерки са: административна сграда гр. Драгоман 

, СУ Христо Ботев“, Детска ясла „Здравец“, детска градина“ Радост“ , Поликлиниката в 

гр. Драгоман, Здравна Служба – Габер, Читалище Самообразование 1919“ – Голямо 

Малово; Читалище „Христо Ботев – 1925“ – Драгоман. Читалище „Христо Ботев 1925“ 

– Габер, Кметство с. Калотина, с. Василовци, с. Цацаровци, с. Драгоил, с. Габер , 

Кметство Драгоил, С. Несла – посетителски център 

Основни енергоносители, ползвани в общината са електроенергия, течно и твърдо 

гориво и природен газ. Отоплителните инсталации на обектите общинска 

собственост са локални. Най-ясно е очертана функцията на Община Драгоман е 

енергийния сектор – като потребител на енергия. Това е в тясна връзка със 

задълженията на общината да осигурява енергия за всички общински обекти: сгради, 

улично осветление. Ефективността на потреблението е ниско като по отношение на 

използването на енергия, така и по отношение на нивата на комфорт. За последните 

седем години са извършени редици инвестиции от общинския бюджет и от външно 

финансиране насочени към мерки за енергийна ефективност, поради което 

относителният дял на енергийните разходи в бюджета на общината за този период 

значително намаляват. Анализът на разходите на общината за енергия и 

разпределението им по сектори и видове горива показва, че енергията, която се 

консумира е предимно за съоръжения, отопление и осветление. Производството на 

енергия се реализира единствено чрез производството и доставката на топлина в 

рамките на отоплителните инсталации на отделните сгради. Потенциалът за 

енергийна ефективност в тази сфера е във възможностите за подобрение на 

горивните процеси, промяната на горивната база и намаляване на загубите в 

системата за пренос и разпределение.  

Изпълнени са следните проекти по енергийна ефективност: 

▪ Ремонт на СОУ „Христо Ботев“, гр. Драгоман – 2020 г. 

▪ Проект „Енергийно ефективни мерки в обществените сгради” -2012 г.  
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▪ "Ремонт и внедряване на енергоефективни мерки и оборудване на сградите 

на СОУ "Христо Ботев" и Детска ясла "Здравец" - гр. Драгоман -2008 г. 

Електроенергийната система в общината е добре развита и оразмерена да поеме 

много по-голямо натоварване, което би улеснило бъдещи консуматори и би 

стимулирало икономическото развитие. Недостатъчна е мощността в мрежата от 

трансформаторни постове. 10% от мрежата подлежи на реконструкция и ремонт. 

Доставчик на електроенергия за бита e „ЧЕЗ Разпределение България” АД. 

Отоплението се осъществява с електроенергия и твърдо гориво. 

Електрифицирани са всичките 34 населени места в община Драгоман. 

Общината има изготвена програма за енергийна ефективност със действащ срок 2018 

-2020 година 

 

 
 

СЪСТОЯНИЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ДРАГОМАН 

 

 
Диаграма №21 Разходи на Община Драгоман за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 г 
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Подменено е цялото улично осветление на гр. Драгоман с енергоспестяващи осветителни 

тела, който резултат е видим в диаграмата. Монтирано е и оборудвано, комутирано от 

модерни табла за улично осветление, в които са монтирани най - съвременни контролери за 

управление, които позволяват както цялостно наблюдение на системата за улично 

осветление. 

След изпълнение на енергийно ефективни мерки в уличното осветление, относими преди 

и след в kWh са: 

Януари – март 2019 – 205 048,50  kWh 

Януари – март  2020 – 13 150,54 kWh 

 

 

 

             ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В  ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН                           

 

 

Община Елин Пелин е единствената община на територията на Областта,която 

няма изготвена и действаща програма за енергийна ефективност. За целите на 

изготвяне на настоящата програма, Областна Администрация на Софийска област 

изиска нужната информация от Общината. 

Община Елин Пелин е разположена на площ от 433.049 кв.км. в централната част на 

Софийска област. Център на общината е гр. Елин Пелин, който се намира на 24 км 

източно от столицата София. Общата граница със Софийска голяма община е над 40 

км. Освен със столична община, Община Елин Пелин граничи с общините Своге, 

Ботевград, Горна Малина, Ихтиман и Самоков. 

Общата застроена площ на сградите собственост на Общината е 35344.85 кв.м. ,като 

те биват панели, монолитни и др. 

Разпределението на сградите е както следва: 

 

Град Елин Пелин 

 

▪ Масивна сграда – Училище със ЗП 1205 кв.м. /монолитни/ – Сменена дограма 

▪ Масивна сграда – за здравни нужди със РЗП 5873,28 кв.м. /панел/ – Сменена 

дограма и ТИ 

▪ Масивна сграда – административна със ЗП 642 кв.м. /монолитна/ – Сменена 

дограма 
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▪ Масивно едропанелна сграда – Детска градина със ЗП 1252,58 кв.м. – Сменена 

дограма 

▪ Сграда – Училище със ЗП 862 кв.м. /монолитна/ – Сменена дограма 

▪ Масивна сграда – Детска градина със ЗП 380 кв.м., пристройка със ЗП 157,2 кв.м. 

– Сменена дограма 

▪ Физкултурен салон към училище със ЗП 696 кв.м. – Нова сграда (Сандвич 

панели с изолация) 

▪ Масивна сграда – Център за обществена подкрепа и дневен център за подкрепа 

на деца с увреждания и техните семейства със ЗП 447 кв.м. – топлоизолация и 

дограма 

 

село Гара Елин Пелин 

 

▪ Двуетажна масивна сграда – Младежки дом със ЗП 413 кв.м. /монолитна/ ТИ и 

Дограма 

▪ Масивна сграда  - Начално училище, със ЗП 435 кв.м. 

▪ Масивна сграда  - Обединено детско заведение със ЗП 1223 кв.м. /монолитна/ 

Дограма и ТИ 

▪ Масивна сграда – Училище със ЗП 715 кв.м. 

▪ Масивна сграда – Кметство със ЗП 330 кв.м. /монолитна/ – Дограма и ТИ 

▪ Учебна сграда с РЗП 2674 кв.м. – масивна конструкция 

▪ Сграда общежитие  от два корпуса  - първи корпус на 4 етажа с РЗП 1650,05 кв.м. 

и втори корпус на 3 етажа с РЗП 941,65 кв.м. 

 

село Нови хан 

 

▪ Масивна сграда  - Детска градина със ЗП 420 кв.м. – Дограма и ТИ 

▪ Масивна сграда – Читалище със ЗП 853 кв.м. - масивна конструкция – Дограма 

и ТИ 

▪ Масивна сграда – Здравна служба със ЗП 143,5 кв.м. - масивна конструкция – 

Дограма и ТИ 

▪ Масивна сграда – училище със ЗП 1032 кв.м. - масивна конструкция – Дограма   

▪ Сграда – За поща, кметство и аптека със ЗП 273 кв.м. – Дограма 

 

село Габра 

 

▪ Масивна сграда – Училище със ЗП 764 кв.м. - масивна конструкция – Дограма  

▪ Масивна сграда – Детска градина със ЗП 742,57 кв.м.  - масивна конструкция – 

Дограма (частично) 
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▪ Масивна сграда – здравна служба, аптека и кметство, с РЗП 1176 кв.м. - 

Дограма 

▪ Масивна сграда  - Читалище със ЗП 546 кв.м. - масивна конструкция - Дограма 

 

село Мусачево 

 

▪ Читалище със ЗП 1005 кв.м. – масивна конструкция – Дограма  

▪ Масивна едноетажна сграда – Детска градина със ЗП 670 кв.м. - масивна 

конструкция – Дограма  

▪ Сграда – Здравен пункт със ЗП 216 кв.м. – масивна конструкция – Дограма и 

ТИ 

▪ Сграда – Училище със ЗП 370 кв.м. - масивна конструкция – Дограма  

 

село Равно поле 

▪ Двуетажна масивна сграда  - Здравен дом със ЗП 90 кв.м. масивна конструкция 

▪ Двуетажна масивна сграда – Училище със ЗП 747 кв.м. - масивна конструкция 

– Дограма  

▪ Сграда /детски дом/ със ЗП 258 кв.м. – масивна конструкция – Дограма  

▪ Многофункционална сграда със ЗП 550 кв.м. 

 

село Григорево  

 

▪ Масивна сграда – Училище /закрито/ със ЗП 592 кв.м. масивна конструкция 

 

село Столник 

 

▪ Масивна сграда – Училище /закрито/, със ЗП 273 кв.м., масивна сграда 

разширение със ЗП 452, кв.м. 

▪ Масивна сграда – Читалище, със ЗП 400 кв.м. – Дограма и ТИ 

▪ Сграда - За здравни нужди, със ЗП 80 кв.м. - масивна конструкция – Дограма и 

ТИ   

 

село Елешница 

 

▪ Масивна сграда – Здравна служба със ЗП 105 кв.м. – монолитна конструкция 

▪ Сграда /кметство/  със ЗП 105 кв.м., монолитна конструкция – Дограма 

▪ Масивна сграда – училище /закрито/ със ЗП 330 кв.м. - масивна конструкция 

▪ Сграда – Читалище, със ЗП 185 кв.м. масивна конструкция 

 

село Потоп 
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▪ Сграда - за кметство, здравна служба, зала за събрания, поща, библиотека, 

комбинирана търговска сграда и трафопост – втори етаж със ЗП 170 кв.м. - 

масивна конструкция 

 

село Лесново 

 

▪ Масивна сграда – За социални услуги със ЗП 336 кв.м. – топлоизолация и 

дограма  

▪ Сграда – Детска градина – със ЗП 473 кв.м. – Дограма 

▪ Масивна сграда – Читалище със ЗП 750 кв.м. - масивна конструкция - Дограма 

▪ Сграда – Кметство със ЗП 255 кв.м. - масивна конструкция – Дограма 

▪ Сграда - Училище със ЗП 668 кв.м. и разширение 470 кв.м. масивна 

конструкция – Дограма и ТИ (нова част) 

 

село Доганово 

 

▪ Сграда - училище със ЗП 846 кв.м. – масивна конструкция – Дограма  

▪ Едноетажна масивна сграда – Детска градина – със ЗП 640 кв.м. – Дограма  

▪ Здравна служба със ЗП 137 кв.м. – масивна конструкция – Дограма и ТИ 

▪ Двуетажна масивна сграда – Читалище със ЗП 570 кв.м. масивна конструкция 

▪ Сграда  - кметство със ЗП 119 кв.м. масивна конструкция 

 

село Богданлия 

 

▪ Масивна сграда – Кметство със ЗП 168 кв.м. 

▪ Сграда – Читалище със ЗП 110 квм. масивна конструкция 

 

село Караполци 

 

▪ Масивна сграда – Кметство със ЗП 168 кв.м. 

 

село Голема Раковица 

 

▪ Масивна сграда – Читалище със ЗП 584 кв.м. 

 

село Петково 

   

▪ Масивна сграда – училище /закрито/ със ЗП 329 кв.м.  

▪ Масивна сграда – Детски дом със ЗП 300 кв.м. – Дограма и ТИ частично 

▪ Кметство със ЗП 259 кв.м. – Дограма   
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село Крушовица 

 

▪ Масивна сграда – Магазин и кметство със ЗП 66 кв.м. – Дограма  

 

село Огняново 

 

▪ Сграда – Кметство и читалище със ЗП 340 кв.м. – Дограма и ТИ частично 

 

Не разполагаме с повече информация за извършени обследвания за енергийна 

ефективност на сградите собственост на Общината. 

Общината има сключен ЕСКО договор, но няма издадени удостоверения за енергийни 

спестявания. 

Община Елин Пелин получава захранване с електроенергия от общата 

електроенергийна система на страната посредством 4 бр. възлова подстанция в гр. 

Елин Пелин с трансформация на напрежението 110/20 Кв. Трансформаторите в 

подстанцията са 6 бр. и чрез 20 бр. въздушни електропровода с работно напрежение 

20 кW и обща дължина 193 км захранват общо 110 трансформаторни постове в 

населените места. Кабелната мрежа 20 кV е с обща дължина 28 км.  Всички населени 

места от общината са електроснабдени.  Мрежата средно напрежение е в сравнително 

добро състояние.  Мрежата ниско напрежение е с обща дължина 286 км, в т.ч. 27 км 

кабели ниско напрежение.  На територията на общината има 2500 стълба на 

магистралните електропроводи.  Така изградената електропреносна мрежа покрива 

нуждите за производствена дейност и битовите абонати в общината. 

Община Елин Пелин попада в територията за газоразпределение на регион „Запад” и 

е една от първите общини в Югозападен район за планиране, в които стартира 

изграждане на газоснабдителна система  

През територията на общината преминава магистралния газопровод на страната. 

 

 
СЪСТОЯНИЕ НА УЛИЧНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

 

Видно от подадената информация до ОбА на Софийска област, община Елин Пелин е 

изпълнила проект за Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и 



 

146 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 

 
 

ремонт на уличното осветление в шест населени места от Община Елин Пелин: гр. 

Елин Пелин, с. гара Елин Пелин, с. Нови хан, с. Равно поле, с. Мусачево и с. Лесново, 

чрез сключването на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) ,като видимо от 

диаграмата за разходите направени за ел.енергия резултатите от проекта дават своя 

ефект. 

 
 

Диаграма №22 Разходи на Община Елин Пелин  за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 г 

 

 

      ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ                

 

 

 

Община Етрополе се намира в северното подножие на Етрополска Стара планина 

(най-източният дял на Западна Стара планина), по двата бряга на река Малък Искър. 

Отстои на 87 км североизточно от София, на 25 км югоизточно от Ботевград, на 28 км 

южно от Ябланица, на 43 км югозападно от Тетевен и на 27 км северозападно от 

Златица. Населените места в общината са  град Етрополе , селата Бойковец, Брусен, 

Лопян, Лъга, Малки Искър, Рибарица и Ямна, Горунака и Оселна. 

Общинските сградите са строени в широк времеви диапазон между 1940 и 1980 г., 
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като най-много от тях са изграждани през 60-те и 70-те години. За съжаление в 

опростения информационен пакет може да се отбележи, че се наблюдават и някои 

пропуски в наличните данни за общинския сграден фонд, като например, че само за 

28% от сградите има налични данни за годината на въвеждането им в експлоатация. 

Дванадесет от сградите са административни и се използват предимно от общинската 

администрация и кметствата в общината. В образователния сектор има 20 сгради 

(към някои обекти спадат повече от една сграда – СУ „Христо Ясенов“, ОУ „Христо 

Ботев“, ДГ „Слънчице“, Професионална гимназия – гр. Етрополе), сред които четири 

училища (гр. Етрополе и с. Малки Искър), четири детски градини (гр. Етрополе) и 

шест читалища (гр. Етрополе, с. Малки Искър, с. Лига, с. Ямна, с. Брусен и с. Лопян). 

Сградите под опеката на Общината биват: 

Сгради, терени и съоръжения в сектора на услугите: 
 

Публична общинска собственост 
 
АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ – 11 бр. 
 

▪ АОС № 821 – с. Лъга – кметство 

▪ АОС № 841 – с. Рибарица – кметство 

▪ АОС № 811 – мах. Оселна – бивше кметство 

▪ АОС № 812 – с. Лопян – кметство 

▪ АОС № 24   – с. Лопян – библиотека 

▪ АОС № 842 – с. Малки Искър – кметство 

▪ АОС № 62   – с. Ямна – кметство 

▪ АОС № 106 – с. Бойковец – кметство 

▪ АОС № 107 – с. Брусен – кметство 

▪ АОС № 759 – с. Лопян, кв. 35 /бивш битов комбинат/ 

▪ АОС № 916 – гр. Етрополе – общинска администрация 

 
УЧИЛИЩА – 10 бр. сгради 
 

▪ АОС № 820 – гр. Етрополе, ОУ „Христо Ботев” 

▪ АОС № 14   – гр. Етрополе, ОУ „Христо Ботев” 

▪ АОС № 17   – с. Малки Искър, ОУ „Георги Бенковски” /кв. 13 – старо училище/ 

▪ АОС № 18   – с. Малки Искър, ОУ „Георги Бенковски” /кв. 12/ – Съществува 

смесена собственост ½ ид. части от земята и сградата са държавна собственост, 

включени в капитала на търговски дружество. 

▪ АОС № 19   – с. Брусен, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” 

▪ АОС № 21 – село Лъга, ОУ „Васил Левски” – закрито – Съществува смесена 

собственост ½ ид. части от общежитието и кухня със столова са държавна 
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собственост, включени в капитала на търговски дружество. 

▪ АОС № 822 – гр. Етрополе, СУ „Христо Ясенов” 

▪ АОС № 72   – с. Лопян, ОУ „Христо Ботев” 

▪ АОС № 1099 и № 1100 – Професионална гимназия – гр. Етрополe. 

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 5 бр. 

 

▪ АОС № 9   – гр. Етрополе, № 1 – „Слънчице” 

▪ АОС № 12 – гр. Етрополе, № 3 – „Звънче” 

▪ АОС № 22 – с. Лопян 

▪ АОС № 59 – с. Брусен – неизползвана 

▪ АОС № 80 – гр. Етрополе, „Еделвайс”. 

 

ДЕТСКИ ЯСЛИ – 1 бр. 
 

▪ АОС № 58  – гр. Етрополе 
 

ОБЩЕЖИТИЯ – 5 бр. 
 

▪ АОС № 84   – с. Брусен – Смесена собственост ½ ид. части от земята, общежитие 

и кухня със столова са държавна собственост, включени в капитала на 

търговски дружество. 

▪ АОС № 840 – гр. Етрополе, кв. 50 

▪ АОС № 72 – с. Лопян 

▪ АОС № 1099 – кв. 133, ПГ 

▪ АОС № 21 – с. Лъга - Смесена собственост 

 
МУЗЕИ – 2 бр. 
 

▪ АОС № 25   – гр. Етрополе, Исторически музейАОС № 826 – гр. Етрополе, Къща  
▪ музей пл. Зольовец 
 

ЧИТАЛИЩА – 6 бр. 
▪ АОС № 17 – с. Малки Искър 

▪ АОС № 21 – с. Лъга 

▪ АОС № 27 – гр. Етрополе 

▪ АОС № 61 – с. Ямна 

▪ АОС № 66 – с. Брусен 

▪ АОС № 72 – с. Лопян 
 

ДРУГИ СГРАДИ– 7 бр. 
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▪ АОС№ 1324   – гр. Етрополе,кв. 86 – Спортна зала № 1 „Чавдар” 

▪ АОС№ 2908  – гр. Етрополе,кв. 86 - Спортна зала № 2 „Стоян Николов“ 

▪ АОС№103 – гр. Етрополе,кв. 135, Гражданска защита 

▪ АОС№105–гр.Етрополе ,бивш Учебен център по безопасно движение  

▪ АОС№131 – гр. Етрополе,гр. Тоалетна 

▪ АОС№836 – гр. Етрополе,кв. 16 – Стара болница /ЦСРИ и ДСХ/ 

▪ АОС№1122–гр.Етрополе, кв.201,търговска сграда на пл.„М. пазар”  

 

Частна общинска собственост 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ– 1 бр. 
 

▪ АОС№78–гр.Етрополе–част от първия и втория етаж от административната 
сграда на бившето ТКЗС 

 
КЛУБОВЕ – 4 бр.  
 

▪ АОС № 94 – гр. Етрополе, кв. 90, бл. № 1 – Клуб на пенсионера 

▪ АОС № 78 – гр. Етрополе, първи етаж на бившето ТКЗС – Клуб на инвалида 

▪ АОС № 856 – с. Лъга – Клуб на пенсионера 

▪ АОС № 107 – с. Брусен – Клуб на пенсионера 

 

 
ТОТО  ПУНКТ – 1 бр. 
 

▪ АОС № 94 – гр. Етрополе, кв. 90, бл. № 1 
 

АПТЕКИ – 2 бр. 
 

▪ АОС № 94   – гр. Етрополе, кв. 90, бл. № 1 

▪ АОС № 825 – гр. Етрополе, кв. 16, блок „В” - МБАЛ 

 
 
 

КАНЦЕЛАРИИ– 10 бр. 

 
▪ АОС№94–гр.Етрополе,кв.90,бл. №1 – 10 броя канцеларии 

 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - 4 бр. 

 
▪ АОС№36–гр. Етрополе/при бивш Клуб на БСП/-в лошо състояние, опасна, за 

събаряне 
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▪ АОС№38 – гр. Етрополе, част от втори етаж на жилищна сграда  /Домашен 

социален патронаж/ - 80 m2         

▪ АОС№1995 – гр. Етрополе/бивш Клубна БСП 

▪ АОС№524 – гр. Етрополе, кв. 127 – паянтова, отчуждена– за събаряне 

 

 
ЖИЛИЩА– 57 бр, вт.ч.: 
 

▪ Апартаменти 42 броя 

▪ Жилищни сгради 15 броя в 3 бр. бараки 

 
ДРУГИ СГРАДИ– 3 бр. 
 

▪ АОС№730 – гр. Етрополе, кв. 220, портиерна при капана 
▪ АОС№825 – гр. Етрополе, МБАЛ 
▪ АОС №2217 - гр. Етрополе, Спешна помощ 

 

Общинските сгради са предимно масивни, със стоманобетонни носещи конструкции 

и тухлени стени. Повечето от тях (особено тези в общинското средище гр. Етрополе) 

са в задоволително физическо състояние, но някои се нуждаят от частични или по-

значителни ремонти. 

По информация на изготвената Програма за енергийна ефективност – Стратегия и 

план за обновяване на публичния сграден фонд на община Етрополе до 2030 г. в 34 от 

общинските сгради са извършени енергийни обследвания, като голяма част от тях са 

изтекли (за 11 бр. сгради). Това са масивни сгради със стоманобетонни конструкции 

и тухлени ограждащи стени, строени в периода между 1962 – 1980 г. Към 2018 г. в 

община Етрополе няма данни за издадени протоколи за енергийни спестявания и 

нови енергийни обследвания. 

Данните от предоставените енергийни обследвания показват, че в голямата си част 

сградите попадат в клас на енергийно потребление Е, D и по-нисък. Същевременно 

реалното измерено потребление на енергия в сградите съответства на високи класове 

като А+, А и В. Това показва, че в сградите не се осигурява необходимото количество 

енергия спрямо нуждите, съответстващи на нормативните изисквания за топлинен 

комфорт. Причините могат да бъдат две: или част от помещенията не се използват и 

съответно не се отопляват, или в отопляемите помещения през зимния  

Основните енергоносители, използвани в общинските сгради, са електричество, 

промишлен газьол и дърва. Особено важно е да се отбележи, че основният дял от 

потреблението на енергия в общината се пада на електричеството и енергията 

от промишлен газьол, което е предпоставка за реализиране на значителни 
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спестявания както на средства, така и на въглеродни емисии 

Общината не е сключвала ЕСКО договори и няма издадени удостоверения за 

енергийни спестявания. 

Изпълнените проекти за енергийна ефективност, финансирани по програми ,които 

Общината е предприела са за следните сгради: 

- Детска градина „Слънчице“ – НДЕФ (Национален доверителен екофонд) 

- Детска градина „Еделвайс“ – НДЕФ 

- Детска градина „Звънче“ – НДЕФ 

- НЧ „Тодор Пеев - 1871“ – НДЕФ 

- ДЯ „Патиланци“ – НДЕФ 

- СЗ „Стоян Николов“  - НДЕФ 

- Общежитие към  ПГ Етрополе – НДЕФ 

- „Ремонт на СОУ „Христо Ясенов” – гр. Етрополе, с цел повишаване на  

енергийната  ефективност”  по  ОП  „Регионално  развитие”,  схема  за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 4.1-03 „Подкрепа за 

прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна 

инфраструктура на 178 малки общини” 

- „Преустройство и промяна предназначението на триетажна масивна сграда  с  

предназначение  –  болница в  Дом  за  стари  хора”  по  проект  „Красива 

България” 

-  „Обновяване  и  оборудване  на  “МБАЛ  „Проф.  Д-р  Ал. Герчев” Етрополе” ЕООД 

- гр. Етрополе” по ОП „Регионално развитие”, схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ – BG161PO001/4.1-05/2011- Подкрепа за 

реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в 

общини, извън градските агломерационни ареали. 

Общината е взела участие и с проекти касаещи енергийна ефективност по програми 

ОП  „Регионално  развитие”,  схема  за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ – 4.1-03 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” и ,„Красива 

България“ 

Всички населени места на територията на община Етрополе са електроснабдени, като 

електроснабдителната мрежа е сравнително добре изградена, но на места има 

проблеми с качеството и сигурността на захранване. Мрежата е изцяло въздушна. 

Електроснабдяването в населените места на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ се осъществява от 

ЧЕЗ Електро България АД, вкл. поддържането на електропреносната и 

електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея. Дейността на 

дружеството се осъществява в съответствие с нормативната база на енергийния 

сектор в страната, поставена със Закона за енергетиката и поднормативните актове. 
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СЪСТОЯНИЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 

 

В селата Лъга и Малки Искър (почти без изключение) на всеки съществуващ стълб, на 

еднакви по форма и размер рогатки, са монтирани еднакви по вид осветители с 

инсталирани в тях натриеви лампи високо налягане с номинална мощност 50 и 70 W. 

В селата Бойковец, Брусен, Лопян и Рибарица съществува микс от различни видове 

лампи. В с. Ямна преобладават натриевите лампи високо налягане с номинална 

мощност 70W. Общото техническо състояние на съществуващите селищни СВИО в 

селата Бойковец, Лопян, Лъга, Малки Искър и Рибарица е сравнително по-добро; 

техническо състояние на съществуващата селищни СУО в селата Брусен, Оселна и 

Ямна е незадоволително; за Горунака информация липсва. Между населените места 

от Общината съществуват участъци, в които има изградена ненужна техническа 

инфраструктура с обща дължина 1 662 м, където са инсталирани общо 34 бр. напълно 

излишни улични осветителни тела, които би следвало да бъдат премахнати. 

Живачни лампи високо налягане се срещат по изключение, както в града, така и в 

селата от община Етрополе . 

Разходите  на енергия за улично осветление за трите базови години за сравнение 

проследяваме на Диаграма № 23 
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Диаграма №23Разходи на Община Етрополе  за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 г 

 

По данни на общинската администрация уличното осветление в населените места в 

Община Етрополе се захранва от общо 37 трафопоста, собственост на 

Електроразпределителното дружество, 10 от които се намират в гр. Етрополе и 27 - в 

останалите населени места от Общината. Общината е извършила обследване за 

енергийна ефективност на външна осветителна уредба през 2020 година, като с  

модернизацията на уличното осветление в населените места на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 

се очаква да се постигнат следните резултати 

• Подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в 

съответствие с нормите за осветеност 

• Намаляване на годишните разходи за електрическа енергия 

• Автоматизиране функционирането на уличното осветление 

• Автоматизиран мониторинг на консумираната ел. енергия 

• Използване на възобновяеми енергийни източници (вкл. фотоволтаични 

слънчеви колектори) за електрозахранване на СУО 

• Намаляване на емисиите от парникови газове – еквивалентни емисии 

въглероден диоксид (СО2) свързани с използване на електрическа енергия 

• Намаляване на уличната престъпност 

• Справяне със социалната неравнопоставеност чрез обновление на райони 

в неизгодно положение 

• Намаляване на пътно-транспортните произшествия 

• Гарантиране на възможности за по-безопасно движение на пешеходци и 
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велосипедисти 

 

 

            ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В  ОБЩИНА ЗЛАТИЦА       

 

 

 Златица се намира между планинските вериги на Стара планина и Средна гора, както 

и свързващите хребети на двете планини Гълъбец и Козница, в най-високото от 

Задбалканските полета – Златишко-Пирдопско поле или Златишко-Пирдопска 

котловина.  

Общата  застроена площ на притежаваните сгради от Община  Златица е 11 000 кв.м. 

Тя притежава следните сгради: 

• Сграда община  

• Читалище- Златица  

• Читалище и кметство с. Петрич 

•  сграда допълващо застрояване 

с. Петрич  

• сграда СУ  

• сграда – клуб – екстремни 

спортове с. Църквище  

• Читалище и кметство с. 

Църквище  

• читалище и кметство с. 

Карлиево  

• пенсионерски клуб с. Карлиево  

• Посетителски център – Златица  

• Гугова къща с. Петрич  

• Дом за медико социални грижи, 

център за хора с увреждания  

• сграда Социален патронаж  

• МЦ І – Златица  

• ОДЗ  

• ЦДГ  

• Полицейски участък и Дом на 

инвалида  

• Професионална гимнозия  

• пенсионерски клуб – с. 

Църквище  

• Кметство и читалище с. 

Карлиево  

• Сграда на община Златица 

 

Общината е предприела мерки за подобряване на повечето сгради, които притежава , 

а именно: 

▪ сградата на общината  - сменена 

дограма; 

▪ ДГ „Слънце” – сменена дограма; 

▪ ДГ „Вяра, Надежда, Любов” – 

саниране и сменена дограма; 

▪ Домашен социален патронаж – 

столова – подменена дограма; 

▪ Дом на инвалида – дограма; 

▪ Център за хора с увреждания – 

саниране и дограма; 
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▪ СУ „Св. Паисий Хилендарски” – 

дограма; 

▪ ПГ „Златица” – гр. Златица – 

дограма; 

▪ Посетителски център – 

подменена дограма; 

▪ Полицейски участък – Златица – 

дограма; 

▪ кметство Църквище – подменена 

дограма; 

▪ читалище Църквище -  дограма; 

▪ пенсионерски клуб Църквище – 

саниране и дограма; 

▪ център по екстремен туризъм – 

саниране и дограма; 

▪ Кметство Карлиево, Читалище – 

дограма; 

▪ пенсионерски клуб с. Карлиево – 

подменена дограма; 

▪ здравен кабинет – дограма; 

▪ Кметство Петрич подменена 

дограма. 

 

Санирани и със сменена дограма са: бл. № 33, бл. № 2, бл. № 13 и бл. № 24. 

Община Златица е активен участник в Националната програма за енергийна 

ефективност на многофункционални жилищни сгради с 4 жилищни блока, успешно 

завършени, като и има четири на брой удостоверения за енергийни спестявания. 

Реализираните проекти по енергийна ефективност са: СУ „Св. Паисий Хилендарски” и 

ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов”, както и . № 33, бл. № 2, бл. № 13 и бл. № 24. 

Източник на електроенергия за община Златица е националната електроенергийна 

система. Територията на общината в електроенергийно отношение обхваща електро-

района в гр. Пирдоп и се обслужва от разпределително дружество „ЧЕЗ Разпределение 

България” АД. Има изградена електроразпределителна станция между Златица и 

Пирдоп. Всички населени места са електрифицирани. В нито едно населено място не 

се подава електричество с напрежение под 220 V. Уличното осветление в общината е 

подменено с енергоспестяващо. Като цяло електроразпределителната система е 

реконструирана и поддържана на добро равнище с повишени механични и 

електрически параметри, резултат на което са значително спадналият брой аварии и 

смущения. В общината няма газификация. 

Общината има изготвена програма за енергийна ефективност със срок 2018-2023 

година. 

 
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА В СЕКТОР УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 
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Уличното осветление на територията на общината е от преди 1970 г. представлява 

съвкупност от захранващи източници, разпределителна ел. мрежа, стълбови линии и 

арматура, както и различни типове осветителни тела. Същите са силно амортизирани 

и имат нужда от подобряване на експлоатационната дейност.  

 

 
Диаграма №24Разходи на Община Златица за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 г 

 

От Диаграмата прави впечатление покачващите се разходи за улично осветление, но 

Общината е предприела мерки за това, като е извършила  обследване за енергийна 

ефективност и кандидатства по процедура „рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на 

общините  и чака одобрение 

 

 

 

 

      ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  В  ОБЩИНА   ИХТИМАН  
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Община Ихтиман се намира в Югозападна България, Софийска област на 52 км 

югоизточно от град София и граничи с общините София, Самоков, Костенец, Лесичево, 

Панагюрище, Мирково и Елин Пелин. Общината е разположена на 515.854 кв км и 

включва 74 населени места. Територията и се пресича от основните пътни артерии в 

страната: Е-80, автомагистрала “Тракия”, жп магистрала София-Пловдив-Свиленград. 

Сградите, които притежава Общината биват предимно панелни и монолитни и 
общата им застроена площ е около 7000 кв.м.: 

▪ Помещение  №5 Цар Освободител . 151,  

▪ Помещение №3 Цар Освободител . 151,  

▪ Помещение №6 

▪ Помещение №1 

▪ Параклис "Св. Георги" АОС 

308/2008г. 

▪ Сайвант 161 кв,  

▪ Трафопост, кв.153 

▪ Читалище, кв.191 

▪ кв.191, им.1464, кантори 

▪ Хижа Шиндар 

▪ Сграда кооперативен пазар 

▪ Стол социален патронаж 

▪ Гр. защита 115 кв.м 

▪ Прокуратура 191 км.м 

▪ Клуб на БСП 191 км.м 

▪ ОДЗ –АОС 114 

▪ Административна сграда на 

общината 

▪ Ритуална зала 

▪ Сграда МУЦ 

▪ Кметство Боерица 

▪ Пауново, АОС 501 

▪ Кметство Полянци 

 
 

Общината е предприела мерки за енергийна ефективност в сградния си фонд в 

следните сгради: 

• ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Ихтиман; 

• ЦДГ „Слънчеви лъчи”, с. Вакарел; 

• „МБАЛ – Ихтиман” ЕООД – Стационар, Рентген и детско отделение; 

• СУ „Христо Ботев”, гр. Ихтиман 

 

Общината е изпълнила следните проекти по енергийна ефективност: 

• “Присъединяване към централната топлопреносна мрежа на гр. Ихтиман, 

изграждане на ВОИ, вентилация, климатизация и саниране на ОУ „Св. Св. Кирил 

и Методий” – гр. Ихтиман” – Изпълнен; 

• Енергийна ефективност на ЦДГ „Слънчеви лъчи”, с. Вакарел, Община Ихтиман 

– Изпълнен; 

• Намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на 

сгради и съоръжения на „МБАЛ - Ихтиман” ЕООД – Стационар; Рентген и детско 

отделение” гр. Ихтиман, Община Ихтиман – Изпълнен; 
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• „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на СOУ „Христо 

Ботев“, ведно с прилежащо дворно пространство в гр.Ихтиман, Община 

Ихтиман” – Изпълнен; 

• Община Ихтиман има издадени УЕС но няма сключени еско договори. 

 

Общината изпълнява План за устойчиво енергийно развитие,който е със срок на 

действие 2011-2020 година. Няма сключени еско договори, но има издадени УЕС. 

 

 
СЪСТОЯНИЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 
Диаграма №25 Разходи на Община Ихтиман за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 г 

 

Част от парковото осветление в гр. Ихтиман се захранва със слънчева светлина. 
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      ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА  

 

 

Общината се намира в най-източната част на Софийска област. С площта си от 139,165 

km2 е 18-а по големина сред 22-те общини на областта, което съставлява 1,97% от 

територията на областта. Община Копривщица е една от 9-те български общини 

състоящи се само от едно населено място. Сградите притежавани от Общината са 32 

на брой и са с обща застроена площ 19 294 кв.м. 

▪ Община Копривщица УПИ II-774- 

67 кв и обща застроена площ 

1078 кв;.м 

▪ Училище УПИ I- 764 кв.57 със 

застроена площ 22.66 кв.м 

▪ Пансион УПИ Х- 368 кв.23- 

застроена площ 583 км.м 

▪ Детска градина УПИ I-6 154 

застроена площ 1504 кв.м 

▪ ОП Копривщица -89 кв.м 

▪ Кооперативен пазар – 208 кв.м 

▪ Павилион пред поща 13 кв.м 

▪ Социално подпомагане 112 кв.м 

▪ Дирекция на музеите 200 кв.м 

▪ Музей „Гъркова къща“ 151 кв.м 

▪ Музей „Димчо Дебелянов“ 188 

кв.м 

▪ Музей „Георги Бенковски“ 188 

кв.м 

▪ Къща „Янко Доросиев“ 153 кв.м 

▪ Палавееви къщи 362 кв.м 

▪ Музей „Любен и Петко 

Каравелови“ 138 кв.м 

▪ Тепавица – 46 кв.м 

▪ Пеева къща 115 кв.м 

▪ Комплекс „Първа пушка“ 261 

кв.м 

▪ Катранджиева къща 138 кв.м 

▪ „Старото училище“ 455 кв.м 

▪ Здравна служба 134 кв.м 

▪ Амбулатория 253 кв.м 

▪ Сграда за битови услуги 32 кв.м 

▪ Информационен център 209 кв.м 

▪ Аквапарк 232 кв.м 

▪ Автогара 88 кв.м 

▪ База „Шириней“1 и „Шириней“2 

9412 кв.м 

▪ Поземлен имот в местост 

„Шириней“ 34 кв.м 

▪ Позелмен имот в местнст „Свети 

Димитър“ 71 кв.м 

▪ Поземлен имот в местност 

„Попадия“ 67 кв.м 

Сградите на територията на общината биват масивни и полумасивни. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
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Общината е изпълнила проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ 

„Любен Каравелов“ община Копривщица по Оперативна програма „Регионално 

развитие“2007-2013 година. Предстои изпълнение на проект „Реконструкция, 

ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаба инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони от ПРСР 2014-2020 година. 

Общината няма сключени еско договори и издадени удостоверения за енергийни 

спестявания. 

Има изготвена програма за енергийна ефективност с период на действия 2020-2023 

година.  

Електроразпределението в община Копривщица се осъществява от компанията ЧЕЗ 

Груп, Чехия, която придобива мажоритарен дял в електроразпределителното 

дружество „Електроразпределение София Област” АД и отговаря за 

електроснабдяването на територията чрез дружеството „ЧЕЗ Разпределение 

България” АД. Компанията отговаря респективно и за извършването на инвестиции 

за рехабилитация, поддръжка и развитие на електроразпределителната мрежа в 

областта.  

На територията на община Копривщица няма изградени понижаващи или 

повишаващи подстанции. Всички електропроводи средно напрежение, захранващи 

общината с електроенергия, се захранват от подстанции извън територията на 

общината: от подстанция „Панагюрище“, разположена на територията на община 

Панагюрище и от подстанция „Златица“, намираща се на територията на община 

Златица. Електропроводът, захранващ община Копривщица, преминава през 

землището на общините Пирдоп и Антон. Всички потребители на електроенергия на 

територията на община Копривщица са захранени с електрическа енергия от 

електропроводи 20 kV. Територията на общината не е газифицирана. 

 
 

СЪСТОЯНИЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА  
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Диаграма №26Разходи на Община Копривщица  за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 г 

 

От Програмата за енергийна ефективност на Общината не става якно какво е 

състоянието на външната осветителна уредба и не разполагаме с повече информация. 

 

 

      ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В  ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ  

 

Община Костенец се намира в югозападна България и е част от Софийска област. 

Общината е на 74 км. югоизточно от столицата София и на 80 от вторият по големина 

в България град Пловдив. Съседни на общината са общините Долна баня, Белово, 

Якоруда, Ихтиман, Лесичово и Септември. 

Общата площ, на сградите които притежава Общината е 36429,34 кв.м., като 

преобладаващата част от сградите са монолитни конструкции, с изключение на апартамент, 

който е в сграда с панелна конструкция.  
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1 СОУ "Климент Охридски" гр. Костенец, ул."Бреза" №4 1971 3815,84 

2 ОУ "Св. Св. Кирил и 
Методий" 

гр. Костенец, ул."Св. Св. Кирил и 
Методий" №7 

1972 4160,00 

3 Народно читалище 
"ПРОГРЕС-1907г." 

гр. Костенец, ул. "Д-р Петър Берон" 
№2 

1960 2179,00 

4 ДГ "Звънче"- Корпус 1 гр. Костенец, ул."Малина" №11-13 1969 1297,32 

5 ДГ "Звънче"- Корпус 2 гр. Костенец, ул."Малина" №11-13 1969 325,00 

6 ДГ "Здравец"- гр. 
Костенец 

гр. Костенец, ул."Здравец" №2 1978 1694,80 

7 Сградата на Общинска 
администрация-Костенец 

гр. Костенец, ул."Иван Вазов" №2 1978 2591,50 

8 Медицински център-1 и 
"СБДПЛР-
Костенец"ЕООД- 
/Поликлиника + 
Стационар+Бърза 
помощ+Детско 
отделение/ 

гр. Костенец, ул."Цариградско шосе" 
№56 

1935 г.-
построена,               
1975 г.-основна 
реконструкция,                 
1990 г.-
достроена 

2350,00 

9  Сграда Домашен 
социален патронаж  
/Кухненски блок/ 

гр. Костенец, ул. "Цариградско шосе" 
№56 

1935 г.-
построена,                   
1975 г.-основна 
реконструкция,              
1990 г.-
достроена 

410,00 

1
0 

Център за работа с деца 
/бивш пионерски дом/ 

гр. Костенец, ул."Боровец" №13Б 1934 г.-
построена, 
1989г. 

1000,00 

1
1 

Двуетажна сграда 
/Бивша болница/ 

гр. Костенец, ул. "Ал. Стамболийски" 
№76 

1977 111,00 

1
2 

Масивна сграда 
/Общинско предприятие 
"Общински гори и земи 
от горски фонд" / 

гр. Костенец, ул. "Ал. Стамболийски" 
№76 

1977 100,00 

1
3 

Апартамент №25 и Мазе 
№3 

гр. Костенец, ж.к. "Олимпиада", бл.7, 
ет.5, вх.Б 

1980 74,79 

1
4 

Общинска фурна гр.Костенец, ул."Ал.Стамболийски" 1969 232,00 

1
5 

Клуб "БСП"-част от 
сграда /партерен етаж-
без стълбищата/ 

гр.Костенец, ул."Търговска" №11-15 1980 324,00 

  1/2 имот и 1етаж от 
сграда 

гр.Костенец, кв.90     
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1
6 

ОУ "Христо Смирненски" гр. Момин проход, ул. "Славянска" 
№3 

1961 1639,00 

1
7 

Народно читалище "ГЕО 
МИЛЕВ-1954г." 

гр. Момин проход, ул. "Христо Ботев" 
№23 

1983 3388,00 

1
8 

ДГ "Здравец" 2-клон" 
Момин проход" 

гр. Момин проход, ул."Радост" №33 1969 326,00 

          

1
9 

ОУ "Константин 
Костенечки" 

с. Костенец, ул."Инчовица" №1 1992 3493,00 

2
0 

Народно читалище 
"ПРОСВЕТА-1881г." 

с. Костенец, ул. "Константин 
Костенечки" №1 

1989 2357,33 

2
1 

ДГ "Радост" с. Костенец, ул."Христо Ботев" №18 1969 1371,00 

2
2 

Здравен дом с. Костенец, УПИ IV-686, кв.67 1969 186,00 

2
3 

Кметство село Костенец с. Костенец  1972 960,00 

          

2
4 

Кметство село Пчелин с. Пчелин  1971 150,00 

2
5 

Народно читалище 
"ПРОСВЕТА-1913г." 

с. Пчелин  1964 450,00 

          

2
6 

Кметство село Очуша с. Очуша 1947 600,00 

          

2
7 

Кметство село Горна 
Василица 

с. Горна Василица 1936 315,76 

2
8 

Народно читалище 
"Георги Бенковски-
1928г." 

с. Горна Василица 1965 400,00 

          

2
9 

Кметство село Подгорие с. Подгорие 1969 128,00 

    
36429,3

4 
Таблица №42 Сгради притежание на Община Костенец 

В сферата на енергийната ефективност Общината е реализирала следните проекти: 

• „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната 

инфраструктура на  Община   Костенец”,  Дог. № BG161PO001/4.1-03/2010/013 

на стойност 777 121,39 лв., финансиран по Оперативна програма “Регионално 

развитие” 2007-2013. По проекта са реализирани мерки за енергийна 

ефективност в 7 общински училища и детски градини:  СОУ “Св.Климент 
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Охридски”, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ “Константин Костенечки”, ДГ 

“Радост”, ДГ “Звънче”,  ДГ “Здравец”, ДГ “Здравец” – филиал в гр. Момин проход. 

• Проект „Основен ремонт на НЧ “Прогрес 1907” гр. Костенец, Дог. № 

23/322/00866 на стойност 354 842,00 лв., финансиран по Програма за развитие 

на селските райони 2007 - 2013; 

• Проект „Основен ремонт на НЧ “Гео Милев - 1954” гр. Момин проход, Дог. № 

23/322/00912 на стойност 402 094,00 лв., финансиран по Програма за развитие 

на селските райони 2007 - 2013; 

• Проект „Основен ремонт на НЧ “Просвета -1881” с. Костенец, Дог. № 

23/322/0086 на стойност 345 247,15 лв., финансиран по Програма за развитие 

на селските райони 2007 - 2013; 

• Проект „Интегриран подход за повишаване на енергийната ефективност на 

общинската социална инфраструктура на територията на община Костенец, 

обект ОУ „Хр. Смирненски”, Дог. №НСЗИ 00171 на стойност 180 564,31 лв., 

финансиран чрез Национален Доверителен Екофонд -Национална схема за 

зелени инвестиции 

• Ремонт, смяна на дограма и топлоизолация на физкултурен салон на ОУ “Св. Св. 

Кирил и Методий” гр. Костенец, на стойност 49 411 лв. изпълнен от 

капиталовите разходи от община Костенец 

• Ремонт, смяна на дограма и топлоизолация на Корпус 2 в ДГ „Звънче” гр. 

Костенец, на стойност 69 998 лв., изпълнен от  капиталовите разходи от 

община Костенец; 

• „Саниране и основен ремонт на кухненски блок - Социален патронаж, община 

Костенец, кв. 84, парцел XXVII”- Eтап 1, на стойност 29 764,18 лв., финансиран 

чрез Фонд „Социална Закрила”; 

• Енергийна ефективност на сградата на „Специализирана болница за 

долекуване, продължително лечение и рехабилитация ЕООД и Медицински 

център № 1, гр. Костенец“ - 82 431,14 лв. и Подмяна на отоплителна инсталация 

на сградата на „Специализирана болница за долекуване, продължително 

лечение и рехабилитация ЕООД и Медицински център № 1, гр. Костенец“ на 

стойност 160 400,00 лв., финансиран със заемни средства от община Костенец. 

А към момента на изготвяне на Областната програма на Софийска област, се 

реализира и Проект „Ремонт и реконструкция на общинска сграда в гр. Костенец, 

община Костенец с цел подобряване на нейната енергийна ефективност” на стойност 

411 391,20 лева, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони. 
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Община Костенец има изготвена програма за енергийна ефективност със срок на 

действие 2017-2020 година. Няма издадени УЕС и сключени ЕСКО договори. 

Газифицирано е само едно от промишлените предприятия на територията на 

общината за целите на производството. Няма газификация за други предприятия и за 

битови нужди.  

 

СЪСТОЯНИЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

Една от мерките заложени в действащата програма за ЕЕ на Община Костенец е за 

обследване за енергийна ефективност на уличното осветление на територията на 

община Костенец, която обхваща гр.Костенец, гр.Момин проход, с.Костенец и 

лет.Костенец, с.Горна Василица, с.Пчелин и Пчелински бани, с.Очуша и с.Подгорие.  

На площта на пет от населените места - гр.Момин проход, с.Горна Василица, с.Пчелин 

и Пчелински бани, с.Очуша и с.Подгорие  е направено проучване през 2013г. относно 

системата за външно улично осветление и е събрана следната информация за 

наличието на: 

• Общ брой стълбове – 1503бр.; 

• Едностранно разположение на 

стълбовете; 

• Височина на окачване на 

осветителите – 8м.; 

• Дължина на раменната конзола 

– 30см.; 

• Наклон на раменната конзола - 

45˚; 

• Общ брой осветителни тела – 

810бр.; 

• Обща инсталирана мощност – 

82,802 kWh; 

• Табла – 17бр.; 

• Живачни лампи с високо 

налягане – 336бр.; 

• Натриеви лампи с високо 

налягане – 285бр.; 

• Луминесцентни лампи – 189бр.; 

• Годни за експлоатация 

осветители – 402бр.; 

• Технически амортизирали 

осветители – 235бр.; 

• Неработещи осветители – 

173бр.; 

• Табло с контролер – 14бр.; 

• Табло с часовник – 1бр.; 

• Двутарифни електромери – 

15бр. 
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Диаграма №27Разходи на Община Костенец  за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 г 

 

По проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване в град Костенец, гр. 

Момин проход и село Костенец, община Костенец е предвидено изграждане  на соларно 

парково осветление. 

 

         ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  В ОБЩИНА КОСТИНБРОД      

 

Община Костинброд е разположена на северозапад от София, в непосредствена 

близост до столицата. На югоизток граничи със Столичната община, на юг – с община 

Божурище, на запад – с общини Сливница и Драгоман, на северозапад – с община Годеч 

и на североизток – с община Своге. 

 Сградите на територията на община Костинброд биват общински, сгради  - общинска 

собственост за жилищни нужди и сгради  - общинска собственост на кооперативен 

пазар 
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Разходи за ел.енергия на улично осветление на Община Костенец 
за 2017,2018 и 2019 година (лв)

Разходи за ел.енергия на 
улично осветление на Община 
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година (лв)



 

167 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 

 
 

 

• Общински сгради – Таблица № 43 

 

№ 

по 

ред 

АОС № населено 

място 

квартал УПИ Забележка 

 

1 АПОС 20/28.11.2007  

Земя, 3МЖ, 7 бр.гаражи 

адм. сграда със 

ЗП=330 кв.м.-панелна 

конст. 

и 7 бр. гаражи 

.21=147 кв.м.-

гар.клетка;  

гр.Костинброд 103 ХІІ-„За ОЖС” ОбА Костинброд 

 

2 АЧОС 1856/02.06.2016 

земя и сграда; 

адм. сграда със 

ЗП=963 кв.м., 1 ет., 

панелна; 

гр.Костинброд 108 ІV-„За баня” бивша баня / 

архив и 

помещения под 

наем 

 

3 АПОС 535/31.01.2017 

адм. сграда със 

ЗП=255 кв.м., 4 ет. и 

таван, мас. конст. 

гр.Костинброд 108 VІ-„Търговска 

дейност и РС, 

ПАБ” 

Пожарна, НАП, 

Поземлена 

комисия 

      

5 АПОС 4/03.05.2006  

Сглобяема панелна 

сграда- Детска градина 

със ЗП=1000 кв.м., 2 ет. 

гр.Костинброд 182 „За ОДЗ” Детска градина 

І-ви район 

6 АПОС 422/11.10.2001  

мас. сграда със 

ЗП=840.2 кв.м., 2 ет.; 

и мас. 

сграда/пристройка/ 

със ЗП=211.53 кв.м., 2 

ет.; 

гр.Костинброд 97 ІІ-„За детска 

градина” 

Детска градина 

ІІ-ри район 

 

7 АПОС 588/15.12.2017 г. 

мас. сграда със 

ЗП=510 кв.м., 1 ет.; 

мас. сграда със 

ЗП=330 кв.м., 1 ет.; и  

мас. сграда със 

ЗП=330 кв.м., 1 ет.; 

с.Петърч 42А І-„За детски 

дом” 

Детска градина 

с.Петърч 

      

9 АПОС 49/05.01.1998  

Земя и сграда 

с.Драговищица 24 ХХІІ-„За детски 

комбинат” 

Детска градина 

с.Драговищица 
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мас. сграда със 

ЗП=983 кв.м., 2 ет., 

мас. констр.; 

мас. сграда със 

ЗП=647 кв.м., 2 ет., 

мас. констр.; 

мас. сграда със 

ЗП=254 кв.м., 1 ет., 

мас. констр.; 

мас. сграда със ЗП=86 

кв.м., 1 ет., мас. 

констр.; 

мас. сграда със ЗП=47 

кв.м., 1 ет., мас. 

констр.; 

10 АЧОС 2396/16.04.2018 

мас. сграда със 

ЗП=330 кв.м., 1 ет., 

мас. констр.; 

гр.Костинброд 88 І-„За училище 

д-р П.Берон” 

Училище 

гр.Костинброд 

11 АПОС 3/30.03.2006 

Училище и читалище; 

Масивна сграда- 

Училище и читалище 

със ЗП=460.05 кв.м., 2 

ет.; 

Масивна сграда- 

Училище  със 

ЗП=293.08 кв.м., 2 ет.; 

гр.Костинброд 198 В УПИ V-„За 

читалище” и в 

УПИ VІІІ-За 

озеленяване 

Училище и 

читалище 

гр.Костинброд І-

ви район 

12 АПОС 536/2017 

Земя и сграда 

мас. сграда със 

ЗП=344 кв.м., 2 ет.; 

мас. сграда със ЗП=27 

кв.м., 1 ет.; 

гр.Костинброд 165 УПИ ХІ- „За 

училище” 

Училище 

гр.Костинброд І-

ви район 

13 АПОС 133/28.07.1999 

мас. сграда със 

ЗП=220 кв.м., 1 ет.; 

мас. сграда със ЗП=90 

кв.м., 1 ет.; 

гр.Костинброд 40 УПИ І-„За 

Клубове” 

Училище 

гр.Костинброд 

ІІІ-ти район 

 

14 АПОС 690/05.08.2019 

 

Масивна сграда; 

ЗП=288 кв.м., 1 ет. и  

Масивна сграда; 

ЗП=120 кв.м., 1 ет. 

гр.Костинброд 20 УПИ ІХ-„За 

училище” 

Училище 

гр.Костинброд 

ІІІ-ти район 

15 АПОС № 692/2020 

Земя и сгради 

с.Петърч 25 І-„Училище” 

 

Училище 

с.Петърч 
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Масивна сграда; 

ЗП=1005 кв.м., 2 ет. и  

Масивна сграда; 

ЗП=331 кв.м., 1 ет. 

16 АПОС 583/27.11.2017 г. 

Масивна сграда; 

ЗП=260 кв.м., 2 ет. 

с.Драговищица 33 І-„Училище” Училище 

с.Драговищица и 

Детска градина 

17 АЧОС 2463/21.03.2019 

г.Масивна сграда; 

ЗП=141 кв.м., 1 ет. 

с.Безден 25 І-„Училище” Училище 

с.Безден 

недействащо 

 

18 АЧОС 53/04.05.1998  

Земя и сграда 

Масивна сграда; 

ЗП=310 кв.м., 1 ет. 

с.Чибаовци 11 VІІ-„За 

училище” 

Училище 

с.Чибаовци 

недействащо 

19 АЧОС 

№2144/28.02.2017 – 

земя и сграда; 

Панелна сграда; 

ЗП=833 кв.м., 2 ет. + 

ЗП=301 кв.м., 2 ет.+ 

ЗП=136 кв.м., 1 ет.+ 

ЗП=57 кв.м., 1 ет. 

гр.Костинброд 99а ІІ-„За културен 

дом” 

Читалище Иван 

Вазов 

гр.Костинброд 

ІІ-ри район 

      

21 АПОС 24/15.09.2008  

Земя и сграда 

2 ет. и сутерен; 

ЗП=270 кв.м., 

 масивна сграда; 

с.Драговищица 26 ПИ №92 Читалище 

с.Драговищица 

22 АПОС 56/16.06.1998  

2 ет., ЗП=307 кв.м., 

масивна кострукция; 

с.Чибаовци 10 ІІІ-„За културен 

дом” 

Читалище и 

кметство 

с.Чибаовци  

23 АЧОС 752/17.11.2003 

две сгради в един акт-

читалище и кметство 

2 ет., ЗП=800 кв.м., 

 масивна сграда-чит.; 

1 ет., ЗП=90 кв.м., 

 масивна сграда-

кметство; 

 

с.Петърч 34 Имот №956 1.Читалище и 

2.кметство – в 

две отделни 

сгради 

 

3. В терена 

попада и сграда 

20  кв.м. 

закупена с 

нот.акт за архив 

/дадена на 

полицията/ 

24 АПОС 26/09.10.2008  

Земя и сграда 

с.Безден 26 част от ІХ-

„Универсален 

магазин и 

Читалище  

с.Безден  
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2 МЖ; ЗП=302 кв.м., 

масивна 

конструкция; 

обществена  

кухня” 

25 АПОС 59/08.07.1998 

1 ет; ЗП=110 кв.м., 

масивна 

конструкция; 

с.Драговищица 15 ХІV-Здравен 

дом 

Здравна служба 

 

26 АПОС 217/07.11.2000  

2 МЖ; ЗП=72 кв.м., 

масивна 

конструкция; 

с.Безден 24 ХІ-„За здравен 

дом” 

Здравна служба 

Земя и сграда 

27 АПОС 6/03.05.2006  

адм. Сграда-здравен 

дом със ЗП=143 кв.м., 

2 ет., мас. сграда; 

с.Петърч 10 ІІІ-„Здравен 

дом” 

Здравна служба 

 

28 АПОС 814/09.03.2004  

2 ет., масивна сграда с 

РЗП= 724 кв.м. и 

АПОС 691/03.10.2019 

 актувани 11.92% от 

сгр. които са 

закупени от 

общината от БТК със 

РЗП=51.60 кв.м. 

с.Опицвет 28 Х-„Битови 

услуги и 

селкооп, 

читалище и 

градина” 

1-Кметство, 

читалище и 

Бълг. пощи  

в съсобственост; 

2-здравна 

служба 

 

29 АПОС 558/15.03.2017 

г. Земя и сграда 

ЗП=608 кв.м., панелно 

строителство на 1 ет.; 

Костинброд 221 ХХV- „За 

спортен 

комплекс 

Белица 

Спортен 

комплекс 

Белица 

30 АПОС 520/03.06.2016; 

земя и сграда  

мас.сграда със ЗП=204, 

ет.1; 

Костинброд 47 Имот №38, ХV Спортен 

комплекс 

 

31 АПОС 694/17.12.2002 

 ЗП=52.25 кв.м.-

магерница  

гр.Костинброд - Имот №016132 Гробищен парк 

Шияковци 

32 АПОС 731/12.08.2003  

ЗП=82.80 кв.м.-

магерница,  сглобяема; 

гр.Костинброд - Имот №392122 Гробищен парк 

Костинброд І-ви 

район 

33 АПОС 1/27.02.2006  

ЗП=60.00 кв.м.-

магерница, масивна; 

с.Драговищица - Имот №347109 Гробищен парк 

с.Драговищица 

34 АПОС 822/05.04.2004 

ЗП=30.00 кв.м.-

магерница 

с.Царичина - Имот №000232 

 

Гробищен парк 

с.Царичина 

35 АПОС 62/14.12.2009  

ЗП=40.00 кв.м.-

магерница, мас.; 

с.Дреново - Имот №000211 Гробищен парк 

с.Дреново 
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36 АПОС 14/08.06.2007  

Земя и сграда; 

ЗП=40.00 кв.м.-

магерница,  масивна; 

с.Чибаовци 4 VІІ-„За 

озеленяване” 

Гробищен парк 

с.Чибаовци 

37 АЧОС 

№602/17.04.2002 за 

терена, а сградата е в 

процес на актуване 

(има вх. докладна-без 

предоставена 

информация) 

без данни! 

с.Богьовци 16а ХІ-Кметство, 

поща и пункт за 

битови услуги, 

сладкарница и 

здр.пункт 

 

кметство 

38 АПОС 21/13.03.2008  

В заб.сграда за 

кметство със ЗП=65 

кв.м., 1ет., 

сглобяема; 

с.Бучин проход 10 ХV-„За 

кметство” 

Кметство; 

Земя и сграда 

39 АЧОС 

2509/10.12.2019 

акт.ЗП=73 кв.м.-

метален павилион; 

гр.Костинброд 108 а  Метален 

павилион със 

ЗП= 65 кв.м. 

40 АПОС 529/30.09.2016  

Земя и сгради 

38978.900.7129.1 

ЗП=448 кв.м., 1 ет. 

(хангар, депо, гараж) 

38978.900.7129.2 

ЗП=125кв.м., 1 ет.  

(селско стоп. сграда) 

 

 

гр.Костинброд 86а-

променен 

в кв.247 

ІV-За учебен 

полигон 

Полигон 

Професионална 

гимназия по 

ветеринарна 

медицина и 

селско 

стопанство-  „Св. 

Георги 

Победоносец“ 

гр.Костинброд 

41 АПОС 528/30.09.2016  

АПОС 683/11.02.2019 

акт.13143 кв.м. и 

сградите в него; 

38978.900.7111.1 

ЗП=691кв.м., 3 ет. 

(сгр. за образование) 

38978.900.7111.2 

ЗП=736кв.м., 2 ет. 

(сгр. за образование) 

38978.900.7111.3 

ЗП=14 кв.м., 2 ет. 

(постр. за доп.застр.) 

38978.900.7111.4 

ЗП=13кв.м., 1 ет. 

гр.Костинброд 89 Кв. 89,  

УПИ І-За 

техникум 

Професионална 

гимназия по 

ветеринарна 

медицина и 

селско 

стопанство-  „Св. 

Георги 

Победоносец“ 

гр.Костинброд 
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(култова рег. сграда) 

38978.900.7111.5.6-5 

нива, всяко със ЗП=450, 

00 етаж (друг вид 

сам.обект в сграда); 

42 АЧОС № 

2135/23.01.2017 

Терен и сгради: 

 

ЗП=360 кв.м. на 3 ет., по 

скица 382 кв.м. 

ЗП=372 кв.м. на 2 ет., по 

скица 375 кв.м. 

 

масивни сгради; 

 

с.Безден,  

м-ст “Росничка“ 

 

Имот № 

000196 с 

площ от 

13 477 

кв.м. 

 Безвъзмездно 

прехвърлено 

правото на 

собственост на 

община 

Костинброд; 

 

Съгласно запис в 

реш на МС и 

договора за 

безвъзмездно 

предоставяне 

при липса на 

реализиране на 

проект „Център 

за временно 

настаняване“ 

община 

Костинброд да 

прехвърли 

собствеността 

в/у имота на 

държавата; 

43 АПОС 960/26.05.2005  

 

част от сграда на 2 ет. 

със ЗП=383.12 кв.м. от 

които ЗП=171.12 кв.м. 

на първия етаж и 

263.12 кв.м. от втория 

етаж; 

масивна; 

с.Градец 11 ХХV-„За 

Читалище” 

Читалището и 

ПК Костинброд 

44 АЧОС 1768/23.12.2015 

акт.3920 кв.м. земя и 

част от сградата ЗП= 

765.74 кв.м., 4 ет., 

панелна; 

Сутерен-725.94 кв.м.+ 

1-ви ет.-550.76 кв.м.+ 

2-ри ет.267.74 кв.м. .+ 

4-ти ет.750.75 кв.м. 

+ общи части; 

гр.Костинброд 132 А І-

„Поликлиника 

и аптечен 

комплекс” 

Част от 

поликлиника 

Костинброд 
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42 АПОС 693/2020 адм. 

сграда-здравна служба 

със ЗП=248 кв.м., 1 ет. и 

таван, мас. конст. 

с.Градец 26 ХІV-„За здравна 

служба” 

Здравна служба 

Бълг. пощи и 

БТК-ЕАД 

44 АПОС 22/18.03.2008  

Част от сграда 

2 ет. и сутерен; 

ЗП=153 кв.м., 

масивна адм.сграда; 

с.Дръмша 35 ПИ №27  Кметство,  

здравна служба 

Бълг. пощи и 

БТК-ЕАД 

45 АПОС 997/23.08.2005  

Първи етаж- ЗП=265 

кв.м.Масивна сграда; 

гр.Костинброд 

 

221 Първи етаж- 

ЗП=265 кв.м. 

Център за 

социални грижи 

и РПУ; 

46 АЧОС 759/05.01.2004 

Заповед № РД-15-19–

10.02.2020 на кмета за 

отписване на сградата; 

съгласно у-ние от УТ е 

премахната; 

гаражната клетка- 20 

кв.м. 

гр.Костинброд 

 

221 Лаборатория-

премахната и 

стом.бетонова 

клетка 

недействаща 

47 АПОС 219/07.11.2000 

адм. сграда със 

РЗП=557.43 кв.м., 2 ет., 

масивна конст.; 

с.Драговищица кв.26, имот 

91 

Част от имот и 

част от 

адм.сграда 

Кметство, Бълг. 

пощи и 

БТК-ЕАД 

 

48 АПОС 218/11.04.2013 г.  

земя и сграда 

читалище, масивна 

сграда; 

втори етаж от 

двуетажна масивна 

сграда- читалище със 

ЗП= 300 кв.м. и 

читалищен салон със 

ЗП=184 кв.м. 

гр.Костинброд 

 

18 УПИ І-„За 

Читалище”, 

втори етаж от 

двуетажна 

масивна 

сграда- 

читалище със 

ЗП= 300 кв.м. и 

читалищен 

салон със 

ЗП=184 кв.м. 

Читалището и 

ПК Костинброд 

49 АЧОС 1970/29.09.2016 

г.ЗП= 221 кв.м. на 

цялата сграда;  

Общинска част от 

сграда 

145 кв.м.от I-ви ет. 

145 кв.м.от II-ри ет. 

145 кв.м.от тавански ет. 

масивна сграда; 

гр.Костинброд 

 

109а Масивна сграда 

на два етажа 

със ЗП=145 

кв.м. 

Костинбродски 

районен съд; 

50 АЧОС 524/11.07.2016 г. с.Голяновци 16 Част от сграда;  

без терен 

Кметство и ПК 
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актуван втория етаж 

със ЗП=209 кв.м. и мазе 

60 кв.м.; 

51 АПОС 594/29.01.2018 г. 

актуван сграда-детска 

градина ЗП=185 кв.м., 

1ет; 

масивна констр.; 

с.Голяновци 25 

УПИ I-за 

детска 

градина 

Сграда и терен детска градина 

52 АЧОС 353/07.08.2001 г.  

Преактуван /без земя/ 

двуетажна масивна 

сграда- 

административна  със 

ЗП=250 кв.м.; панелна 

строителство; 

гр.Костинброд 

 

128 Втори етаж от 

двуетажна 

масивна сграда 

на със ЗП=250 

кв.м. в УПИ ІІІ-

За магазин 

 

Община 

Костинброд и 

Потребителна 

кооперация 

53 АЧОС 1026/05.09.2013 

г.  

Земя и част от сграда; 

административна и 

жилищна; панелна; 

част от I-ви ет. със 

112.08 кв.м. и целия II-

ри етаж с площ 186.64 

кв.м.; 

констр.- панелна; 

гр.Костинброд 

 

172 ПИ № 1024-

част от първия 

етаж и целия 

втори етаж от 

комбинирана 

сграда 

Община 

Костинброд,  

БП и  

спортен 

тотализатор 

 

54 АЧОС 2424/2018 г.  

Сам.обект в сграда 

38978.900.7111.5.2; 

ЗП=450 кв.м.; 

панелно строителство; 

 

гр.Костинброд 

 

89 втори етаж от 

адм. сграда със 

ЗП=450 кв.м. с 

право на 

строеж 

Обявявана за 

продажба 2019г. 

във вр. с 

решение на ОбС 

без кандидат за 

закупуване 

55 АЧОС 131/06.07.1999 г.  

Сграда със ЗП=244 кв.м. 

на 1ет.;  

констр.-сглобяема; 

с.Драговищица 13 IX-Фурна  

 

 
 

№ 

по 

ред 

АОС № населено 

място 

квартал УПИ забележка 

 

1 АЧОС 1961/2016-ап.1, 

ЗП=54,65  

гр.Костинброд ------------ им.065002 Блок НСРЗК 

2 АЧОС 1962/2016-ап.2, 

ЗП=73,17  

гр.Костинброд ----------- им.065002 Блок НСРЗК 
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3 АЧОС 1963/2016-ап.5, 

ЗП=73,17  

гр.Костинброд -------------- им.065002 Блок НСРЗК 

4 АЧОС 1964/2016-ап.6, 

ЗП=54,65  

гр.Костинброд -------------- им.065002 Блок НСРЗК 

5 АЧОС 1965/2016-ап.7, 

ЗП=74,67  

гр.Костинброд -------------- им.065002 Блок НСРЗК 

6 АЧОС 1966/2016-ап.8, 

ЗП=54,65  

гр.Костинброд ------------- им.065002 Блок НСРЗК 

7 АЧОС 490/07.11.2001  

земя и сграда ЗП=42,70 

кв.м., 2 ет., масивна сгр.; 

с.Петърч 50 VІ-593 и масивна 

двуетажна 

жил.сграда със 

ЗП=72.70 кв.м. 

 

8 АЧОС 225/03.04.2001  

земя и сграда ЗП=190 

кв.м., 1 ет., масивна сгр.; 

 

гр.Костинброд 108 ХІІ-„За 

общ.дейност” и 

мас. жил.сграда 

със ЗП=57.80 кв.м. 

 

9 АЧОС 1969/27.09.2016  

земя и сграда ЗП=83 

кв.м., 2 ет., масивна сгр.; 

гр.Костинброд 132а ІІ-общ и мас. 

двует.жил.сграда  

 

10 2468/27.03.2019 

Апартамент във 

фондови жилища -

ап.85, 

бл.138Самостоятелен 

обект в сграда с идент. 

38978.900.7144.3.3 със 

ЗП=59 кв.м., ет.1, мас. 

сграда; 

 

 

гр.Костинброд Квартал 

87 

 

в УПИ ІІ-За ОЖС  

Таблица № 43 Общински сгради на територията на община Костинброд 

 

• Сгради  - общинска собственост за жилищни нужди – таблица №44 

 

№ 

по 

ред 

АОС № населено 

място 

квартал УПИ забележка 

 

1 АЧОС 1961/2016-ап.1, 

ЗП=54,65  

 

гр.Костинброд ------------ им.065002 Блок 

НСРЗК 

2 АЧОС 1962/2016-ап.2, 

ЗП=73,17  

гр.Костинброд ----------- им.065002 Блок 

НСРЗК 

3 АЧОС 1963/2016-ап.5, 

ЗП=73,17  

гр.Костинброд -------------

- 

им.065002 Блок 

НСРЗК 
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4 АЧОС 1964/2016-ап.6, 

ЗП=54,65  

гр.Костинброд -------------

- 

им.065002 Блок 

НСРЗК 

5 АЧОС 1965/2016-ап.7, 

ЗП=74,67  

гр.Костинброд -------------

- 

им.065002 Блок 

НСРЗК 

6 АЧОС 1966/2016-ап.8, 

ЗП=54,65  

гр.Костинброд ------------- им.065002 Блок 

НСРЗК 

7 АЧОС 490/07.11.2001  

земя и сградаЗП=42,70 кв.м., 

2 ет., масивна сгр.; 

с.Петърч 50 VІ-593 и масивна 

двуетажна 

жил.сграда със 

ЗП=72.70 кв.м. 

 

 

8 АЧОС 225/03.04.2001  

земя и сграда ЗП=190 кв.м., 1 

ет., масивна сгр.; 

 

гр.Костинброд 108 ХІІ-„За 

общ.дейност” и 

мас. жил.сграда 

със ЗП=57.80 

кв.м. 

 

9 АЧОС 1969/27.09.2016  

земя и сградаЗП=83 кв.м., 2 

ет., масивна сгр.; 

гр.Костинброд 132а ІІ-общ и мас. 

двует.жил.сграда  

 

10 2468/27.03.2019Апартамент 

във фондови жилища -

ап.85, бл.138 

Самостоятелен обект в 

сграда с идент. 

38978.900.7144.3.3 със 

ЗП=59 кв.м., ет.1, мас. 

сграда; 

 

 

гр.Костинброд Квартал 

87 

 

в УПИ ІІ-За ОЖС  

Таблица № 44 Сгради  - общинска собственост за жилищни нужди 

 

• Сгради  - общинска собственост на кооперативен пазар – таблица № 45 

№ 

по 

ред 

АОС № Обект № гр.Костинброд 

квартал 

УПИ забележка 

 

1 АЧОС2418/20.09.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=21 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.4 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

2 АЧОС2412/31.07.2018 

Масивна,1 ет., ЗП=17 

кв.м. 

битова сграда 

№38978.900.6760.5 

и земя 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

3 АЧОС2429/12.11.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=21 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.7 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 
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4 АЧОС2428/12.11.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=19 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.8 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

5 АЧОС2403/18.07.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=20 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.9 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

6 АЧОС2404/18.07.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=20 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.10 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

7 АЧОС2405/18.07.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=21 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.11 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

8 АЧОС2406/18.07.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=20 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.12 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

9 АЧОС2407/18.07.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=24 

кв.м. 

Масивен,1 ет., ЗП=25 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.13 

№38978.900.6760.14 

 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

10 АЧОС2408/18.07.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=20 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.15 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

11 АЧОС2430/12.11.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=21 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.16 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

12 АЧОС2409/18.07.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=21 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.17 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

13 АЧОС2410/18.07.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=22 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.18 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

14 АЧОС2411/18.07.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=22 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.21 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

15 АЧОС2425/05.11.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=21 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.22 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

16 АЧОС2434/27.11.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=20 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.23 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

17 АЧОС2417/20.09.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=27 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.24 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 
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18 АЧОС2423/01.11.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=20 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.25 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

19 АЧОС 

2422/01.11.2018 

Масивен,1 ет., ЗП=20 

кв.м. 

Търговски обект 

№38978.900.6760.26 

108 а V-За 

кооперативен 

пазар 

 

Таблица № 45 Сгради  - общинска собственост на кооперативен пазар 

Общината води ,добра политика за енергийна ефективност , като е изпълнила 

проекти и предприела мерки в следните направленияпрез годините: 

• Проект BG161PO001-1.1.09-0022 Подобряване качеството на общинската 

образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на гр.Костинброд – изпълняван през периода 2011-2013г.,по 

оперативна програма Регионално развитите 2007-2013г., - включени са две 

училища и две детски градини на територията на община Костинброд – СОУ „Д-

р Петър Берон“ – гр.Костинброд, ОУ „Отец Паисий“ – с.Петърч, общ.Костинброд, 

ДГ „Радост“ – гр.Костинброд и ДГ „Пролет“ – гр.Костинброд. Проектът включва 

- Ремонт на сградия фонд, топлоизолация на покрив, стени и подове,подмяна 

на дограма, подмяна на отоплителни инсталации. Източник на средства – 

ЕСИВ. 

• ЕСКО - инжинеринг за енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат 

на сградата на ЦДГ "Виолина"-с.Петърч – пета вноска по договора – източник 

на средства – общински бюджет. 

 

2014година  

• Ремонт на покрива на ЦОП/Център за обществена подкрепа/  гр. Костинброд – 

източник на средства – общински бюджет 

• Енергийно обследване на сградите на бившата баня и Н.Читалище "И.Вазов- 

1947" – източник на средства – общински бюджет  

 

      2015година  

• Саниране на сградата на кметство в с.Петърч, община Костинброд - 

Топлоизолиране на външните стени на сградата – източник на средства – 

общински бюджет. 

• ЕСКО - инженеринг за енергоспестяващи мерки училище ОУ "Отец Паисий" - 

с.Драговищица – вноска по проект мерки за ЕЕ. – източник на средства – 

общински бюджет – мерките включват - топлоизолация на външни стени, 

топлоизолация на покрив, подмяна на дограма и преустройство на котелна 

уредба на екологични пелети. 
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2016 година  

• Енергийно обследване на сградите на ПГВМСС „Св.Георги Победоносец“ – 

гр.Костинброд  

• Кметства в с. Безден и с. Чибаовци, община Костинброд – подмяна на дограма – 

източник на финансиране – общински бюджет 

• Сграда на Поликлиника - гр. Костинброд - Основен ремонт на покрив  - северно 

крило на сградата на поликлиниката в гр. Костинброд – източник на средства 

– общински бюджет. 

• Основен ремонт и изграждане на част от  уличното  осветление на територията 

на община Костинброд – източник на средства – общински бюджет. 

 

2017 година  

• Изготвено обследване за ЕЕ на Административна сграда Районна служба 

"Пожарна безопастност и защита на населението" -  източник на финансиране 

общински бюджет.  

• I-во ОУ "Васил Левски", гр. Костинброд – изпълнени мерки - Подмяна на 

дограма, Топлинно изолиране на външни стени, Топлинно изолиране на 

покрив, Подмяна на осветителни тела, - източник на финансиране – общински 

бюджет и  и финансиране от ФЕЕВИ. 

• Извършено обследване на уличното осветление на община Костинброд – 

източник на финансиране – общински бюджет. 

• Основен ремонт и изграждане на част от  уличното  осветление на територията 

на община Костинброд – източник на средства – общински бюджет. 

• Обследване за ЕЕ на 2-ро ОУ "Васил Левски" гр. Костинброд  - източник на 

средства – общински бюджет. 

 

2018 година 

• Основен ремонт на улично осветление в с. Голяновци, община Костинброд – 

източник на финансиране – собствени средства  

• Изграждане на улично осветление в община Костинброд – източник на 

средства – общински бюджет  

• Изграждане на улично осветление в местност "Бригандия", с. Драговищица, 

общ. Костинброд – източник на средства – общински бюджет  

• Проект Подобряване на образователния процес в  "ПГССВМ "Св. Георги 

Победоносец"  - гр. Костинброд, финансиран по програма Региони в растеж – 

2014-2020г., изпълнени мерки - Топлоизолация на външни стени на сутерена, 

подмяна на дограма на сутерена, и реконструкция на отоплителна система. 

•  2-ро ОУ "Васил Левски" - гр. Костинброд – изпълнени мерки - Топлинно 

изолиране на фасадни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на 



 

180 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 

 
 

покрив, изграждане на ВОИ на природен газ., - източник на средства – ЕСКО 

договор. 

 

2019 година  

• Изграждане енергоспестяващо  улично осветление на територията на община 

Костинброд – източник на средства – общински бюджет. 

• НЧ "Нов живот 1919" - с .Петърч, община Костинброд – изпълнени мерки - 

Ремонт на част от покрив и част от таван в НЧ "Нов живот 1919" - с .Петърч, 

община Костинброд, източник на средства – общински бюджет  

• НЧ "Иван Вазов - 1947" - гр. Костинброд – изпълнени мерки - Ремонт на покрив 

и подмяна на дограма на НЧ "Иван Вазов - 1947", гр. Костинброд, - Ремонтните 

дейности са извършени по проект по ПРСР 2014-2020г., по Мярка 7.2., източник 

на средства – ПРСР 2014-2020г. и ЕСИФ. 

 

 

Към настоящия момент община Костинброд изпълнява един ЕКСО договор за 2-ро ОУ 

"Васил Левски" - гр. Костинброд – изпълнени мерки - Топлинно изолиране на фасадни 

стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, изграждане на ВОИ на 

природен газ., - източник на средства – ЕСКО договор. 

Общината има издадени удостоверения за енергийни спестявания по проект 

„Подобряване качеството на общинската образователна инфраструктура чрез 

прилагане на мерки за енергийна ефективност на гр. Костинброд – изпълняван през 

периода 2011-2013г.,по оперативна програма Регионално развитите 2007-2013г., - 

включени са две училища и две детски градини на територията на община 

Костинброд – СОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд, ОУ „Отец Паисий“ – с. Петърч, 

общ. Костинброд, ДГ „Радост“ – гр. Костинброд и ДГ „Пролет“ – гр. Костинброд. 

Проектът включва - Ремонт на сградния фонд, топлоизолация на покрив, стени и 

подове, подмяна на дограма, подмяна на отоплителни инсталации. Източник на 

средства – ЕСИВ: -475/КРЕ/008 – за СОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд – валиден 

до 31.01.2024г. 

-475/КРЕ/008 – за ОУ „Отец Паисий“ – с. Петърч, общ. Костинброд,– валиден до 

31.01.2024г. 

-475/КРЕ/008 – за ДГ „Радост“ – гр. Костинброд - валиден до 31.01.2024г. 

-475/КРЕ/007 – за ДГ „Пролет“ – гр. Костинброд - валиден до 31.01.2024г. 

 

Към настоящия момент община Костинброд изпълнява „План за действие за 

устойчиво енергийно развитие за периода – базова 2006г. до 2020г. 
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СЪСТОЯНИЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД  

 

Има извършено обследване за ЕЕ на уличното осветление на община Костинброд от 

2017г., - обхващащо територията на гр. Костинброд и селата – Петърч, Драговищица 

и Голяновци.  

„Системата за улично осветление на обследваните четири населени места, при 

настоящото си състояние не осигурява изискваните санитарно-хигиенни норми за 

осветеност. Изградената сравнително стара осветителна система, както и тежката и 

поддръжка са основните причини да не отговаря напълно на изискванията на 

действащите стандарти. Голяма част от осветителите са амортизирани, на много 

места липсва осветление.“. – цитат от обследването.  

Изграждането на ново и помяната на старо улично осветление към настоящия момент 

се извършва на части, при наличие на възможности за финансиране.  

Разходите, които прави Общината за ел.енергия за улично осветление, при 

предоставената справка за целите на изготвяне на програмата не са ясно дефинирани 

от предоставената справка и поради тази причина не могат да бъдат разгледани в 

настоящата програма. От справката предоставена на ОбА Софийска област от Община 

Костинброд, става ясно че освен за абонатното поддържане и за ел. енергия, 

Общината е направила разходи и за изграждане на улично осветление. 

 

 

      ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА МИРКОВО      

 

 

Общината се намира в източната част на Софийска област. С площта си от 207,876 

km2 е 13-а по големина сред 22-те общини на областта, което съставлява 2,94% от 

територията на областта. 

На територията на община Мирково има осемнадесет сгради за обществено ползване 

собственост на Общината  с обща площ от 6 593 км.м 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГРАДИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИРКОВО 

НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА 
СГРАДИ 

ЗАСТРОЕН

А ПЛОЩ В  

КВ. М. 

ПАНЕЛ

И 

ТУХЛЕНИ 

С 

БЕТОННА 

ПЛОЧА 

ТУХЛЕНИ С 

ГРЕДОРЕД 

с.Мирково 

Сградата на Общинска администрация 
Мирково 

486  

1 7 0 

Здравна служба  148 

ОУ „Г. Бенковски“ 1 147 

НЧ „Христо Ботев“ 583 

Здравно заведение 256 

ДГ „Дора Габе“ 383 

Сграда за търговия – Лисева къща 144 

Спортен комплекс „Мирково“ 1 030 

с.Буново 

Сградата на Кметство Буново 284 

0 1 3 
Здравна служба  108 

Училище  356 

Туристически център 176 

с.Каменица 
Сградата на Кметство Каменица 237 

  2 
НЧ „Любен Каравелов“ 432 

с.Смолско 

Сградата на Кметство Смолско 109 

 3  Училище/Читалище 370 

Младежки дом 232 

с.Бенковски Сградата на Кметство Бенковски 112   1 

Общо  18 6 593 1 11 6 

Таблица № 46Сгради за обществено ползване на Община Мирково 

 

Една от мерките, които Община Мирково планира да изпълни за повишаване на 

енергийната ефективност е реализиране на СМР в следните обществени сгради общинска 

собственост: 

 

Сграда Населено 
място 

Дейности Източник на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Кметство С. Каменица Подмяна на покривна 
конструкция, 
подмяна на дървена 
дограма с PVC 
дограма и изолация 
на фасада. 

Средства от 
общински бюджет 

2020-2027г. 

Здравна служба С. Буново Подмяна на дървена 
дограма с PVC 
дограма 

Средства от 
общински бюджет 

2020-2027г. 
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Читалищен салон С. Буново Подмяна на дървена 
дограма с PVC 
дограма 

Средства от 
общински бюджет 

2020-2027г. 
 

Читалищен салон С. Смолско Подмяна на дървена 
дограма с PVC 
дограма 

Средства от 
общински бюджет 

2020-2027г. 
 

Читалищен салон С. Каменица Подмяна на дървена 
дограма с PVC 
дограма 

Средства от 
общински бюджет 

2020-2027г. 
 

Основно училище 
„Георги 
Бенковски“ 

С. Мирково Изготвяне на проект 
за подмяна на 
отоплителна система 
за преминаване от 
нафта на пелети 

Средства от 
общински бюджет 

2020-2027г. 
 

Сграда на Община 
Мирково 

С. Мирково Изготвяне на проект 
за подмяна на 
отоплителна система 
за преминаване от 
нафта на пелети 

Средства от 
общински бюджет 

2020-2027г. 
 

Таблица № 47 Планирани мерки за ЕЕ от Община Мирково 

Към момента Община Мирково няма издадени удостоверения за енергийни 

спестявания и няма сключени договори с гарантиран резултат. 

Община Мирково, се намира в електроразпределителен район Пирдоп и се обслужва 

от разпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Населените 

места в общината е електроснабдени и имат изградена електроснабдителна мрежа, 

но на места има проблеми с качеството и сигурността на захранването. Разходите за 

енергия в Община Мирково се нареждат на едно от първите места по обем в 

общинския бюджет. 

На територията на община Мирково няма снабдяване с природен газ. Изграждането 

на газопреносна мрежа и газификацията на битовия, публичния и индустриалния 

сектор в района би имало важно значение за повишаване конкурентоспособността на 

местните икономики и подобряване на  екологичните показатели в общините 

Мирково, Пирдоп, Златица, Чавдар и Челопеч. Изграждането на отклонения от 

магистрални газопроводи, с които да бъдат газифицирани общините не е 

осъществено до момента. В региона работят едни от най-големите предприятия за 

добив на цветни метали. С изграждането на газопроводна система бизнесът и 

публичният сектор би реализирал икономии и по-висока ефективност, като 

същевременно биха се намалили вредните емисии в околната среда.  

Общината е предприела следните мерки за подобряване на енергийната ефективност 

на територията си: 

• Ремонт на сградата на Кметство Буново, включващ следните дейности: 

Шпакловка на външни фасадни  стени на сградата; Подмяна на старата дограма 

с PVC дограма; Полагане на вътрешна мазилка и шпакловка. Проектът е 

изпълнен. Средствата са от бюджета на Община Мирково. 
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• Ремонт на сграда "Лисевата къща", включващ следните дейности: Направа на 

таван от гипсокартон; Обшивка с дъски по тавани; Подмяна на старата дограма 

с PVC дограма; Полагане на вътрешна мазилка и шпакловка; Шпакловка на 

външни фасадни стени на сградата; Подмяна на врати.   

• Ремонт на сградата на Здравна служба в село Мирково: Ремонтът включва 

цялостно саниране на сградата - полагане на топлоизолация на външните 

стени и покрива на сградата; Подмяна на старата дървена дограма с нова 

PVC/AL дограма; Подмяна и пренареждане на керемидите на покрива на 

сградата. Проектът е изпълнен.  

• Ремонт на сградата на детска градина "Дора Габе", с. Мирково: Полагане на 

топлоизолация на външните стени на сградата; Подмяна на старата дограма;        

Полагане на топлоизолация на покрива; Подмяна и автоматизиране на 

вентилационната инсталация; Подмяна и автоматизиране на котелно.  

Проектът е изпълнен.      

 

 
 

СЪСТОЯНИЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА МИРКОВО 

 

Община Мирково е извършила цялостна подмяна на уличното осветление в с. 

Каменица и прилежащите махали: включва подмяна на старите осветителни тела с 

нови, които са енергоспестяващи - LED осветителни тела. Проектът е изпълнен. 

Финансирането е осигурено от бюджета на Община Мирково.  
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Диаграма №28 Разходи на Община Мирково за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 г 

 

 

          ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА ПИРДОП        

 

 

Община Пирдоп с център гр. Пирдоп и съставно селище с. Душанци се намира в 

централните части на Република България във високите подбалкански полета и 

заема източната част на Златишко-Пирдопската котловина, заградена от север и юг, 

съответно от Стара планина и Средна гора, а от запад и изток от праговете Гълъбец и 

Козница. 

Сградите на територията на общината биват  панелни и монолитни и са с обща 

разгъната, застроена площ  – 34 805м². 

Сградите ,собственост на Общината и предприетите мерки за ЕЕ в тях проследяваме 
на таблица № 48 
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№ Сгради за 
обществен

о 
обслужван

е 

Адрес Година 
на 

въвежда
не на 

сградата 
в 

експлоат
ация 

РЗП м. кв. Състояние на 
сградния фонд 

Извърш
ено 

обследв
ане 

ДА/НЕ 

Предприети 
мерки за ЕЕ 

и ВЕИ в 
последните 

5 години 

гр. Пирдоп   

1 Админист
ративна 
сграда на 
Община 
Пирдоп 

Гр.Пирд
оп, 

пл.Тодо
р 

Влайков 
№2 

1965 1172 добро не не 

2 Многопро
филна 
болница за 
активно 
лечение и 
медицинск
и център 

Гр.Пирд
оп, 

ул.Цар 
Освобод

ител 
№97 

1982 13730 Задоволително 
/сменена е голяма 
част от дограмата 

и са извършени 
частични 
вътрешни 
ремонти/ 

Не 
/има 
старо 

обследв
ане с 

изтекъл 
срок/ 

не 

3 Спортна 
зала 

Гр.Пирд
оп, ул.Г. 
Бенковс
ки №2 

1973 1178 Извършена 
подмяна на 

дограма, 
вътрешен ремонт 

и отоплителна 
инсталация 

не да 

4 Админист
ративна 
сграда-
Районен 
съд 
гр.Пирдоп 

Гр.Пирд
оп, 

ул.Цар 
Освобод
ител 47 

1950 906 Много добро 
Реализиран 
проект по 

внедряване на 
мерки по 

енергийна 
ефективност през 

2014г. 

да да 

5 Админист
ративна 
сграда 

Гр.Пирд
оп, 

ул.Цар 
Освобод

ител 
№39 

1968 1680 задоволително не Частична 
подмяна на 

дограма 

6 Читалище 
„Напредък
“ нова 
сграда 

Гр.Пирд
оп, пл.Т. 
Влайков 

4 

1973 2234 Много добро, 
Реализиран 
проект по 

внедряване на 
мерки по 

енергийна 
ефективност през 

2016г 

да да 

7 Начално 
училище 
„Тодор 
Влайков“ 

Гр.Пирд
оп, 

ул.Цар 

1933 3053 задоволително не 
/има 
старо 

обследв

не 
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Освобод
ител 72 

ане с 
изтекъл 

срок/ 
8 Средно 

общо 
образовате
лно 
училище 
“Сава 
Савов“ 

Гр.Пирд
оп, 

ул.“Дим
итър 
Савов 

47 

1961 3331 Много добро, 
Реализиран 
проект по 

внедряване на 
мерки по 

енергийна 
ефективност през 

2015г 

да да 

9 Детска 
градина 
„Пека и 
Карло 
Чоконяни“ 

Гр.Пирд
оп, 

ул.Пека 
и Карло 
Чоконя
ни №6 

1974 1526 Много добро, 
Реализиран 
проект по 

внедряване на 
мерки по 

енергийна 
ефективност през 

2019г 

да да 

1
0 

Детска 
градина 
„Невена 
Генчева“ 

Гр.Пирд
оп, 

ул.“Г. 
Бенковс

ки“ 21 

1972 1526 Много добро, 
Реализиран 
проект по 

внедряване на 
мерки по 

енергийна 
ефективност през 

2018г 

да да 

1
1 

Детска 
градина 
„Снежанка
“ 

Гр.Пирд
оп, 

ул.“Хр. 
Ясенов“ 

13 

1967 1026 Много добро, 
Реализиран 
проект по 

внедряване на 
мерки по 

енергийна 
ефективност през 

2019г 

да да 

1
2 

Масивна 
двуетажна 
сграда 
/бивша 
детска 
градина/ 

Гр.Пирд
оп, 

ул.“Хр. 
Смирне
нски“ 7 

1971 748 Лошо състояние 
/сградата се 

използва 
частично/ 

не не 

1
3 

Бившата 
сграда на 
ОбС на БСП 
/ОбС на 
български
те 
професион
ални 
съюзи/ 

Гр.Пирд
оп, 

ул.“Слав
ци“, 

№28а 

1972 274 Много лошо 
състояние 

/сградата не се 
ползва/ 

не не 

с. Душанци   

1
4 

Админист
ративна 

С.Душан
ци, 

1967 425 Добро състояние не Сменена 
дограма 
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сграда 
с.Душанци 

пл.Своб
ода 5 

1
5 

Читалище 
Светлина 
с.Душанци 

С.Душан
ци, 

пл.Своб
ода 2 

1960 1168 Много добро, 
Реализиран 
проект по 

внедряване на 
мерки по 

енергийна 
ефективност през 

2016г 

да да 

1
6 

Двуетажна 
масивна 
сграда 
/бивше 
училище/ 

С.Душан
ци, 

ул.Душа
тска 

комуна 
№19 

1962 828 Лошо състояние 
/сградата не се 

използва/ 

не не 

Таблица № 48 Сгради собственост на Община Пирдоп с предприети мерки 

 

 

Община Пирдоп има изготвена програма за енергийна ефективност с три годишен 

срок на действие 2020-2023 година. 

Проектите с сферата на енергийната ефективност изпълнение от Общината са 

следните: 

• Проект:„Внедряване мерки за енергийна ефективност в ОУ»Сава Савов» 

гр.Пирдоп”, завършен през 2013 год. и финансиран от Оперативна програма 

"Регионално развитие". 

• Проект:"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната 

сграда на съда и прокуратурата гр. Пирдоп», завършен през 2015 год. и 

финансиран по ПМС №19 от 07.02.2014г.23.18 

• Проект „Ремонт и адаптация на сградата на културен дом- Читалище 

«Напредък», гр. Пирдоп“, изпълнен през 2015 год. и финансиран от Програма 

за развитие на селските райони. 

• Проект "Да си спомним за село – Обновяване на читалище «Светлина», 

с.Душанци", завършен през 2015 год. и финансиран от Програма за развитие на 

селските райони 

• Проект:„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ “Пека и Карло 

Чоконяни" гр. Пирдоп, реализиран по програма за развитие на селските 

райони, завършен през 2019г. 

- Сграда на ОДЗ“Пека и Карло Чоконяни“ в УПИ І, кв.29, гр. Пирдоп 

- Сграда на ОДЗ“Пека и Карло Чоконяни“ филиал “Невена Генчева“ в УПИ І, кв.50, 

гр.Пирдоп 

- Сграда на ОДЗ“Пека и Карло Чоконяни“ филиал „Снежанка“ в УПИ ІV, кв.91, 

гр.Пирдоп 
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Община Пирдоп няма издадени удостоверения за енергийни спестявания и сключени 

ЕСКО договори. 

 

Електропроводната и електроразпределителната мрежа осигурява достатъчна 

сигурност и оперативност в захранването на двете селища на територията на община 

Пирдоп. Инсталираната мощност е оразмерена за по-големи товари от сегашното 

потребление 

 
 

СЪСТОЯНИЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ПИРДОП 

 

 В системата “Улично осветление” през изминалите години е извършена цялостна 

реконструкция като са заменени използваните до тогава 1 140 бр. енергоемки 

живачни лампи с мощност 250W с нови компактни луминесцентни лампи с мощност 

от 35 и 50W. Отделно има частично възстановяване на разрушени касети за улично 

осветление и подмяна на електромери.  

Разходи за ел.енергия на улично осветление на Община Пирдоп за 2017,2018 и 2019 

година са изобразени на диаграма №29 
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Диаграма №29 Разходи на Община Пирдоп за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 г 

 

 

Доказателство от ползите за енергиен одит и реконструкция на цялото улично 

осветление са именно драстичните спадове на разходите за ел. енергия на Общината 

посочени в горната диаграма. 

 

 ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА ВОДЕНА ОТ ОБЩИНА ПРАВЕЦ  

 

  

Община Правец заема площ от 323 km2. Намира се в Югозападния район за планиране, 

в североизточната част на Софийска област. Разположена е в югоизточната част на 

Ботевградската котловина, между Мургашкия дял на Западна Стара планина и 

югозападните ридове на Предбалкана. 

Община Правец граничи с общините: на север - с Роман от област Враца, на 

североизток и изток – с Ябланица и Тетевен от област Ловеч, на юг –гр. Етрополе, и на 

запад с Ботевград от Софийска област. 

Информацията за сградния фонд на Община Правец и предприетите мерки за 

енергийна ефективност в него показваме на Таблица №49 

 

№ Сгради за 
обществен

о 
обслужване 

Адрес Година 
на 

въвежда
не на 

сградата 
в 

експлоат
ация 

РЗП м. 
кв. 

Състо
яние 

на 
сград
ния 

фонд 

Извъ
ршен

о 
обсл
едва

не 
ДА/Н

Е 

Предприети 
мерки за ЕЕ  

(дограма, 
саниране и 

други) 

Предприети 
мерки за ВЕИ  

(термопомпи/
слънчеви 
покривни 

инсталации и 
други) 

гр. Правец 

1 Сграда на 
Общинска 
администр
ация 
Правец 

УПИ XI, 
кв. 20 на 
гр.Прав

ец 

1969 г. 1106,5
2 кв.м 

 ДА Изпълнен е 
проект за 

внедряване 
на мерки за 
енергийна 

ефективнос
т (Подмяна 
на дограма, 
вътрешна 
изолация) 
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2 Училище 
/ГПЧЕ 
„Алеко 
Константи
нов”, ОУ 
„Васил 
Левски"  

УПИ I, 
кв. 101 

1982 г. 9913,0
0 кв.м 

 ДА Изпълнен е 

проект за 

внедряване 

мерки за 

енергийна 

ефективнос

т в 

образовате

лната 

система в 

община 

Правец 

Изолация 

на външни 

стени, 

изолация на 

под, 

изолация на 

покрив, 

подмяна на 

дограма, 

мерки за 

осветление, 

мерки по 

абонатна 

станция, 

мерки по 

котелна 

инсталация, 

мерки по 

прибори за 

измерване, 

контрол и 

управление, 

мерки по 

сградни 

инсталации, 

ВЕИ 

 

 

3  
Ученическ
о 
общежити
е на ГПЧЕ 
"Алеко 
Константи
нов", УПИ 
I, кв.101, 
гр. Правец 
 

УПИ I, 
кв. 101 

 3 152,0  ДА Изпълнен е 

проект за 

внедряване 

на мерки за 

енергийна 

ефективнос

т Подмяна 

на дограма, 

полагане на 

топлоизола
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ция на 

стени, 

ремонт на 

покрив, 

подмяна на 

осветителн

и тела, 

подмяна на 

отоплителн

а 

инсталация. 

 

3 ДГ 
„Индира 
Ганди” 

УПИ II, 
кв. 167 

1985 г. 1316,9
4 кв.м 

 ДА Изпълнен 
проект за 
Подобряван
е на 
социалната 
инфраструк
тура чрез 
прилагане 
на мерки за 
повишаване 
на 
енергийнат
а 
ефективнос
т на ЦДГ - 
"Индира 
Ганди" 
 
Топлинно 

изолиране 

на външни 

стени, 

топлинно 

изолиране 

на вътрешни 

стени, 

изолиране 

покрив, 

изолиране 

на под, 

подмяна на 

врати, 

отопление и 

вентилация, 

енергоспест

яващи мерки 

за 

осветление, 

енергоспест
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яващи мерки 

за подмяна 

на битови 

уреди, офис 

оборудване 

 

4 ОДЗ 
„Здравец" 

УПИ I, 
кв. 33 

1974 г. 1171,3
3 кв.м 

 ДА Изпълнен 
проект за 
Подобряване 
на 
социалната 
инфраструкт
ура чрез 
прилагане на 
мерки за 
повишаване 
на 
енергийната 
ефективност 
на ДГ - 
"Здравец" 

 

5 Автогара УПИ VIII, 
кв.7 

1975 г. 800,00 
кв.м 

    

6 Бивша 
Поликлин
ика 

УПИ VIII, 
кв.7 

1975 г. 1227 
кв.м 

  Подменена 
дограма 

 

7. Общинска 
сграда - 
"СКДУ" 

УПИ 
XXII, 

кв.17, 
гр.Прав

ец 

1982 г.  1404 
кв.м 

  Частично 
подменена 

дограма 

 

8. Адм. 
Сграда, 
социални 
грижи и 
патронаж 

УПИ XIII, 
кв. 24, 

гр. 
Правец 

 1145 
кв.м. 

  Ремонт на 
покрив, 

полагане на 
топлоизола

ция, 
подменена 

дограма 

 

с. Видраре 

7 Кметство УПИ I-
Читали

ще и 
кметств
о, кв. 13 

1964 г. 780,00 
кв.м 

   
Ремонт на 
покрив и 

полагане на 
топлоизола

ция 
подменена 

дограма 

 

8 Училище УПИ I, 
кв. 15 

1968 г. 500,00 
кв.м 

  подменена 
дограма 

 

с. Джурово 
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1
2 

Кметство УПИ II, 
кв. 22 

1975 г.  1246 
кв.м 

  частично 
подменена 

дограма 

 

1
3 

Училище УПИ 
XXII, 
кв.10 

1939 г. 699,00 
кв.м 

  подменена 
дограма 

 

1
4 

Читалище УПИ I, 
кв.22 

1972 г. 1244 
кв.м 

  Подмяна на 

дограма, 

ремонт на 

покрив и 

полагане на 

топлоизола

ция 

 

 

1
5 

Детска 
градина 
 „Звънче“ 

УПИ I, 
кв. 46 

1981 г. 1712,0
0 кв.м 

 ДА Изпълнен 
проект за 

внедряване 
мерки за 

енергийна 
ефективнос

т в 
образовате

лната 
система в 
община 
Правец 

Топлоизоли

ране на 

стени, 

топлоизолир

ане на 

покрив, 

поставяне  

на PVC 

дограма, 

модернизац

ия на 

топлоснабдя

ването, 

изграждане 

на система 

за БГВ, 

подмяна на 

осветителни 

тела 

 

 

с. Калугерово 

1
6 

Кметство УПИ III - 
кв.13 

1976 г. 486,00 
кв.м 

  частично 
подменена 

дограма 
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1
9 

Част от 
кметство 
(дневен 
център-
пенсионер
ски клуб) 

УПИ III- 
Кметств
о, кв. 13 

1976 г. 55,20 
кв.м. 

  Подменена 
дограма 

 

с. Манаселска река 

2
1 

Кметство УПИ III, 
кв. 10 

1971 г. 135,00 
кв.м 

  Частична 
подмяна на 

дограма 

 

с. Осиковица 

2
5 

Кметство УПИ VIII, 
кв.21 

1934 г. 154,00 
кв.м 

  подменена 
дограма 

 

2
6 

Училище УПИ IX, 
кв.11 

1951 г. 500,00 
кв.м 

  частично 
подменена 

дограма 

 

2
7 

Читалище УПИ IX-
Културе

н дом, 
кв.21 

1964 г. 490,00 
кв.м 

    

2
8 

Детска 
градина 

УПИ VI, 
кв.12 

1989 г. 3 152,0 
кв.м 

  Подмяна 

дограма, 

полагане на 

топлоизола

ция, ремонт 

на покрив, 

подмяна 

осветление 

 

 

с. Осиковска Лакавица 

3
0 

Кметство УПИ XIV, 
16 кв.м 

1974 г. 744,00 
кв.м 

  Частична 

подмяна на 

дограма, 

полагане на 

вътрешна 

топлоизола

ция и 

монтаж на 

енергоспест

яващо 

осветление 

 

 

3
1 

Училище УПИ IV, 
5 кв.м 

1942 г. 390,00 
кв.м 

  частично 
подменена 

дограма 

 

с. Правешка Лакавица 
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3
2 

Кметство УПИ IV- 
89  кв. 

19 

1968 г. 250,00 
кв.м 

  Частична 
подмяна на 

дограма 

 

с. Равнище 

3
5 

Кметство УПИ V - 
кв.10 

1938 г. 100,00 
кв.м 

  Подмяна 

дограма, 

монтаж на 

енергоспест

яващо 

осветление, 

ремонт на 

покрив 

 

 

3
6 

Читалище УПИ I -, 
кв.26 

1963 г. 320,00 
кв.м 

  подмяна 

дограма, 

монтаж на 

енергоспест

яващо 

осветление, 

ремонт на 

покрив 

 

 

с. Разлив 

4
1 

Кметство УПИ I - 
кв.7 

1987 г. 855,00 
кв.м 

  частично 
подменена 

дограма 

 

 
Училище УПИ I - 

кв.16 
1981 г.  360,00 

кв.м 
  подменена 

дограма 
 

с. Своде 

4
2 

Кметство кв. 10, 
парцел 

V 

1974 г. 360,00 
кв.м 

  Частична 
подмяна на 

дограма 
 

 

Таблица №49 Сграден фон и предприети мерки за ЕЕ в община Правец 

 

Общинският сграден фонд на  територията на Общината се нуждае от реновация. В 

по-голямата си част той е с влошени енергоефективни параметри. Общинските 

училища, детски градини, здравните заведения за доболнична помощ , спортни и 

културни обекти са газифицирани.  

За да се подобрят техническите характеристики на общинските сгради, да се 

оптимизира консумацията на енергия и се постигне комфорт на обитаване, следва да 

се приложат мерки за подобряване на енергийната ефективност, свързани с подмяна 

на съществуващите дограми, топлоизолация, хидро- и топлоизолация на покриви, 

подмяна на инсталации и др.  



 

197 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 

 
 

Електроснабдяването в община Правец се осъществява от Националната енергийна 

компания, като електропреносната и електроразпределителната мрежа и 

съоръженията към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от “ЧЕЗ –

БЪЛГАРИЯ” –ЕАД.  

 

Община Правец има изготвена програма за енергийна ефективност със срок 2014-

2020 година 

Общината е изпълнила следните проекти за енергийна ефективност: 

• Изпълнен проект за внедряване мерки за енергийна ефективност в образователната 

система в община Правец ГПЧЕ „Алеко Константинов“ и ОУ „Васил Левски 

• Изпълнен проект за Подобряване на социалната инфраструктура чрез прилагане на 

мерки за повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ - "Индира Ганди" 

• Изпълнен е проект за внедряване мерки за енергийна ефективност в 

образователната система в община Правец ЦДГ „Звънче“ , с. Джурово. 

• Изпълнен проект за Подобряване на социалната инфраструктура чрез прилагане на 

мерки за повишаване на енергийната ефективност на ДГ - "Здравец" 

• Изпълнен проект за внедряване мерки за енергийна ефективност в сградата на  

Общинска администрация Правец 

• Изпълнен проект за внедряване мерки за енергийна ефективност в адм. сграда, 

социални грижи и патронаж 

Община Правец има изготвена и действаща програма за енергийна ефективност за 

периода 2015-2020 година. Няма издадени удостоверения за енергийни спестявания 

и сключени ЕСКО договори. 

 
 

СЪСТОЯНИЕ НА  УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Общината има изготвен проект за Рехабилитация и модернизация на системи за 

изкуствено външно осветление в община Правец, като има и изготвено за целта 

енергийно обследване на външно изкуствено осветление. 

Разходите  за ел. енергия на уличното осветление за 2017, 2018, 2019 проследяване на 

диаграма №30 
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Диаграма №30 Разходи на Община Правец за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 г 

 

 

     ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В  ОБЩИНА САМОКОВ       

 

 

 

Община Самоков се намира в административните граници на Софийска област и 

заема площ от 1210 кв. км. Тя е най-голямата на територията не само на област София, 

а и на цяла Западна България (като се изключи Столична община). На север общината 

граничи със Столична община, на изток с общините Ихтиман, Костенец и Долна баня, 

на юг с Якоруда, Белица и Рила, и на запад със Сапарева баня, Дупница, Радомир и 

Перник. Южно общината е ограничена от най-високата планина на Балканския 

полуостров – Рила, отворена е в посока север към София, изток към Ихтиман и 

Костенец, и западно към Дупница. 

 

Община Самоков има 90 броя сгради, които биват панелни и монолитни  с обща 

разгъната застроена площ от 50 004 кв.м. Разпределението на сградите е следното: 

 

82000
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86000

88000
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2017 година 2018 година 2019 година

Разходи за ел.енергия на улично освтетление на Община Правец 
за 2017,2018 и 2019 година (лв)

Разходи за ел.енергия на 
улично освтетление на 
Община Правец за 2017,2018 
и 2019 година (лв)
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№ Населено място сграда 

 Гр.Самоков „Община Самоков  
„Полицейски участък” 
„Галерия” -  бивш  парт.дом 
„Бибилиотека” – обект в сграда 
бивш партиен дом, ПРУ  - обект 
в сграда бивш партиен дом  
 
ОДЗ  „Звънче”  
ОДЗ  „Зорница” 
ЦДГ  „Детелина” 
ЦДГ  „Самоково” 
ЦДГ  „Пролет” 
ЦДГ  „ 8 –ми март” 
ЦДГ филиал на „Пролет „  
ОУ „ Митр.Авксентий Велешки” 
ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий” 
ОУ „Христо Максимов” 
НУ „ Станислав Доспевски” 
НУ „ Петър Берон” 
СОУ „Отец Паисий”, СУ „Никола 
Велчев” 
РГ „Константин Фотинов” 
ОПУ „Неофит Рилски” 
 „Общежитие” 
 
„ Общински Хотел”  
МБАЛ Самоков 
„Старчески дом” 
Социален патронаж „ Кутна 
хора”  
Клуб на пенсионера”  
Социален център „Довери ми 
се” 
"ЦОП" 
"ЦНСТ" 
ОБЩИНСКИ БЛОК  
 
Стадион  
Закрит спортен комплекс 
Многофункционална спортно 
атрактивна сграда  
 
„Музей” 
„Младежки дом” 
„Байракли джамия” 
„Детска школа по рисуване 
.Голямата чешма  
 
 

 Село Алино Читалище” 
.„Кметство и Здравна служба ”  
 

  „Кметство и Читалище” 
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Село Бели Искър 
 

ОУ„Христо Ботев”  
 

 Село Белчин 
 
 

„Кметство”  
„Читалище 
„Етнографски музей 

 Село Говедарци 
 

.„Читалище”  
„Кметство”  
.„Здравна служба” 
.Детска градина „Незабравка”  
ОУ „Димчо Дебелянов”  
 

 Село Горни Околол Кметство”  
„Здравна служба” 
 

 Село Гуцал Кметство, здравна служба , 
поща 

 Село Долни Окол Кметство” 

 Село Доспей Читалище и кметство 
„Здравна служба 

 Село Драгошиново Кметство, здравна служба” 

 Село Злокучане .„Кметство” 

 Село Клисура Здравна служба” 
Читалище 
„Кметство”  
 

 Село Ковачевци Културен дом”  
„Здравна служба с хоспис 
.„Селсъвет” 
 

 Село Маджаре Кметство, читалище 

 Село Мала Църква Читалище и кметство 
„Здравна служба” 
 

 Село Марица Здравна служба” 
 „Кметство 
„Читалище” 
ОУ „Васил Левски” 
 

 Село Ново Село Кметство, здравна служба” 

 Село Поповяне .„Читалище”  
„Кметство” 
 

 Село Продановци „Кметство „-комбинирана 
сграда 

 Село Радуил Културен дом, поща”  
Детска градина 
ОУ"Христо Смирненски" 
 

 Село Райово „Общински дом” 
Културен дом. 
 Бивше училище 

 Село Рельово . Кметство ,читалище. 
Здравна служба 
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 Село Шипочане  „Здравна служба” 
 Кметство   
 

 Село Широки дол Кметство  
 Детска градина 
Поща 

 Село Ярлово Здравна служба” 
 Кметство  
ОУ „Васил Левски 

Таблица № 50 Разпределение на сградите собственост на Община Самоков 

 

Предприети са мерки за енергийна ефективност в сградният фонд на Община 

Самоков – внедрени са мерки за енергийна ефективност на сградата на Общинска 

администрация, сграда на бивш родилен дом, сменена е дограма на МБАЛ Самоков и 

поликлиника, мерки за енергийна ефективност на РПУ – Самоков, ОПУ „Неофит 

Рилски”, гр. Самоков, ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”   

Община Самоков е изпълнила/изпълнява следните проекти: 

Национален доверителен екофонд 

• Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОПУ Неофит Рилски гр. 

Самоков 

• Внедряване на мерки за енергийна ефективност на „Спортно училище "Никола 

Велчев", „Средно училище "Отец Паисий"” и „Трапезария към Спортно училище 

"Никола Велчев" – в процес на изпълнение;  

• Реконструкция и ремонт на общински сгради с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност в населените места Рельово, Шипочане, Горни Окол, 

Гуцал, Община Самоков” – МИГ Самоков, ПРСР 2014-2020- в процес на 

изпълнение; 

 

 

Община Самоков има реализирани проекти по енергийна ефективност по ОПРР 2014-

2020 и по Национална програма за енергийна ефективност:  

По ОПРР 2014-2020: 

• Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на 

Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на ОУ „Авксентий 

Велешки“, гр. Самоков Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0099-С01 

• „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 

65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 

65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 

65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1“  ДБФП № BG16RFOP001-

2.001-0103-C01 
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• Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 

65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 

65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 

65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 

65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2“ - ДБФП № 

BG16RFOP001-2.001-0107-C01 

• „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 

65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 

65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 

65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 

65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 

65231.909.359.1“ - BG16RFOP001-2.001-0167-C02 

По националната програма за енергийна ефективност: 

▪ .Подобряване  енергийната ефективност на Блок №24 Кв.”Самоково” 

▪ Подобряване  енергийната ефективност на Блок Слатина, ул. Софийско шосе; 

▪ Подобряване  енергийната ефективност на Блок № 3, кв. Самоково; 

▪ Подобряване  енергийната ефективност на Блок № 41, кв. Самоково; 

▪ Подобряване  енергийната ефективност на Блок № 40, кв. Самоково; 

▪ Подобряване  енергийната ефективност на Блок № 23, кв. Самоково; 

▪ Подобряване  енергийната ефективност на Блок № 8, кв. Самоково; 

▪ Подобряване  енергийната ефективност на Блок № 26, кв. Самоково; 

▪ Подобряване  енергийната ефективност на Блок № 19, кв. Самоково; 

▪ Подобряване  енергийната ефективност на Блок № 16, кв. Самоково; 

▪ Подобряване  енергийната ефективност на Блок Македония 87; 

▪ Подобряване  енергийната ефективност на Блок № 25, кв. Самоково; 

▪ Подобряване  енергийната ефективност на Блок № 31, кв. Самоково; 

▪ Подобряване  енергийната ефективност на Блок № 33, кв. Самоково; 

▪ Подобряване  енергийната ефективност на Блок № 42, кв. Самоково; 

▪ Подобряване  енергийната ефективност на Блок № 1, кв. Възраждане; 

▪ Подобряване  енергийната ефективност на Блок № 6, кв. Възраждане; 

 

Национален доверителен екофонд 

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОПУ Неофит Рилски 

гр. Самоков 

 

Общината има изготвена общински план  за енергийна ефективност със срок на 

действие 2014-2020 година. Няма издадени УЕС и сключени ЕСКО договори. 

Основните доставчици на енергия в Община Самоков: 
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Електроенергия: Доставчик на електроенергия за община Самоков е „ЧЕЗ Електро 

България” АД. Общината е газифицирана. 

 

 

СЪСТОЯНИЕ НА  УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА САМОКОВ 
 

 

Използвано е LED осветление при изграждане и реконструкция на парково, 
декоративно и фасадно осветление на територията на общината 

 
Разходи за ел. енергия на улично осветление проследяваме на диаграма №31 

 

Диаграма №31 Разходи на Община Самоков за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 

 

В община Самоков са изпълнени енергоефективни дейности с цел намаляване на 

енергопотреблението    на уличното осветление, чрез доставка и монтаж на 

енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветители, демонтаж на 

съществуващи осветителни тела, изграждане на система за управление на улично 
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осветление и енергиен мениджмънт в 26 населени места на територията на община 

Самоков – като е извършена цялостна подмяна на уличното осветление във всички 

населени места на общината и са доставени и монтирани 6822 бр. LED улични 

осветители.  

Изградена е и въведена в експлоатация система за управление на уличното 

осветление и енергиен мениджмънт, изграден е център за управление и са монтирани 

129 броя табла за управление на уличното осветление.  

 

 

 

 

 

        ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В  ОБЩИНА СВОГЕ             

 

 

Общината е разположена в северната част на Софийска област. С площта си от 866 km2 

заема 2-ро място сред 22-те общини на областта, което съставлява 12,27% от 

територията на Областта. Община Своге се състои от 1 административен център – 

град Своге и още 37 селища  

Община Своге има изготвена програма за енергийна ефективност за периода 2017-

2027 г. 

По данни на Общината тя разполага с 57 броя сгради с обща застроена площ 16 227.39 

кв.м., а другите са със  смесени актове за собственост :  Актове за частна общинска 

собственост и Актове за публична общинска собственост. Сградите в Общината  биват 

предимно панелни и  тухлена зидария. 

№ по ред Описание на имота Населено място 

1 Сграда Кметство Брезе с. Брезе 

2 Сграда-Магерница с. Брезе 

3 Сграда к/во Габровница с. Габровница 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
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4 Сграда-Кметство с. гара Бов 

5 Сграда-фурна с. гара Бов 

6 Сграда-млекопункт с. Губислав 

7 Сграда-училище с. Дружево с. Дружево 

8 НУ Желен с. Желен 

9 ОУ Зимнишки дол с. Зимнишки дол 

10 Сграда с. Искрец 

11 Сграда-млекопункт с. Лакатник 

12 НУ Лесков дол с. Лесков дол 

13 Сграда-телевизионна мачта с. Осеновлаг 

14 Сграда кметство Редина с. Редина 

15 Сграда паянтова 81кв.м. с. Церово 

      

Вид № и дата 
на съставяне 
на акта 

Описание на имота Населено място 

АПОС № 62/ 
23.10.1997г. 

Сграда-читалище "Градище" гр. Своге 

АПОС № 63/ 
31.10.1997г. 

Апартамент 7, кв.87 гр. Своге 

АЧОС № 73/ 
10.12.1997г. 

Апартамент 5, бл.12, кв.21 гр. Своге 
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АЧОС № 76/ 
10.12.1997г. 

Апартамент 6, бл.2, вх. А, ет.2, 
Дренов 

гр. Своге 

АЧОС № 
11955/ 
10.11.2016г. 

Сграда-битов комбинат-ДПУ гр. Своге 

АЧОС № 106/ 
23.06.1998г. 

Апартамент 3, бл.1-Република гр. Своге 

АЧОС № 107/ 
23.02.1998г. 

Апартамент 4, бл.1-Република гр. Своге 

АЧОС № 109/ 
23.02.1998г. 

Апартамент 6, бл.1-Република гр. Своге 

АЧОС № 111/ 
23.02.1998г. 

Апартамент 10, бл.1-Република гр. Своге 

АПОС № 140/ 
01.09.1998г. 

Сграда-ЦДГ "Калина Малина" гр. Своге 

АПОС № 535/ 
12.10.2015г. 

Сграда-административна 
Община - 3 ет. 

гр. Своге 

АПОС № 535/ 
12.10.2015г. 

Сграда-административна- 
техници - 1ет. 

гр. Своге 

АПОС № 535/ 
12.10.2015г. 

Сграда – етаж, тавански 
помещения и мазе - ГРАО 

гр. Своге 

АПОС № 535/ 
12.10.2015г. 

Две гаражни клетки – под 
сградата на техниците 

гр. Своге 

АПОС № 537/ 
27.10.2015г. 

Склад – метален навес на един 
етаж със ЗП=300 кв. м. 

гр. Своге 
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АПОС № 198/ 
06.10.1999г. 

Сграда-ОДЗ "Александър 
Вутимски" 

гр. Своге 

АПОС № 265/ 
28.03.2014г. 

АПОС-МС "За Г.О."-склад и учебни 
кабинети 

гр. Своге 

АЧОС № 329/ 
06.06.2001г. 

Сграда-Общежитие, кв.61 гр. Своге 

АЧОС № 645/ 
07.05.2002г. 

Сграда-Дренов магазин гр. Своге 

АЧОС № 647/ 
07.05.2002г. 

Сграда-автогара гр. Своге 

АЧОС № 689/ 
15.11.2002г. 

Сграда-гаражни клетки, УПИ 
ІІ,кв.61 

гр. Своге 

АЧОС № 690/ 
15.11.2002г. 

Сграда-гаражни клетки, УПИ 
ІІ,кв.62 

гр. Своге 

АПОС № 746/ 
28.03.2003г. 

Сграда-МС на 1ет.кв.87 ОФ гори гр. Своге 

АПОС № 747/ 
28.03.2003г. 

Сграда-МС на 1ет.строители гр. Своге 

АЧОС № 834/ 
13.04.2004г. 

Сграда-МЖС на 1етаж-150кв.м. гр. Своге 

АЧОС № 834/ 
13.04.2004г. 

Сграда-МС на 1ет.-38,4кв.м. гр. Своге 

АПОС № 839/ 
30.04.2004г. 

Сграда-ЦДГ Дренов гр. Своге 
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АЧОС № 896/ 
28.06.2004г. 

Сграда-МС на 1ет.ЗП 
29кв.м./тотопункт/ 

гр. Своге 

АЧОС № 896/ 
28.06.2004г. 

Сграда-МС на 1ет.ЗП 
35,75кв.м.,кв.107 

гр. Своге 

АЧОС № 971/ 
09.11.2004г. 

Сграда-МС на 1ет.кв.61,УПИ № VІІ гр. Своге 

АЧОС № 
11079/ 
26.11.2007г. 

Сграда-"Калина Малина"-ЦОП гр. Своге 

АЧОС № 
11133/ 
05.11.2008г. 

Сграда-МС 1ет./магазин/,       мах. 
Косматица 

гр. Своге 

АЧОС № 
11922/ 
07.07.2016г. 

Помещение №5-склад в кв.105А гр. Своге 

АЧОС № 
11929/ 
04.08.2016г. 

73,22% от помещение №6-
котелно, кв.105А 

гр. Своге 

АЧОС № 
11922/ 
07.07.2016г. 

Паянтова сграда със заствоена 
площ 54 кв.м. в имот пл.№344, 
кв.55 

гр. Своге 

АПОС № 149/ 
21.12.1998г. 

Сграда-кметство с. Батулия 

АЧОС № 38/ 
19.08.1997г. 

Сграда-Кметство с. Бов 

АЧОС № 
11949/ 
19.09.2016г. 

Паянтова сграда на 1-ет.-
кметство 

с. Брезовдол 



 

209 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 

 
 

АЧОС № 
11949/ 
19.09.2016г. 

ОУ Брезовдол с. Брезовдол 

АПОС № 867/ 
28.05.2004г. 

Сграда-МС на 1ет. 
Комбинирана,кв.5 

с. Буковец 

АЧОС № 885/ 
09.06.2004г. 

Сграда-МС на 1ет. Хижа Чукава с. Буковец 

АЧОС № 885/ 
09.06.2004г. 

Паянтова сграда-обор с. Буковец 

АПОС № 539/ 
28.10.2015г. 

Сграда-
административна(Здравна 
служба-128кв.м., Кметство-
177кв.м. и АТЦ-163кв.м.) 

с. Владо Тричков 

АПОС № 540/ 
28.10.2015г. 

Сграда-ЦДГ Владо 
Тричков(Детски дом-463кв.м., 
Парокотелно-81кв.м. и Кухненска 
част-100кв.м.) 

с. Владо Тричков 

АПОС № 2/ 
30.10.2006г. 

ОУ Габровница С. Габровница 

АПОС № 3/ 
18.03.1997г. 

Сграда-ЦДГ гара Бов с. гара Бов 

АЧОС № 171/ 
20.05.1999г. 

Сграда-Общежитие на три етажа с. гара Бов 

АЧОС № 886/ 
10.06.2004г. 

Сграда-МС х/жа Трескавец с. гара Бов 

АПОС № 538/ 
28.10.2015г. 

Сграда-търговска „Младост“ с. гара Бов 

АЧОС № 121/ 
19.05.1998г. 

Сграда-читалище с. гара Лакатник 

АПОС № 433/ 
15.05.2015г. 

Сграда-ЦДГ гара Лакатник-3ет.  с. гара Лакатник 

АПОС № 433/ 
15.05.2015г. 

Едноетажна масивна сграда – 
46,40кв.м. 

с. гара Лакатник 
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АЧОС № 170/ 
20.05.1999г. 

Сграда-кметство с. гара Лакатник 

АПОС № 16/ 
06.12.2007г. 

Сграда училище Губислав с. Губислав 

АПОС № 17/ 
06.12.2007г. 

Сграда Кметство Губислав с. Губислав 

АЧОС № 892/ 
16.06.2004г. 

Сграда-МЖС на 3ет.-х/жа 
Пробойница 

с. Губислав 

АЧОС № 892/ 
16.06.2004г. 

Сграда-полумасивна сграда с. Губислав 

АЧОС № 892/ 
16.06.2004г. 

Сграда-полумасивна-бунгала 
10бр. 

с. Губислав 

АПОС № 317/ 
05.03.2015г. 

Сграда-кметство-1ет. От готови 
етернитови  плоскости 

с. Добърчин 

АЧОС № 829/ 
24.03.2004г. 

ПМС със ЗП 38кв.м.-
м.Лиляшковци 

с. Добърчин 

АПОС № 213/ 
15.02.2000г. 

Сграда-магазин Еленовдол с. Еленовдол 

АЧОС № 
3323/ 
29.12.2006г. 

Паянтова сграда-барака с. Желен 

АПОС № 318/ 
05.03.2015г. 

Сграда-кметство с. Желен 

АПОС № 176/ 
27.05.1999г. 

Сграда-кметство с. Заноге 

АЧОС № 204/ 
14.12.1999г. 

Сграда-бивше училище с. Заноге 

АПОС № 659/ 
04.06.2002г. 

Сграда-"За поща и СНС" с. Заселе 

АПОС № 545/ 
18.10.2001г. 

Сграда-кметство, поща, магазин, 
здравна служба 

с. Зимевица 

АОС № 436/ 
06.08.2001г. 

Сграда – Галваничен цех с. Искрец 

АЧОС № 678/ 
18.07.2002г. 

Сграда-автоспирка с. Искрец 
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АПОС № 534/ 
12.10.2015г. 

Сграда-читалище-втори етаж с. Искрец 

АПОС № 534/ 
12.10.2015г. 

Сграда-ЦДГ Искрец-първи етаж с. Искрец 

АПОС № 536/ 
15.10.2015г. 

Комбинирана сграда на 3ет. – 
поща, АТЦ и здравна служба 

с. Искрец 

АЧОС № 
11802/ 
24.08.2015г. 

Паянтова сграда – хижа „Родни 
балкани“ 

с. Манастирище 

АПОС № 585/ 
28.01.2002г. 

Сграда-административна-
кметство 

с. Искрец  

АЧОС № 92/ 
12.01.1998г. 

Сграда-читалище първи етаж с. Лакатник 

АЧОС № 92/ 
12.01.1998г. 

Сграда-читалище втори етаж с. Лакатник 

АПОС № 434/ 
15.05.2015г. 

Сграда-старо училище с. Лакатник 

АПОС № 691/ 
15.11.2002г. 

Сграда-фурна с. Лакатник 

АЧОС № 992/ 
17.12.2004г. 

Сграда в имот№108152 по КВС с. Лакатник 

АЧОС № 
3301/ 
05.10.2006г. 

Сграда-кметство-втори етаж с. Лесковдол 

АПОС № 283/ 
02.02.2001г. 

Сграда-За културен дом, съвет и 
поща 

с. Луково 

АПОС № 9/ 
22.5.1997г. 

Сграда-кметство с. Миланово 

АЧОС № 591/ 
07.02.2002г. 

Сграда-склад за отровни 
препарати 

с. Миланово 

АПОС № 533/ 
12.10.2015г. 

Сграда-кметство и библиотека с. Огоя 
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АЧОС № 661/ 
12.06.2002г. 

Сграда-бивш общински обор с. Огоя 

АПОС № 148/ 
21.12.1998г. 

Сграда-комбинирана с. Оплетня 

АПОС № 207/ 
24.01.20000г. 

Сграда - ОУ Осеновлаг с. Осеновлаг 

АЧОС № 643/ 
24.04.2002г. 

Сграда-кметство с. Осеновлаг 

АЧОС № 653/ 
10.05.2002г. 

Сграда-МС на 1ет. със ЗП 64кв.м. - 
Баня 

с. Осеновлаг 

АПОС № 7/ 
21.05.1997г. 

Сграда-административна-
кметство 

с. Реброво 

АПОС № 7/ 
21.05.1997г. 

Сграда-читалище с. Реброво 

АПОС № 7/ 
21.05.1997г. 

Сграда-ЦДГ Реброво с. Реброво 

АЧОС № 
1128/ 
14.02.2005г. 

Сграда-13бр.гаражни клетки с. Реброво 

АПОС № 174/ 
04.10.2001г. 

Сграда-ЦДГ Свидня с. Свидня 

АЧОС № 634/ 
28.03.2002г. 

Сграда-"библиотека, търг.обект" с. Свидня 

АПОС № 1/ 
18.03.1997г. 

Сграда-ОУ Томпсън с. Томпсън 

АПОС № 1/ 
18.03.1997г. 

Сграда-ЦДГ Томпсън с. Томпсън 

АЧОС № 45/ 
25.08.1997г. 

Сграда-поща и АТЦ с. Томпсън 

АЧОС № 572/ 
12.11.2001г. 

Сграда-читалище с. Томпсън 
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АПОС № 577/ 
20.11.2001г. 

Сграда-кметство с. Томпсън 

АЧОС № 785/ 
23.06.2003г. 

Сграда-клуб ДОД с. Томпсън 

АПОС № 688/ 
15.11.2002г. 

Сграда-кметство и бивше 
училище 

с. Церецел 

АЧОС № 
11593/ 
16.09.2013г. 

Сграда 42кв.м., кад.№1 от КВС с. Церецел 

АПОС № 411/ 
17.04.2015г. 

Сграда-бивш битов комбинат с. Церово 

АПОС № 411/ 
17.04.2015г. 

Сграда - склад с. Церово 

Акт № 11/ 
20.02.2014г. 
за поправка 
на АПОС 
№15/ 
06.12.2007г. 

Сграда-ЦДГ Церово с. Церово 

АЧОС № 580/ 
07.01.2002г. 

Сграда-"ДСО Редки метали" с. Церово 

Акт № 3/ 
18.10.2012г. 
за поправка 
на АЧОС 
№599/ 
19.02.2002г. 

Сграда-читалище с. Церово 

АПОС №272/ 
16.11.2000г. 

Сграда-Бивше училище, м."Тихов 
дол" 

с. Ябланица 

 
Таблица №51 Сграден фонд на територията на Община Своге- изт.ОА 

Легенда: АПОС – Актове за публична общинска собственост 

                АЧОС- Актове за частна общинска собственост 

 

 

На територията на Община Своге има  9 бр. училища, 1 бр. Професионална гимназия, 
11 бр. детски градини 
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                                Училища на територията на град Своге 

1 СУ” Иван Вазов” град Своге 
2 НУ” Д-р Петър Берон” град Своге 
3 ОУ” Св. Иван Рилски” с. Искрец 
4 ОУ” Отец Паисий” с. Свидня 
5 ОУ” Васил Левски” с. Церово 
6 ОУ” Св.св. Кирил и Методий” с. гара Бов 
7 ОУ” Христо Ботев” гара Лакатник 
8 ОУ” Д-р Петър Берон” с. Реброво 
9 ОУ” Елин Пелин” с. Владо Тричков 

 
Таблица №52 Брой училища на територията на Община Своге – източник ОА 

 

 

     Профисионалната гимназия „Велизар Пеев” се намира в гр. Своге 
 

 
➢ Детските градини на територията на Общината са: 

 
                             Детски градини на територияна на Община Своге 

1 ДГ ”Ал. Вутимски” град Своге 

2 ДГ ”Калина Малина” град Своге 

3 ДГ   град Своге ,кв. Дренов 

4 ДГ с.Реброво 

5 ДГ Бов 

6 ДГ с.Лакатник 

7 ДГ сВладо Тричков 

8 ДГ с.Томпсън 

9 ДГ “Слънце” с.Искрец 

10  ДГ с.Церово 

11  Дг с.Свидня 

Таблица №53 Детски градини на територията на Община Своге – изт.ОА 

Котелни инсталации функционират  в ДГ „Калина Малина“ ДГ „Александър Вутимски“ 

град Своге, като втората разполага и с Абонатна станция. И на  двете детски градини 

има поставени слънчеви панели. 

➢ Здравни заведения 

 

На територията на Община Своге има 3 /три/ броя здравни заведения, а именно: 

• Многопрофилна болница за активно лечение- Своге/ МБАЛ- Своге/ 

• Медицински център „Олимп“- гр. Своге 

• Специализирана белодробна болница „Цар Фердинанд“- с. Искрец  
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Общинските сгради на територията на Община Своге нямат извършено обследване за 

енергийна ефективност. Единствено благодарение на това , че Общината изпълнява 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, 

са изцяло санирани 3 броя жилищни сгради в град Своге. 

За да изпълнява своите функции Общината се явява един от потребителите на 

енергия. Тя консумира енергия, както за затопляне на административните сгради 

така и за оборудването в действие. Пряко от бюджета се финансират разходите за 

енергия на административните сгради – 9 бр. училища, 1 бр. Професионална 

гимназия, 11 бр. детски градини и три болнични заведения. Улично осветление , 

читалища, социални грижи и др. В Общината се забелязва необосновано големи 

разходи за енергия във всички сфери.  

 

 

Общината е участвала в следните проекти за енергийна ефективност: 

▪ „Подобряване на средата на живот в община Своге с подмяна на уличното 

осветление”,  Договор № 23/322/00816 от 29.04.2013 г. сключен между Община 

Своге и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., 

мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ ; 
• Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради /НПЕЕМЖС/; 

• „Подобряване на енергийната ефективност чрез ремонтни дейности на 

образователни институции в гр. Своге“, Оперативна програма „Регионално 

развитие“, одобрен през 2008 г.; 

Община Своге има изготвена програма за енергийна ефективност за периода 2017-

2027 година. Няма издадени УЕС и сключени еско договори. 

 

 
СЪСТОЯНИЕ НА  УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА СВОГЕ 

 

Състоянието на уличното осветление в общината е на добро ниво. В 35- те населени 

места от Община Своге около 90% от осветителните тела са 40W, около 200бр. са 80W- 
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LED Осветление. Около 800 бр. са 18W и 36W- Студено осветление; 400бр. тип 

„Глобус“- 11W; 100бр. прожектори- 30W- LED Осветление. 

Разходите ,които прави Общината за улично осветление са следните: 

 

 
Диаграма №32 Разходи на Община Свогеза енергия от УО за 2017,2018 и 2019 

 

 

          ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В  ОБЩИНА СЛИВНИЦА              

 

Община Сливница се намира в западната част на Софийска област. С обща площ от 

187,433 km2 , общината е на 14-то място по големина, от 22-те общини в областта, 

което съставлява 2,65% от територията и. На север община Сливница граничи с 

община Драгоман, на изток с община Костинброд, на югозапад с община Божурище и 

община Брезник, област Перник. 

Списъкът на сградите, собственост на Общината проследяваме на таблица № 54 

№ Вид ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Вид 
конструкция 

РЗП Изпълнени 
мерки по ЕЕ 

Вид 
собственост 

Източник на 
финансиране 

230000

235000

240000

245000

250000

255000

260000

265000

270000

275000

2017 година 2018 година 2019 година

Разходи за ел.енергия на улично освтетление на Община Своге за 
2017,2018 и 2019 година (лв)

Разходи за ел.енергия на 
улично освтетление на 
Община Своге за 2017,2018 и 
2019 година (лв)

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
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1 Сграда Сграда на общинска 
администрация 
гр.Сливница 

монолитна 1925 сменена стара 
дървена 
дограма с 
алуминиева 
през 2003г. 

Публична 
общинска 

собствени 
средства 

2 Сграда СОУ "Св.Св.Кирил и 
Методий 

монолитна 4551 изолация на 
външни стени 
подмяна на 
дограма и 
котел в 
периода 2003-
2007г. 

Публична 
общинска 

собствени 
средства, СИФ 

към МТСП и 
заем от ФЕЕ 

3 Сграда СОУ "Св.Св.Кирил и 
Методий-начално 
училище 

монолитна 1176 изолация на 
външни стени 
и покрив, 
подмяна на 
дограма и 
котел в 
периода 2006-
2007г. 

Публична 
общинска 

заем от ФЕЕ 

4 Сграда бивше НУ "Сотир 
Димитров"-закрито 

монолитна 542 НЕ СЕ ПОЛЗВА 
В МОМЕНТА 

    

5 Сграда ОДЗ Сливница панелна 1400 изолация на 
външни стени 
и покрив, 
подмяна на 
дограма и 
котел през 
2009г. 

Публична 
общинска 

СИФ към 
МТСП 

6 Сграда ОДЗ Сливница-
филиал ЦЕНТЪР 

монолитна 460 изолация на 
външни стени 
и покрив, 
подмяна на 
дограма и 
котел през 
2012г. 

Публична 
общинска 

ОПРР 

7 Сграда ОДЗ Сливница-
филиал Горна 
Махала 

монолитна   изолация на 
външни стени 
и покрив, 
подмяна на 
дограма и 
котел през 
2012г. 

Публична 
общинска 

ОПРР 

8 Сграда Читалище 
"Съзнание" 
гр.Сливница 

монолитна 1332 подмяна 
дограма-
частично през 
2010г. 

Публична 
общинска 

  

9 Сграда Домашен социален 
патронаж 

монолитна 320 
 

Публична 
общинска 

  

10 Сграда бивша детска ясла 
гр.Сливница-
необитаема 

монолитна 285 НЕ СЕ ПОЛЗВА 
В МОМЕНТА 

Публична 
общинска 

  

11 Сграда Общинска болница-
закрита 

монолитна 975 НЕ СЕ ПОЛЗВА 
В МОМЕНТА 

Публична 
общинска 

  



 

218 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 

 
 

12 Сграда Поликлиника 
гр.Сливница 

монолитна 484 Топлоизолация 
на външни 
стени   
Топлоизолация 
на покрив      
Топлоизолация 
на под 

Частна 
общинска 

Проект 
"Красива 
България 

13 Сграда Дом за възрастни 
хора гр.Сливница - 
необитаем 

монолитна 385 изолация на 
външни стени 
и покрив, 
подмяна на 
дограма през 
2013г. 

Частна 
общинска 

ТГС 

14 Сграда ОУ "Иван Вазов" 
с.Алдомировци 

монолитна 990 изолация на 
външни стени 
и покрив, 
подмяна на 
дограма и 
котел през 
2012г. 

Публична 
общинска 

ОПРР 

15 Сграда ЦДГ с.Алдомировци монолитна 500 изолация на 
външни стени 
и покрив, 
подмяна на 
дограма през 
2012г. 

Публична 
общинска 

ОПРР 

16 Сграда Бивша здравна 
служба 
с.Алдомировци 

монолитна 500   Частна 
общинска 

  

17 Сграда Читалище 
"Светлина" 
с.Алдомировци 

монолитна 1990   Публична 
общинска 

  

18 Сграда Кметство 
с.Гълъбовци 

монолитна 324   Частна 
общинска 

  

19 Сграда Кметство 
с.Бърложница 

монолитна 320   Частна 
общинска 

  

20 Сграда Кметство 
с.Братушково 

монолитна 84   Частна 
общинска 

  

21 Сграда Кметство 
с.Гургулят 

монолитна 340   Частна 
общинска 

  

22 Сграда Кметство с.Извор монолитна 200   Частна 
общинска 

  

23 Сграда Кметство с.Ракита монолитна 324   Частна 
общинска 

  

24 Сграда Кметство 
с.Драготинци 

монолитна 400   Частна 
общинска 

  

25 Сграда Кметство 
с.Радуловци 

монолитна 340   Частна 
общинска 

  

26 Сграда Кметство 
с.Алдомировци 

монолитна 1955   Частна 
общинска 

  

27 Сграда Битов комбинат монолитна 1895   Частна 
общинска 
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28 Сграда Търговски обект 
с.Драготинци 

монолитна 260   Частна 
общинска 

  

29 Сграда Спортна зала монолитна 4250   Частна 
общинска 

  

30 Сграда ПГТ"Н.Й.Вапцаров" монолитна 1297 Топлоизолация 
на външни 
стени    

Публична 
общинска 

Министерство 
на 

образованието 
и науката 

31 Сграда ПГТ"Н.Й.Вапцаров"-
помощна сграда-
необитаема 

монолитна 533   Публична 
общинска 

  

Таблица № 54 Сгради собственост на Община Сливница 

През периода 2003  - 2015 г. в общината, със собствени средства,  е подменена старата 

дървена дограма с алуминиева на сградата на Общинска администрация при Община 

Сливница. Със собствени средства, СИФ към МТСП и заем от ФЕЕ са изолирани 

външните стени, подменени са дограмата и котелните на двете сгради на СОУ “Кирил 

и Методи“ и ОДЗ Сливница. По ОПРР са изолирани външните стени, покривите, 

подменени са дограмата и котлите в сградите на ОДЗ Сливница – филиал Център, ОДЗ 

Сливница – филиал Горна Махала, ЦДГ с. Алдомировци, ОУ “Иван Вазов“ с. 

Алдомировци и Дом за възрастни хора гр. Сливница.  

През м. декември 2017 год. са извършени обследвания за енергийна ефективност на  

броя сгради общинска собственост, на които предстои да се изпълнят предписаните 

мерки за подобряване на енергийната ефективност. Чрез изпълнение на същите се 

очаква реализирането на икономия в размер на 1043,30 MWh. Спестените емисии СО2 

се очаква да бъдат в размер на 707,25 тона. За реализиране на предписаните 

енергоспестяващи мерки са необходими около 1932 хил. лева 

Общината  няма сключени ЕСКО договори и издадени удостоверения за енергийни 

спестявания. 

Община Сливница има изготвена програма за енергийна ефективност за периода 

2020-2023 година. 

 

СЪСТОЯНИЕ НА  УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА СЛИВНИЦА 

През 2005 г. са демонтирани част от съществуващите живачни осветителни тела и са 

монтирани 2500 бр. нови енергоспестяващи с мощност 36 W и 50 W, с цел: 



 

220 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 

 
 

• Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление; 

• Намаляване на преките разходи на Община Сливница за улично осветление, 

при осигурена по-добра осветеност; 

• Осигуряване на безопасно движение на МПС, повишаване сигурността на 

пешеходците през нощта. 

Имайки предвид най-новите тенденции в уличното осветление, а именно  LED 

осветление, община Сливница предвижда подмяната на  съществуващите натриеви и 

луминисцентни осветителни тела с LED. Това ще доведе до намаляване разходите за 

ел. енергия до 3 пъти и подобряване на качеството на уличното осветление. 

Едва 40 % от живачните улични осветителни тела в община   Сливница са  подменени 

с енергоспестяващи. Наложителна е подмяната на всички улични осветителни тела с 

LED с мощност - 18W.  

Общият брой на осветителите в общината  е  2780,  като  2500  от  тях  са  за  улиците,  

а 180  са  паркови. Осветлението  е  разпределено  на  клонове  по  улици. Захранването  

става непосредствено от трансформаторните постове, като към всеки ТП има по три 

клона. Управлението  на  осветлението  трябва да е автоматично,  фоточувствително  

и автономно за всеки клон.  

 
Диаграма №33 Разходи на Община Своге за енергия от УО за 2017,2018 и 2019 
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   ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В  ОБЩИНА ЧАВДАР      

Община Чавдар е едно населено място - с. Чавдар, с територия 70 797 дка. Селото се 

намира в Софийска област в Златишко-Пирдопската котловина със средна надморска 

височина 570 м., като на север граничи със Стара планина, а на юг навлиза в Средна 

гора. 

община Чавдар притежава общо 6 бр. сгради с обща застроена площ 3 833 кв.м.  

 Сградите са : 

• Масивна административна сграда  – ЗП – 358 кв.м. 

• Масивна сграда „Читалище” – ЗП – 1374 кв.м. 

• Масивна сграда „Поща” – ЗП - 187 кв.м. 

• Масивна сграда „Училище” – ЗП - 1350 кв.м. 

• Масивна сграда „Детска градина” – 378 кв.м. 

• Масивна сграда „Чавдарска гора” – ЗП - 186 кв.м. 

 

Всички сгради, който притежава общината са монолитни. 

В общината са предприети следните мерки по енергийна ефективност: 

• На сградата на Общината са извършени мерки за енергийна ефективност, като 

е санирана и е подменена дограмата. 

• На сградата на Читалището са извършени мерки за енергийна ефективност, 

като е подменена дограмата. 

• На сградата на Пощата са извършени мерки за енергийна ефективност, като е 

санирана и е подменена дограмата. 

• На сградата на Училището са извършени мерки за енергийна ефективност, 

като е санирана и е подменена дограмата 

• На сградата на Детската градина са извършени мерки за енергийна 

ефективност, като е санирана и е подменена дограмата. 

• На сградата на Чавдарска Гора са извършени мерки за енергийна ефективност, 

като е санирана и е подменена дограмата. 

 

Проектите които е изпълнила Общината са: 

• „Въвеждане на енергоефективни мерки за обект “Поща”, ул. „Георги Димитров” 

№ 22, с.Чавдар, общ.Чавдар”. 
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• Изграждане на сградна фотоволтаична инсталация върху сграда с мощност 

14,30 kWp и нагревател – Детска градина с. Чавдар. 

• „Извършване на строително – монтажни работи за въвеждане на мерки по 

енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници 

в Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” и Целодневна детска градина 

“Щастливо детство”, с. Чавдар, област Софийска”. 

• Строително-монтажни работи за обект „Реконструкция за повишаване на 

енергийната ефективност на общинска сграда в с. Чавдар”. 

 

Община Чавдар няма издадени удостоверения за енергийни спестявания. Има 

сключен ЕСКО договор НДЕФ за доставка на изцяло електрически автомобил. 

Има изготвена план и програма за енергийна ефективност с период 2014-2020 година. 

Общината не е газифицирана. 

 

СЪСТОЯНИЕ НА  УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ЧАВДАР 

Нямаме информация какво е състоянието на уличното осветление към момента на 

изготвяне и в подадените от Общинска администрация данни няма информация за 

извършено обследване за енергийна ефективност на улично осветление. 

Разходите, които прави Общината за УО посочваме в диаграма №34. 
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Диаграма №34 Разходи на Община Чавдар за  енергия от УО за 2017,2018 и 2019 

На диаграмата прави впечатление, драстично покачване на разходите за ел.енергия 

през 2019 година, но не можем да посочим на какво се дължи. 

 

 

        ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В  ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ                    

 

Община Челопеч е разположена в южните склонове на Стара планина на обща площ 

от 44 390 дка. Главен път София – Бургас пресича центъра на селото. В съседство са 

общините Златица, Чавдар, Мирково и Етрополе. 

Сградите собственост на Общината са монолитни, като конструкцията им е  от тухли 

и бетон. 

• Народна Читалище „ Труд и постоянство 1901“ 

• ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ Челопеч 

• ДГ „Х.К.Андерсен“ Челопеч 
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• Спортен комплекс „ Хармония“ 

• Сграда на Общинска администрация 

• Пречиствателна станция за питейни води 

• Поликлиника 

• Хижа „ Мургана“ 

Община Челопеч е реализирала мерки за енергийна ефективност (външна изолация, 

подмяна на стара дограма, поставяне на соларни панели) на следните сгради: 

• ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ Челопеч 

• ДГ „Х.К.Андерсен“ Челопеч 

• Сграда на Общинска администрация 

 

Общината е реализирала следните проекти по енергийна ефективност: 

• проект „ Намаляване на емисиите на парникови газове, посредством 

внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „св. Св. Кирил и Методий”, 

с. Челопеч, община Челопеч”. Изпълнени са  мерки за енергийна ефективност: 

топлоизолиране и хидроизолиране на сградата на училището, поставяне на 

дограма, модернизиране на отоплителната инсталация, изграждане на система 

за битово горещо водоснабдяване, подмяна на осветителни тела и други 

съпътстващи мерки. Източник на финансиране -Национален доверителен еко 

фонд към Националната схема за зелени инвестиции. 

• Сграден фонд на ДГ „Х.К.Андерсен“ Челопеч – със средства от общинския 

бюджет е извършено топлоизолиране и хидроизолиране на сградата на 

детското заведение, подмяна на стара дървена дограма, рехаблитация на  

отоплителната инсталация, изграждане на система за битово горещо 

водоснабдяване, подмяна на осветителни тела. 

 

В Община Челопеч има изградена газоразпределителна мрежа обхващаща 

разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения и съоръжения за 

присъединяване на консуматори на територията на с. Челопеч, община “Челопеч” от 

проектираната вече газоразпределителна мрежа до потребители от обществено-

административния и битовия сектор по улиците – бул. “Дружба”, бул. “23-ти 

септември”, , ул. “И. Вазов”, ул. “Тодор Влайков”, ул. “Г. С. Раковски”,  ул. “Г. Бенковски” 

и част от ул. „Проф. Алипи Матеев” и 96 бр. газопроводни отклонения. Газопроводите 

се монтират подземно под съществуващи асфалтови настилки. Към 2020год. не е 

реализирано газоподаване към населението и обществения сектор, поради липса на 

газопровод в близост до общината. 
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Община Челопеч има изготвена програма за енергийна ефективност за периода 

2018- 2020 година Няма сключени ЕСКО договори и издадени УЕС. 

 

СЪСТОЯНИЕ НА  УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ 

 

Извършено е обследване за енергийна ефективност на системите за външно 

изкуствено осветление на територията на общината, с цел кандидатстване по 

процедура „ Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура- системи 

за външно изкуствено осветление на общините по Програма „ Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, енергийна сигурност (ВЕЕЕЕС), финансирана от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014- 2021г.“  

Поради не пълни данни представени на ОБлА на  разходите за ел. енергия за улично 

осветление за трите календарни години 2017,2018 и 2019 година няма да можем да 

проследим, какви разходи прави община Челопеч за енергия от УО. 

 

4.2 Областна политика за насърчаване използването на възобновяеми 

енергийни източници на територията на Софийска област  

 

През 2019 г. общините от Югозападен РП (София, Перник, Кюстендил и Благоевград) 

са осъществили общо 35 броя технически мерки за производство на ЕВИ като са 

оползотворили 6 вида възобновяеми източници. 

ОБЛАСТИ СОФИЯ И СОФИЯ-ГРАД 
 

Таблица № 55 технически мерки за производство на ЕВИ и оползотворяване на  видове  възобновяеми източници. 
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 енергия kW MWh/год. Хил. лв. - 

Слънчева топлинна 86 5 102 6 

Слънчева електрическа 17 28 59 4 

Вятърна електрическа 2 - 12 1 

Сметищен 
газ 

електрическа 834 247 1 954 1 

Биомаса топлинна 400 - 31 1 

Биомаса електрическа 855 2 534 42 000 1 

Общо 2 194 2 814 44 158 1
4 

 

През 2019 г. в област София и София - град са осъществени общо 14 броя технически 

мерки за производство на ЕВИ в следните общини: 

  

• Столична община - 8 бр. 

• Мирково - 2 бр. 

• Драгоман - 2 бр. 

• Пирдоп - 1 бр. 

• Ихтиман - 1 бр. 

 
Ефектът  от технически мерки за производство на ЕВИ през 2019 г. за отделните 

области на ЮЗ РП по вид ВИ и произведена енергия за Област София и София град 

проследяваме на таблица №56 

 

Вид 

енерги

я от 

ВИ 

Вид 
произведе
на 

Спестени 
енергии и 

горива 

Спесте
ни 
средст
ва 

Спестен
и емисии 
СО2 

 
Бро

й 
мер
ки 

 енергия 
MWh/го

д. 

Хил. лв. Тон/год

. 

Слънчева топлинна 70 13 22 6 

Слънчева електрическа 30 7 25 4 

Вятърна електрическа 3 - 2 1 

Сметищен 

газ 

електрическа - - - 1 

Биомаса топлинна - - - 1 

Биомаса електрическа - - - 1 

Общо 103 20 49 1
4 
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Таблица №56 Ефект от технически мерки за производство на ЕВИ през 2019 

Изпълнените  дейности и мерки по НПДЕВИ през 2019 г. за целият Югозападен 

район проследяваме на диаграма №35 

Диаграма № 35 Изпълнени  дейности и мерки по НПДЕВИ през 2019 г. за Югозападен район 

 

Изпълнените през 2019 г. дейности и мерки в съответствие с НПДЕВИ са финансирани 

от : 

• Държавен бюджет 

• Общински бюджет 

• Структурни фондове и оперативни програми на ЕС 

• Други източници. 

Брой планирани дейности и мерки по НПДЕВИ през 2019 г Диаграма № 36 
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Общо за В ЮЗ РП през 2019 г. изпълнените мерки за използване потенциала на местни 

ресурси за производство на ЕВИ, съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗЕВИ са основно в две 

направления: 

 
❖ За отглеждане на растителни и горски видове, от които се произвеждат 

суровините, както и за оползотворяване на остатъци и отпадъци от тях, 

за производство на топлинна и/или електрическа енергия върху 

пустеещи земи. 

❖ За изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от ВИ 

или на инсталации за производство на биогорива в транспорта и на 

течни горива от биомаса върху пустеещи земи публична общинска и 

частна общинска собственост. 

 
Планирани дейности и мерки по НПДЕВИ за 2019 г. в ЮЗ РП са отчетени 
основно в следните направления: 
 

• Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане, реконструкция, 

основен ремонт или преустройство на сгради – общинска собственост. 

• Информационни кампании сред населението на съответните общини за 

мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на 

развитието и използването на енергия от ВИ. 



 

229 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 

 
 

• Мерки за използване на енергия от ВИ при външно изкуствено 

осветление на имоти - публична и общинска собственост, както и при 

осъществяване на други общински дейности. 

 

Планираните мерки за разработване на прогнозния потенциал на местни ресурси за 

производство на ЕВИ, съгласно чл.10 ал.1 от ЗЕВИ общинските администрации са 

отчетени основно в следните направления: 

 

• За изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от ВИ 

или на инсталации за производство на биогорива в транспорта и на 

течни горива от биомаса върху пустеещи земи публична общинска и 

частна общинска собственост. 

• За изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от ВИ върху 

покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради със 

смесен режим на собственост - държавна и общинска  

 

През 2019 г. е отчетено потребление на горива в общинския транспорт в 21 общини 

от областите София, Перник и Благоевград. За област Кюстендил няма отчетено 

потребление на горива в общинския транспорт. Общото потребление на горива в 

общинския транспорт в посочените области е разпределено както следва: 

− потребление на бензин - 8 325 515 л. 

− потребление на дизелово гориво - 148 024 л. 

−  

Най-голямо потребление на бензин в транспорта е отчетено в област Перник - 79 950 

л, което представлява 54% от общото потребление в ЮЗ РП. 

Най-голямо потребление на дизелово гориво в транспорта е отчетено в област София 

- 8 021 162 л., което представлява 96% от общото потребление в ЮЗ РП. 

Съгласно ЗЕВИ всяка община на територията на Областта трябва да има изготвени 

две програми за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 

едната със срок от 10 години, другата за три години в следния ред: 
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Фигура № 10 Задължение на общината по ЗЕВИ 

Справка предоставена от Агенция за устойчиво енергийно развитие по видове 

възобновяема и произведена енергия от ВИ за 2019 г от енергийни обекти 

предоставена за целите на настоящата програма, показва, че на територията на 

Софийска област няма обекти за производство на енергия от вятър, биомаса, 

сметищен газ и отпадни води. 

Инсталираните енергийни обекти за производство на енергия от ВИ на територията 

на Софийска област са 67 на брой, с обща инсталирана мощност 70.292518 MW,като 

произведената енергия от тях е 163457.9873 Mwh. 

Инсталираните обекти за производство на енергия от ВИ по общини ще разгледаме в 

таблица №57 

 

 

 

КМЕТА НА ОБЩИНАТА:

Разработва общински краткосрочни и
дългосрочни програми за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива в съответствие с
НПДЕВИ (Чл. 10, ал. 1 от ЗЕВИ)

Внася за приемане от Общински съвет
дългосрочни и краткосрочни програми
(Чл.10,ал.1 от ЗЕВИ)

Общинския съвет приема разработените
програми (чл.9 от ЗЕВИ)

Предоставя информация за изпълнението на
разработените програми на Областния
управител (Чл. 10, ал. 3 т.2 от ЗЕВИ)

• Предоставя информация за изпълнението им
Изпълнителния директор на АУЕР (Чл. 10, ал. 3
т.2

• Предоставя информация за изпълнението им
на Общинския съвет
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Таблица № 57 Инсталираните обекти за производство на енергия от ВИ по общини 

 

Всяка Община на територията на Софийска област е предприела различни мерки за 

насърчаване на използването на енергия от ВИ, поради различния потенциал на 

използването им. 

 

ОБЩИНА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

АНТОН  пред общината има възможности при 
използването на възобновяеми енергийни 
източници - вятърни генератори и слънчеви 
колектори. Има интерес за изграждане на ветро 
– генераторен парк в землището на село Антон. 

Няма разработени механизми за публично- 
частно партньорство за изграждане на ВЕИ 
инсталации и не е въведено  административно 
стимулиране на промишлеността и бизнеса за 

ЕНЕРГИЙ

НИ 

ОБЕКТИ 

(бр.)

ИНСТАЛИРА

НА 

МОЩНОСТ 

(MW)

ПРОИЗВЕДЕ

НА 

ЕНЕРГИЯ 

(MWh)

ЕНЕРГИЙ

НИ 

ОБЕКТИ 

(бр.)

ИНСТАЛИРА

НА 

МОЩНОСТ 

(MW)

ПРОИЗВЕДЕ

НА ЕНЕРГИЯ 

(MWh)

ЕНЕРГИ

ЙНИ 

ОБЕКТИ 

(бр.)

ИНСТАЛИР

АНА 

МОЩНОСТ 

(MW)

ПРОИЗВЕД

ЕНА 

ЕНЕРГИЯ 

(MWh)

ЕНЕРГИЙ

НИ 

ОБЕКТИ 

(бр.)

ИНСТАЛИРАНА 

МОЩНОСТ 

(MW)

ПРОИЗВЕДЕН

А ЕНЕРГИЯ 

(MWh)

Антон

Божурище 6 0.29256 361.948 6 0.29256 361.948

Ботевград 1 1.05 226.3275 3 0.064 82.029 4 1.114 308.3565

Годеч 3 0.089405 51.185 3 0.089405 51.185

Горна Малина 1 0.0085 7.53975 1 0.0085 7.53975

Долна баня 1 0.08424 109.92825 1 0.08424 109.92825

Драгоман 2 0.11499 113.427 2 0.11499 113.427

Елин Пелин 2 0.15149 189.69975 2 0.15149 189.69975

Етрополе 4 1.805 3355.1635 2 0.045 30.334 1 3.798 23064.088 7 5.648 26449.5855

Златица 2 3.42 7877.33225 4 0.17932 97.30575 6 3.59932 7974.638

Ихтиман 1 9.48 18444.2864 5 3.423103 4075.8975 6 12.903103 22520.1839

Копривщица

Костенец 3 0.5665 780.55125 3 0.5665 780.55125

Костинброд 3 0.01155 7.86375 3 0.01155 7.86375

Мирково

Пирдоп 1 0.44 1747.48625 4 0.66296 740.718 5 1.10296 2488.20425

Правец 5 0.1756 200.50225 5 0.1756 200.50225

Самоков 4 25.92 55168.2542 3 2.721 3421.68125 7 28.641 58589.9354

Своге 5 15.775 43296.383 5 15.775 43296.383

Сливница

Чавдар 1 0.0143 8.05575 1 0.0143 8.05575

Челопеч

Общо 18 57.89 130115.233 48 8.604518 10278.66625 1 3.798 23064.088 67 70.292518 163457.987

Енергия от Биогаз Общо

София 

(Общини)

Енергия от Вода Енергия от Слънце
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внедряване на иновации и енергоефективни 
технологии. 

 

БОЖУРИЩЕ На територията на Община Божурище има 
инсталирани голям брой  фотоволтаични 
централи и слънчеви системи върху големи 
покривни и сградни площи на 
производствените предприятия, складове, 
търговски, офис и жилищни сгради. 

Не са разработени  механизми за публично- 
частно партньорство за изграждане на ВЕИ 
инсталации и  не е въведено  административно 
стимулиране на промишлеността и бизнеса за 
внедряване на иновации и енергоефективни 
технологии. 

 

 

БОТЕВГРАД 
В общината е предвидено е използването на ел. 

енергия от ВИ чрез инсталиране на 

фотоволтаично парково осветление в 

инвестиционния проект за извършване на 

реконструкция и модернизация на системата за 

улично осветление на с. Трудовец, общ. 

Ботевград.  

 

 

ГОДЕЧ На територията на общината няма инсталирани 
фотоволтаични централи и слънчеви системи 
върху големи покривни и сградни площи. Не са 
разработени  механизми за публично- частно 
партньорство за изграждане на ВЕИ инсталации 
и не е въведено  административно стимулиране 
на промишлеността и бизнеса за внедряване на 
иновации и енергоефективни технологии. 

 

ГОРНА МАЛИНА На територията на общината няма инсталирани 
фотоволтаични централи и слънчеви системи 
върху големи покривни и сградни площи. Не са 
разработени  механизми за публично- частно 
партньорство за изграждане на ВЕИ инсталации 
и  не е въведено  административно стимулиране 
на промишлеността и бизнеса за внедряване на 
иновации и енергоефективни технологии. 
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ДОЛНА БАНЯ Инсталирани  са фотоволтаични  и слънчеви 
системи  във Ферма „Щраусово забавление” -  
Елмира Димитрова. 

Не са  разработени механизми за публично – 
частно партньорство за изграждане на ВЕИ 
инсталации на територията на общината. 

Не е прилагано административно стимулиране 
на промишлеността и бизнеса за внедряване на 
иновации и енергоефективни технологии. 

 

ДРАГОМАН 
Общината няма данни за инсталирани 

фотоволтаични системи върху покривите на 

големи търговски, производствени, складови 

или офис сгради. 

Не са разработвани механизми за публично-

частно партньорство за изграждане на ВЕИ 

инсталации на територията на общината 

Не е създадено административно стимулиране 

на промишлеността и бизнеса за внедряване на 

иновации и енергоефективни технологии 

Монтирани са три броя фотоволтаични зарядни 

станции за мобилни устройства в парка в гр. 

Драгоман и на две детски площадки 

 

ЕЛИН ПЕЛИН  
Общината има инсталирани фотоволтаични 
системи върху покривите на големи търговски, 
производствени, складови или офис сгради 
връху следните обекти: 
гр. Елин Пелин – Център за обществена 
подкрепа и дневен център за подкрепа на деца с 
увреждания и техните семейства с ЗП 447 кв.м.  
с. Лесново – Масивна сграда за социални услуги 
със ЗП 366кв.м.  
Не са разработвани механизми за публично-
частно партньорство за изграждане на ВЕИ 
инсталации на територията на общината 
Не е създадено административно стимулиране 
на промишлеността и бизнеса за внедряване на 
иновации и енергоефективни технологии 
 

 

ЕТРОПОЛЕ На територията на общината няма инсталирани 
фотоволтаични централи и слънчеви системи 
върху големи покривни и сградни площи. Не са 
разработени  механизми за публично- частно 
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партньорство за изграждане на ВЕИ инсталации 
и и не е въведено  административно 
стимулиране на промишлеността и бизнеса за 
внедряване на иновации и енергоефективни 
технологии. 

 

ЗЛАТИЦА На територията на общината няма инсталирани 
фотоволтаични централи и слънчеви системи 
върху големи покривни и сградни площи. Не са 
разработени  механизми за публично- частно 
партньорство за изграждане на ВЕИ инсталации 
и и не е въведено  административно 
стимулиране на промишлеността и бизнеса за 
внедряване на иновации и енергоефективни 
технологии 

ИХТИМАН 
Инсталирана е фотоволтаична система на 
покрива на СУ „Христо Ботев”, гр. Ихтиман. Не са 
разработени  механизми за публично- частно 
партньорство за изграждане на ВЕИ инсталации 
и и не е въведено  административно стимулиране 
на промишлеността и бизнеса за внедряване на 
иновации и енергоефективни технологии. Част 
от парковото осветление в гр. Ихтиман се 
захранва със слънчева светлина. 
 

 

КОПРИВЩИЦА На територията на общината има инсталирани 
слънчеви системи върху покриви на складове на 
производствени предприятия. Не са 
разработени  механизми за публично- частно 
партньорство за изграждане на ВЕИ инсталации 
и и не е въведено  административно 
стимулиране на промишлеността и бизнеса за 
внедряване на иновации и енергоефективни 
технологии 

КОСТЕНЕЦ 
Предвидено е по проект „Ремонт и 
реконструкция на общинска сграда в гр. 
Костенец, община Костенец с цел подобряване 
на нейната енергийна ефективност” да се 
поставят плоски слънчеви колектори с 
ефективна площ от 2,60 m² за всеки колектор за  
осигуряване на необходимото количество 
гореща вода за санитарни нужди по действащите 
норми в сградата. Не са разработени  механизми 
за публично- частно партньорство за изграждане 
на ВЕИ инсталации и не е въведено  
административно стимулиране на 
промишлеността и бизнеса за внедряване на 
иновации и енергоефективни технологии. По 
проект „Обновяване на площи за широко 
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обществено ползване в град Костенец, гр. Момин 
проход и село Костенец, община Костенец е 
предвидено изграждане  на соларно парково 
осветление. 
 

 

КОСТИНБРОД Община Костинброд не е поставяла 
фотоволтаични централи и слънчеви системи 
върху големи покривни и сградни площи на 
свои сгради, и не разполага с информация 
относно поставени такива от производствени 
предприятия, складове и търговски обекти. Не 
са разработени  механизми за публично- частно 
партньорство за изграждане на ВЕИ инсталации 
и и не е въведено  административно 
стимулиране на промишлеността и бизнеса за 
внедряване на иновации и енергоефективни 
технологии. 

 

МИРКОВО 
Основният вид ВЕИ, който се използва в община 
Мирково е биомаса – дърва за горене и пелети, 
както в обществения сектор, така и сред 
населението. Докато в обществения сектор 
потреблението на дърва за горене e 
несъществено, то потреблението им сред 
населението се увеличава. Основен проблем тук 
е множеството нискоефективни, физически и 
морално остарели горивни системи. На 
покривите на частни жилища има инсталирани 
единични термо соларни системи, предимно със 
селективни панели. Липсват термо соларни 
инсталации в общинския сектор. На този етап се 
прави и проучване на възможностите за добив на 
енергия от ВЕИ. Община Мирково осигурява 
съдействие, административна и експертна 
помощ и консултации на домакинства и бизнес 
оператори, които желаят да въведат в сградите 
си мерки за енергийна ефективност чрез 
финансиране от фондове за енергийна 
ефективност, програми за кредитиране, 
кредитни 

 

ПИРДОП На територията на общината няма инсталирани 
фотоволтаични централи и слънчеви системи 
върху големи покривни и сградни площи. Не са 
разработени  механизми за публично- частно 
партньорство за изграждане на ВЕИ инсталации 
и и не е въведено  административно 
стимулиране на промишлеността и бизнеса за 
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внедряване на иновации и енергоефективни 
технологии 

ПРАВЕЦ На територията на общината няма инсталирани 
фотоволтаични централи и слънчеви системи 
върху големи покривни и сградни площи. Не са 
разработени  механизми за публично- частно 
партньорство за изграждане на ВЕИ инсталации 
и и не е въведено  административно 
стимулиране на промишлеността и бизнеса за 
внедряване на иновации и енергоефективни 
технологии 

САМОКОВ На територията на общината няма инсталирани 
фотоволтаични централи и слънчеви системи 
върху големи покривни и сградни площи. Не са 
разработени  механизми за публично- частно 
партньорство за изграждане на ВЕИ инсталации 
и и не е въведено  административно 
стимулиране на промишлеността и бизнеса за 
внедряване на иновации и енергоефективни 
технологии. 

Използвано е LED осветление при изграждане и 
реконструкция на парково, декоративно и 
фасадно осветление на територията на 
общината 

СВОГЕ На територията на общината няма инсталирани 
фотоволтаични централи и слънчеви системи 
върху големи покривни и сградни площи. Не са 
разработени  механизми за публично- частно 
партньорство за изграждане на ВЕИ инсталации 
и и не е въведено  административно 
стимулиране на промишлеността и бизнеса за 
внедряване на иновации и енергоефективни 
технологии 

СЛИВНИЦА На територията на общината няма инсталирани 
фотоволтаични централи и слънчеви системи 
върху големи покривни и сградни площи. Не са 
разработени  механизми за публично- частно 
партньорство за изграждане на ВЕИ инсталации 
и и не е въведено  административно 
стимулиране на промишлеността и бизнеса за 
внедряване на иновации и енергоефективни 
технологии 

ЧАВДАР На територията на общината има изградена 
малка сградна фотоволтаична инсталация 
върху сградата на ДГ „Щастливо детство”  с 
мощност 14,30 kWp и нагревател – Детска 
градина с. Чавдар. Не са разработени  механизми 
за публично- частно партньорство за 
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изграждане на ВЕИ инсталации и и не е 
въведено  административно стимулиране на 
промишлеността и бизнеса за внедряване на 
иновации и енергоефективни технологии 

ЧЕЛОПЕЧ 
Изготвен е анализ на покривните конструкции 
на сградите общинска собственост упоменати в 
т.1, с цел разполагане на фотоволтаици или 
слънчеви системи. Към настоящия момент няма 
инсталирани фотоволтаични системи. На 
покривните конструкции на ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий“ са разположени  слънчеви панели, 
подпомагащи отоплителните системи на двете 
учебни заведения. . Не са разработени  
механизми за публично- частно партньорство за 
изграждане на ВЕИ инсталации и не е въведено  
административно стимулиране на 
промишлеността и бизнеса за внедряване на 
иновации и енергоефективни технологии. 
 
 

Таблица № 58 Предприети мерки на засърчаване на използването на ВИ от Общините на територията на Областта 

5. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОФИЙСКА 

ОБЛАСТ 

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.  Неприлагането на мерки за енергийна ефективност през 

последните години, амортизацията на малкото приложени такива и слабият контрол, 

водят до нарастващи и ненужно големи разходи за потребление на горива и 

електрическа енергия. 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. 

Общините на територията на Софийска област изпълнявайки ролята на местен 

регулатор, мотиватор, производител и потребител на горива и енергии, са сред най-

важната част в сферата на управление и планиране на енергийните потоци. Ето защо, 

ключовата им роля определя зависимостите при постигане на икономически, 

социален и устойчив растеж на цялата област. 
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Фигура № 11 Общинско енергийно планиране 

 

❖ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

С изготвяне на настоящата програма за енергийна ефективност, пред Софийска 

област се поставят следните цели: 

 

• Намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните 

им характеристики, чрез саниране (пълно или частично);  

• Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез 

отоплителни системи с висока ефективност, включващи и възможности за 

регулиране на потреблението и поддържане на стабилни нормативни 

параметри на микросредата в отопляваните обекти;  

• Замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по –висока (пелети, 

газификация);  

• Изграждане на системи за оползотворяване на Възобновяеми енергийни 

източници (ВЕИ); 

• Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на 

договорирането за енергоспестяване в областен и общинския сектор; 

ОБЩИНСКО 
ЕНЕРГИЙНО 
ПЛАНИРАНЕ

Общинска 
база данни за 

сградите Оценка на 
икономически

те ползи -
бизнес план

Провеждане на 
търгове и 

договаряне

Внедряване 
на мерки за 

ЕЕ вкл. 
проектен 

мениджмънт

Енергиен 
мониторинг и 

оценка
Обучение на 

ключов 
персонал

Финансови 
ресурси и 

източници на 
финансиране

Информиране 
на 

общественост
та

Идетификация 
на 

подходящите 
обекти

Инспекция и 
одит на 

избраните 
обекти
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• Намаляване емисиите на парниковите газове;  

• Модернизиране на осветлението в общинските и областни 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: 

• Извършване обследване за енергийна ефективност на обществени общински 

сгради с площ над 250 кв.м;  

• Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени 

сгради:  

• Изолация на външни стени; 

• Изолация на под; 

• Изолация на покрив; 

• Подмяна на дограма; 

• Енергоспестяващи мерки по котелни инсталации; 

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

• Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации.  

 

Намаляването на  разходите за енергия в сгради и системи, финансирани от общински 

и областен бюджет, всяка община на територията на областта а и самата Софийска 

област  ще постигнат чрез: 

• Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на 

нови такива;  

• Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки.  

 

Като това ще доведе до повишаване нивото на : 

• Експертния потенциал на специалисти в областната и общинската 

администрация за разработване и реализиране на проекти по енергийна 

ефективност  

• Познанието по енергиен мениджмънт на специалисти от областната и 

общинската администрация; 
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• Информираност, култура и знания в областта на енергийната ефективност на 

ръководния персонал на областни и общински обекти; 

• Професионална квалификация на експлоатиращия персонал.  

 

 

❖ ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА 

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 областта и общините на 

територията на областта. 

Средствата за въздействие върху подбор на приоритетни целеви групи за определяне 

на влиянието на Софийска област могат да бъдат следните: 

          

Фигура № 12 Средствата за въздействие върху подбор на приоритетни целеви групи за определяне на влиянието 

на Софийска област 

КОНСУЛТАЦИ ПО 
ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ

- разясняване на 
необходимостта и 

ползите от извършване 
на енергийно 
обследване;

-установяване наличието 
на потенциал за 

спестяване на енергии;

-набелязване на 
конкретни мерки за 
енергоспестяване;

-търсене на 
консултанти,фирми и 

институции 
специализирани в 

областта на енергийните 
обследвания 

КОНСУЛТАЦИ ПО 
ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ

- разясняване на 
необходимостта и 

ползите от извършване 
на енергийно 
обследване;

-установяване наличието 
на потенциал за 

спестяване на енергии;

-набелязване на 
конкретни мерки за 
енергоспестяване;

-търсене на 
консултанти,фирми и 

институции 
специализирани в 

областта на енергийните 
обследвания 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ДЕЙНОСТИ

-вземане на решение за 
разработване на 
конкретни обекти

- организиране на 
обществено представяне 

и популяризиране на 
изпълнени проекти с 
успешнореализирани 
мерки по енергийна 

ефективност

-популяризиране на 
опита на други общини в 

сферата на 
енергоспестяването и 

търсене на възможности 
за прилагането му при 

нас

РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ДЕЙНОСТИ

-вземане на решение за 
разработване на 
конкретни обекти

- организиране на 
обществено представяне 

и популяризиране на 
изпълнени проекти с 
успешнореализирани 
мерки по енергийна 

ефективност

-популяризиране на 
опита на други общини в 

сферата на 
енергоспестяването и 

търсене на възможности 
за прилагането му при 

нас

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

-кандидатстване в 
международни 

енергийно-ефективни 
проекти и фондове

-ползване на 
инвестиционни кредити 
на банкови институции

-собствени средства на 
Общината

-други

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ

-кандидатстване в 
международни 

енергийно-ефективни 
проекти и фондове

-ползване на 
инвестиционни кредити 
на банкови институции

-собствени средства на 
Общината

-други

ОБЩИНСКИ 
МЕРОПРИЯТИЯ

контрол на начина на 
стопанисване и 

поддръжка на сградите 
комфорта в тях.

-при извършване на 
обществени поръчки 

да се определя  
критерий за оценка ЕЕ и 

опазване на околната 
среда

-Енергоефективните 
мероприятия да се 

изпълняват с приоритет 

ОБЩИНСКИ 
МЕРОПРИЯТИЯ

контрол на начина на 
стопанисване и 

поддръжка на сградите 
комфорта в тях.

-при извършване на 
обществени поръчки 

да се определя  
критерий за оценка ЕЕ и 

опазване на околната 
среда

-Енергоефективните 
мероприятия да се 

изпълняват с приоритет 
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      Конкретно в отделните целеви групи възможността за влияние е следната: 

 

 

✓ Административни сгради 

 

Върху тях Областта (за нейните сгради) и Общините на територията и  могат да 

окажат най-голямо влияние тъй като е изцяло в правомощията им – зависят пряко от 

тях. Могат да се направят консултации за провеждане на конкретни мерки и 

мероприятия за ефективно използване на енергийните ресурси. 

 

✓ Училища 

 

Областите и Общините  оказват средно влияние, тъй като не са пряко зависими от 

Общината. Те са вторични разпоредители с бюджетни средства. Там могат да се 

приложат: 

▪ Подмяна на осветителните тела с по-ефективни 

▪ Преустройство и ремонт на отоплителните системи  

▪ Смяна на дограмата с РVС и стъклопакет 

▪ Топлинна изолация на външни стени 

▪ Монтаж на соларни инсталации 

▪ Изграждане на фотоволтаични електроцентрали за производство на 

електрическа енергия. 

▪ Други мерки за прилагане на възобновяемите енергийни източници.  

 

✓ Детски градини 

 

Върху тях Общините могат да окажат голямо влияние. Могат да се предприемат 

мерки в смяна на дограмата, топлоизолация на ограждащи елементи, смяна на 

осветителните тела и монтаж на соларни инсталации за снабдяване с топла вода, 

изграждане на фотоволтаични електроцентрали за производство на електрическа 

енергия и др. мерки за прилагане на възобновяемите енергийни източници. 

 

✓ Читалища, заведения за социални грижи и домашен патронаж 

 

Голямо е влиянието, което може да се окаже върху тази целева група, но 

енергопотреблението е сведено до минимум, комфорта е занижен, няма свободни 

финансови ресурси. 

 

✓ Болници 
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Може да се окаже голямо влияние. Необходимо е да се направи енергиен одит и бизнес 

план към него. 

 

Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност на 

територията на областта се насочват в три сектора:  

 

Настоящата програма за енергийна ефективност на Софийска област обхваща 

дейности, които се делят основно на две групи мероприятия: организационни и 

инвестиционни. 

➢ Организационни мероприятия: 

Те са свързани с ниски материални разходи и трябва да бъдат насочени към: 

• контрол по разходите на горива, енергия, вода ,отчитане на консумацията, 

въвеждане на показател - на кубатура, брой легла, на брой обитател и др.; 

• подобряване работата на персонала чрез реална фискална система за 

стимулиране на икономии в подотдели и обекти;  

• вътрешноадминистративни указания, вътрешноадминистративни 

стимулиращи и ограничаващи мерки; 

• подобряване ефективността на използваните горивни инсталации чрез по 

добра подготовка на обслужващия персонал, подобряване на експлоатационна 

дисциплина, следене на надстроечни и ремонтни работи в срокове, 

привеждане в изправност на КИП. 

 

Всеки по-голям обект или сграда трябва да има координатор по енергийна 

ефективност, който трябва да контролира потреблението на енергия и вода по 

подобекти, като: регистрира, оцени и анализира месечните стойности; опише 

специфичните особености, водещи до повишен разход; оцени енергийните 

постижения, като ги сравни със средните за други държави; обобщи данните и 

предложи мерки; следи настройката на съоръженията – котли, инсталации, вентили 

за подаване на пара и др.; следи за отстраняване на повреди и дефекти; прави 

указания за ползването на битови отоплителни и кухненски уреди; консултира 

обслужващите обектите. Въз основа на направеното се прави системна координация 

на вътрешното управленческо и местно сътрудничество, разработват се доклади за 
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потреблението, като се оценяват резултатите. Потенциалът на организационните 

мерки за големи обществени и общински сгради възлиза на 18-25% при отоплението 

и по нисък процент в останалите дейности. Организационните мероприятия трябва 

да бъдат под непрекъснато наблюдение. 

➢ Инвестиционни мероприятия 

Те са  предмет на планове, програми и проекти свързани с модернизиране на 

енергийните системи - задължително условие е вложените средства да не надхвърлят 

икономиите за повече от 5-7 год. При всички инвестиционни мероприятия 

първоначално се изготвя цялостна концепция за енергийното обновление съобразно 

спецификата на задачата, която след това подлежи на поетапно реализиране. 

❖ Програмата за енергийна ефективност на Софийска област по 

направления: 

                                       

1. Индустрия  

Индустрията има най-голям дял в крайното енергийно потребление. Най-големи 

енергийни консуматори на територията на областта са предприятията. Слабите 

страни на енергийното потребление са:  

- Морално и технически остарели оборудване и технологии, съчетани с 

неоптимизирани енергийни потоци и недобро техническо състояние на топлинните 

системи, които водят до преразход на енергийни ресурси, повишена себестойност на 

продукцията и влошени условия на труд;  

- Липса на управление на енергийното потребление и качеството на консумираните 

енергийни носители;  

- Недобро познаване и използване на подходящи финансови инструменти за 

реализиране на инвестиционни проекти за енергийна ефективност поради 

недостатъчен опит на управленския състав;  

- Недостатъчно развита информационна мрежа на национално, регионално и 

секторно ниво; 

 - Ниско качество на консумираните енергийни носители; 

За повишаване на енергийната ефективност в този сектор е препоръчително да се 

приложат следните мерки:  
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• Разработване на браншови енергийни планове (програми) с цел оптимизиране 

на енергопотреблението;  

• Задължителни енергийни обследвания за установяване на разходите на горива 

и енергия на индустриални обекти, с годишно потребление на енергия над 

границите; 

• Изграждане на система за наблюдение и контрол на енергоемкостта в 

индустриалния сектор;  

• Разпространение на стратегии за енергиен мениджмънт, свързан с 

енергоспестяването в индустрията;  

• Въвеждане на европейските норми за осветление на промишлени и 

административни сгради и външно осветление;  

• Поощряване създаването на браншови енергийни центрове;  

• Развитие на система за въвеждане на “най-добри производствени практики”, 

включващи енергиен мениджмънт и енергоефективни технологии; 

 

2. Бит и услуги  

Основен проблем в сектора е високият дял на крайното енергийно потребление. 

Наблюдава се тенденция на нарастване на относителния дял на енергията в сектора 

услуги и тази, употребена от населението.  

Това се дължи на:  

• Електрическите прибори и съоръжения в повечето случаи не отговарят на 

европейските норми; 

• Неефективно осветление- външно и вътрешно; 

• Неикономично отопление поради: незадоволително състояние на сградния 

фонд; незадоволително технологично състояние на системите за 

топлоснабдяване; голям процент на индивидуално отоплявани сгради при 

нисък комфорт, като се използват нискоефективни съоръжения и 

енергоносители; недостатъчно използване на слънчевата енергия за БГВ; 

• Липса на управление и контрол на енергопотреблението в сферата на услугите. 

За рационализиране на енергийното потребление в сектора се предлагат 

следните дейности: 
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• Подобряване на индивидуалното отопление чрез: подобряване на енергийната 

ефективност на горивни и отоплителни уреди; въвеждане на модерни 

отоплителни системи на биомаса – котли на дървесни брикети, дървени 

стърготини или пелети с автоматично горивоподаване и регулиране на 

горивния процес, които са удобен, надежден и чист начин за използване на 

местните възобновяеми енергийни източници;  

• осигуряване на нисколихвени заеми за населението при закупуване и 

инсталиране на енергоефективни индивидуални отоплителни системи в 

домакинствата; 

• Предложения за разработване на финансови стимули за използване на 

енергоефективни електроуреди и оборудване;  

• Подпомагане въвеждането на договори с гарантиран резултат за извършване 

на енергоефективни услуги; 

• Ускоряване на битовата и обществената газификация; 

• Провеждане на енергийни обследвания на обществени сгради от национално 

значение; 

• Организиране на специализирани административни структури в държавните 

ведомства и общинските администрации, отговорни за провеждане на 

политиката за енергийна ефективност;  

• Обучение по енергиен мениджмънт на служителите, отговорни за планиране, 

оптимизиране и управление на разхода на топлина и електрическа енергия и 

горива от държавните фирми и общинските администрации;  

• Изграждане на местни информационни центрове. 

 

3. Сграден фонд  

По-голямата част от сградите на територията на област Софийска са построени в 

годините, когато цената на енергията е била ниска и поради това повечето от тях 

имат до пет пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново 

строителство, въведени през 1999г. В повечето стари сгради сутерените и таванските 

плочи и ограждащи конструкции са без топлоизолация. Използваната дограма е с 

ниски топлоизолационни качества. 

За повишаване на енергийната ефективност в сградния фонд е необходимо:  
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• Да се извърши саниране на панелните сгради;  

• Рехабилитация на монолитните жилищни сгради, търговските обекти и 

обществените сгради; 

• Създаване на разнообразни схеми за финансова заинтересованост и 

подпомагане на домакинствата за стимулиране подобряването на 

топлоизолационните характеристики на сградите: данъчни облекчения, 

нисколихвени и дългосрочни кредити; 

• Използване на медийни средства за популяризиране на политиката за 

спестяване на енергия и начините за нейната реализация; 

• Създаване на учебни материали на базата на мултимедийни технологии за 

обучение на специалисти, без откъсване от работа, с помощта на дистационни 

форми и Интернет.  

Една от най важните стъпки е регистриране на разходите и потреблението, при: 

отчитането на данните на измерителните уреди; автоматизиран контрол на 

потреблението, в т.ч. и при централно управление на системите в сградите. Към 

настоящия момент малък брой сгради са снабдени с централна техника за управление 

на сградите. Такава би следвало да се прилага във все по-голяма степен при 

управлението на енергийните уредби и системния контрол на потреблението, тъй 

като чрез непосредствено и непрекъснато управление на съоръженията, бързо се 

установяват “слабите места”. 

4. Транспорт 

Състоянието на пътния транспорт се характеризира с:  

• Неподменен изцяло автопарк ; 

• лоши експлоатационни условия на ж.п. инфраструктурата;  

• лошо качество на част от ползваните горива и масла  

За намаляване на специфичния разход на горива и емисиите на газове в транспорта е 

необходимо:  

- подобряване на инфраструктурата; 

- подобряване на организацията на движението в населените места ;  

- гъвкава финансова политика за обновяване на автомобилния парк, особено в 

обществения транспорт; 
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- подобряване на техническото състояние на пътните превозни средства чрез 

въвеждане на задължителна технологична диагностика; 

- преимуществено осигуряване на инвестиции за развитието на товарния 

релсов транспорт, чиято специфична консумация на енергийни ресурси е около 

три пъти по-малка от тази на пътния;  

- въвеждане диспечеризация на товарите за намаляване на изминатия пробег 

без товар; 

          5.Селско стопанство  

Необходимите мерки са следните:  

• Гъвкава финансова политика за насърчаване на инвестициите за реализиране 

на проекти за енергийна ефективност в селското стопанство с оглед 

технологичното обновяване и подобряване качеството на продукцията; 

• Идентифициране на финансови механизми за ускорено усвояване на 

потенциала от възобновяеми енергийни източници и стимулиране 

използването на възстановими ресурси за производството на нови продукти; 

• Въвеждане на методите на Евростат в агростатистиката;  

• Подготовка и обучение на специалисти от сектора по енергийна ефективност 

и възобновяеми енергийни технологии; 

• Поощрения за разработване и реализиране на нови енергоефективни 

технологии в селското стопанство; 

• Разпространение на информация за енергийна ефективност в сектора чрез 

Националния център за аграрни науки и Националната служба за съвети в 

земеделието; 

• Разработване на технически програми с “най-добри практики” за енергийна 

ефективност в селското стопанство; 

• Създаване на база данни от идеи и проекти по енергийна ефективност 

Препоръки: 

Областта съвместно с общините попадащи на територията й трябва да организира 

поне веднъж годишно информационни дни на тема  енергийна ефективност, като в 

различните дни по сектори запознава заинтересованите страни какви мерки могат да 

се предприемат за подобряване на енергийната ефективност на територията на 
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областта, по какви действащи програми могат да получат финансиране 

заинтересованите страни, като на място е препоръчително да се раздават брошури, 

дипляни от действащи и/или вече изпълнени проекти от общините  на територията 

на Областта, да има гласност при кандидатстване по Оперативни програми на всяка 

една община и добро взаимодействие между тях както и добри практики по между 

им. 

6.ИЗБОР НА ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ 

 

Прилагането на Областната програма за енергийна ефективност и общинските 

програми по ЕЕ и насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни 

източници съществено ще допринесе за повишаване на жизнения стандарт на 

населението, подобряване състоянието на околната среда и на екологичната 

обстановка, изграждането на нова и разширяването на съществуващата 

инфраструктура, които са приоритети за развитието на Софийска област. Чрез 

повишаване на енергийната ефективност ще се намалят разходите на общинските 

бюджети, ще се подобри комфорта на населението и ще се осигурят средства за 

решаване на други важни обществени проблеми. Постигането на Стратегическите 

цели ще се осъществи чрез мерки за подобряване на енергийната ефективност в 

следните сектори: 

1) Битов сектор 

 

▪ Мярка 1. Обновяване на жилищните сгради.  

 

Мярката е насочена към приоритетно саниране на едропанелните и другите 

многофамилни жилищни сгради, чрез осигуряване на финансови поощрения за 

обновяване на сградите (подмяна на дограма – намаляване значително 

инфилтрацията  и осигуряване на добра плътност с висококачествени профили и 

уплътнения на прозорците). Повишаване на топлинната изолация на стени, покриви, 

тавани и подове. Използване на нови енергоспестяващи строителни материали за 

изолация, градоустройствено модернизиране на жилищните комплекси. Обновяване 

на уредите за отчитане на ел. енергията и мрежата за разпределение  и снабдяване с 

енергия. Подобряване на енергийните характеристики на съществуващия жилищен 

фонд чрез обновяване, което ще доведе до намаляване на топлинните загуби, 

повишаване експлоатационните качества на жилищата и постигане на комфорт на 
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обитаване. Внедряване на високоефективни материали и технологии при ново 

строителство и при обновяване на съществуващи сгради. 

 

▪ Мярка 2. Ефективно осветление 

 

Мярката е насочена към модернизиране на осветлението без да се намалява нивото 

на осветеност и качеството на осветлението /използване на енергоспестяващи и 

компактни луминисцентни лампи, комбинирано осветление и др./.  

 

▪ Мярка 3. Стандарти за минимална ефективност на електрическите уреди, 

отоплителните системи и енергийни характеристики на сградите. 

 

Мярката е насочена към закупуване на енергийно ефективни уреди чрез 

хармонизиране на стандартите за домакински уреди и етикиране относно разход на 

енергия. Създаване на информационна среда при закупуване и избор на 

енергоефективно оборудване и уреди. Информацията за енергийната консумация 

мотивира избора на потребителите при закупуване не само на база цена на уреда, но 

и на база енергиен разход по време на експлоатация (задължаване на 

производителите, вносителите и търговците за осигуряване и поставяне на етикети 

на битовите уреди). Осигуряване на възможности за технико – икономически 

оправдан избор на енергоносители и отоплителни съоръжения за битови сгради. 

Внедряване на високоефективни съоръжения и автоматизирани системи за 

управление. Подмяна на съществуващите отоплителни уреди, с по – ефективни 

такива. Енергийна паспортизация на сградите при нов строеж, реконструкция, 

основно обновяване, основен ремонт, в съответствие с техническите изисквания и 

методите за определяне на потребената топлина за отопление. 

 

▪ Мярка 4. Централизирано топлоснабдяване 

 

Мярката е насочена към изграждане на топлофикационна  мрежа, обслужваща 

битови, стопански и обществени абонати. Въвеждане на ко-генеративни системи за 

производство на топлинна и електрическа енергия. Мярка децентрализирано 
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топлоснабдяване с малки ко-генарационни централи, захранващи отделни квартали 

или групи сгради. 

 

▪ Мярка 5. Енергоефективно ново строителство и сградни инсталации.  

 

Мярката е насочена към стимулиране на енергоефективно ново строителство и 

сградни инсталации. Сградният сектор е отговорен за около 40% от общото 

енергийно потребление, а най-голяма част от това потребление е за поддържането на 

подходящ вътрешен климат чрез отопление, охлаждане и вентилация. Изчислено е, 

че около една трета от това енергийно потребление може да бъде елиминирано чрез 

ползването на вече съществуващи иновативни технологии с бързо възвръщане на 

вложените средства. Този потенциал за спестяване може да бъде постигнат с 

интегрирано оптимизиране на сградната архитектура, топлинна изолация и 

различни ефективни ОВК системи – енергоефективни отоплителни и охладителни 

инсталации; рекуперативни вентилационни системи; системи, позволяващи 

интегрирането на ВЕИ в сградите; термостати за контрол на температурата в 

помещението; интелигентни системи за следене ползването на електроенергия и др. 

Тези системи следва да намерят отражение още при проектиране на нови сгради и 

инсталации за тях. 

 

2) Услуги 

 

▪ Мярка 1. Обследване на сгради – държавна или общинска собственост, с 

РЗП над 250 кв.м,  

 

Мярката е насочена към повишаване информираността на държавната и общинската 

администрация, относно финансовите възможности за обследване на сгради – 

държавна или общинска собственост. Идентифициране на възможностите за 

намаляване на енергийната консумация в обществените сгради, повишаване на 

енергийната ефективност, мерки за повишаване на енергийната ефективност и 

постигане на висока степен на опазване на околната среда.  
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▪ Мярка 2. Обновяване на сгради – държавна или общинска собственост  

 

Мярката е насочена към обновяване на сградите: подмяна на дограмата – намаляване 

значително инфилтрацията  и осигуряване на добра плътност с висококачествени 

профили и уплътнения на прозорците; повишаване на топлинната изолация на стени, 

покриви, тавани и подове; използване на нови енергоспестяващи строителни 

материали за изолация, подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по – 

ефективни такива; реализиране на публично – частно партньорство при обновяване 

на сградите.  

 

▪ Мярка 3. Ефективно осветление 

 

Мярката е насочена към модернизиране на осветлението без да се намалява нивото 

на осветеност и качеството на осветлението /препоръчано от обследване на 

сградата/ и реконструкция на уличното осветление. Задължително обследване за 

енергийна ефективност на улично осветление се прави на общини с жители над 20 

000 души. 

 

▪ Мярка 4. Газификация  

 

Мярката е насочена към изграждане на газопреносна и газификационна мрежа, 

обслужваща битови, стопански и обществени абонати и функционираща в населените 

места, в съседство с газопреносната мрежа. 

 

3) Индустрия  

 

Областната политика по енергийна ефективност, в сферата на индустрията, е 

свързана с намаляване на относителното енергийно потребление на единица 

произведена продукция. За повишаване на енергийната ефективност в този сектор е 

необходимо ефективно и екологосъобразно използване на съществуващите 



 

252 ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 

 
 

природни ресурси и алтернативни енергоизточници - модернизация на 

съществуващите и внедряване на съвременни енергоспестяващи технологии.  

 

▪ Мярка 1. Обследване за енергийна ефективност на индустриалните 

предприятия  

 

Мярката е насочена към обследване на водещите за БВП в областта предприятия, за 

намаляване на енергийната интензивност и повишаване на конкурентоспособността 

на предприятията в резултат на обследването. Мярката е насочена и към изграждане 

на системи за оценка и управление на осветлението, системи за управление на 

вентилационни и климатични агрегати, системи за контрол на произведената 

продукция и др. 

Съгласно чл. 57, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) на задължително 

обследване за енергийна ефективност подлежат всички: 

 

• предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по 

смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия; 

• предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни 

предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните 

предприятия (ЗМСП); 

• промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh. 

В съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ собствениците на предприятия 

и промишлени системи, които подлежат на задължително обследване подават в 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) ежегодно декларации, които 

имат за цел установяване на вида на задълженото лице. Декларацията, подавана от 

юридическите лица, които не са МСП по смисъла на чл. 3 от ЗМСП - лицата по чл. 57, 

ал. 2, т. 1  и 2 от ЗЕЕ - може да бъде една за общото потребление на енергия на всички 

техни обекти или отделна декларация за всеки от обектите, независимо дали тяхното 

потребление е под или над 3000 МWh годишно. 

Декларацията, подавана от юридическите лица, които са МСП по смисъла на чл. 3 от 

ЗМСП, но имат поне една промишлена система с потребление на енергия над 3000 

МWh годишно - лицата по чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗЕЕ - следва да отразява потреблението 

на енергия на съответната промишлена система. 

   За лицата по чл. 57, ал. 2 т. 1 и 2 от ЗЕЕ следва да бъдат обхванати всички техни 

обекти, като за всеки обект следва да има отделни доклад и резюме от енергийно 
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обследване, включително за обекти с годишно потребление на енергия под 3000 

МWh, а за сгради, които не са производствени - сертификат за енергийни 

характеристики на сградата. За лицата по чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗЕЕ следва да се извърши 

обследване за енергийна ефективност за промишлената система/и с потребление на 

енергия над 3000 МWh годишно. 

▪ Мярка 2. Енергоефективно технологично обновяване на предприятията. 

 

Мярката е насочена към енергоспестяване по технологични агрегати и съоръжения, 

електродвигатели, трансформатори и осветителни инсталации. Подмяна на 

технологично оборудване, смяна на горивна база (от въглища/нефт на газ), 

когенерация (смесеното производство на електрическа и топлинна енергия). 

Оползотворяване на отпадъчна топлина, оптимизация на процеси, реконструкция на 

енергийната инфраструктура използване на алтернативни възобновяеми източници. 

Стимулиране на въвеждане на иновации в предприятията, в областта на енергийната 

ефективност. 

 

▪ Мярка 3. Въвеждане на европейските норми за осветление на 

промишлени и административни сгради. 

 

Мярката е насочена към модернизиране на осветлението без да се намалява нивото 

на осветеност и качеството на осветлението 

 

4) Транспорт 

 

Голяма и увеличаваща се част от транспорта консумира горива без да участва пряко в 

създаването на БВП. Това са личните МПС, чийто брой и среден годишен пробег през 

последните години бързо нарастват. Независимо от увеличаващите се цени на 

горивата и мерките по ЕЕ, тенденцията е  към нарастване на този дял. Това води след 

себе си увеличаване на вредните газове в атмосферата и замърсяване на околната 

среда. 
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▪ Мярка 1. Подобряване на инфраструктурата и поддържане на  

съществуващата. 

 

Мярката е насочена към подобряване на инфраструктурата и поддържане на 

съществуващата, с цел намаляване на времето за пътуване и съответно консумацията 

на горива и енергия. Увеличаване дела на  обществения транспорт и автомобилите 

ползващи, природен газ за енергиен носител.  

 

▪ Мярка 2.Подобряване на организацията на движение в населените места 

 

Мярката е насочена към подобряване на организацията на движение в населените 

места, за намаляване консумацията на горива.  

 

5) Селско стопанство  

 

Селското стопанство в България е неколкократно по – малко енергоемко, в сравнение 

с европейското. 

 

▪ Мярка 1. Обновяване на селскостопански сгради 

 

Мярката е насочена към подобряване на топлинната изолация на сградите. 

Подобряване ефективността на отоплението в селскостопанските сгради и 

използване на енергоспестяващо осветление. 

 

▪ Мярка 2. Модернизиране на селските стопанства 

 

Мярката е насочена към опазване на околната среда, чрез намаляване на вредните 

емисии и отпадъци. Подобряване на ефективността на използваните ресурси, 
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подмяна на селскостопанският парк. Въвеждане на иновативни технологии в 

селското стопанство. 

 

▪ Мярка 3. Използване на възобновяеми енергийни източници 

 

Мярката е насочена към производство на биогорива от биомаса и производство на 

енергия от възобновяеми източници. 

 

ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ 

▪ Мярка 1. Информираност на населението  

 

Енергийната ефективност засяга всички човешки дейности и подобряването й трябва 

да се отрази положително на производителността на труда и качеството на живот на 

хората. Мярката е насочена към информиране на гражданите и бизнеса за 

възможностите и мерките за подобряване на енергийната ефективност и 

разпространение на добри практики;  

- Търсене на инвестиции за енергийно ефективни мерки и проекти.  

- Провеждане на регулярни заседания на Областния съвет по енергийна 

ефективност.  

- Организиране на кръгли маси за разясняване на прилагането на 

законодателството в областта на енергийната ефективност. 

 

▪ Мярка 2. Повишаване на енергийната ефективност на областно, общинско 

и национално ниво 

 

Мярката е насочена към по-добра координация между действията на министерства, 

държавни ведомства, областни и общински администрации за изпълнение на 

държавната политика по енергийна ефективност и разработване на областни и 

общински планове/програми по енергийна ефективност и ВЕИ. 
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▪ Мярка 3. Избиране на експерт от областна и общинска администрация, 

който да отговаря за общинските програми за ЕЕ и ВЕИ 

Мярката е насочена към областните и общински администрации, който трябва да 

обучат експерт , на който да се възлагат всички задачи касаещи ЕЕ и ВЕИ, който да 

подготвя отчетите на общината към Агенция за устойчиво енергийно развитие и да 

актуализира общинските програми при нужда. 

7.ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИТЕ 

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 /ПЕЕ/ на Софийска 

област. Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на ПЕЕ, са 

следните: 

 

➢ икономия на топлинна енергия 

➢ икономия на електрическа енергия 

➢ икономия на гориво 

➢ намалени емисии парникови газове 

➢ икономия на средства 

 

Очаквани ефекти от ефективното прилагане на общинската програма за енергийна 

ефективност в следните области: 

 

• Енергийна инфраструктура - оценяване на съществуващите възможности за 

икономии, с помощта на енергийните показатели, повишаване на 

информираността за ползите и предимствата по отношение на енергийната 

ефективност, намаляване на енергопотреблението, оползотворяване на 

местни ВЕИ, постигане на устойчиво енергийно развитие; 

• Образование, здравеопазване, социални услуги, спорт, култура, 

административни сгради - намаляване на емисиите от парникови газове в 

околната среда; намаляване потреблението на горива и ел. енергия; 

привеждане на сградите в съответствие със стандартите за енергийна 

ефективност и изискванията на наредбите; повишаване комфорта на 

обитаване в сградите, което ще спомогне за по- ефективен учебен и работен 

процес; разширяване възможностите за провеждане на културни и научни 

прояви; повишаване на съзнанието на подрастващите в ефективно ползване на 

горива, енергия и вода. 
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• Улично осветление – привеждане на системата в устойчиво състояние; 

намаляване разходите за поддръжка и експлоатация; намаляване на вредните 

емисии, вследствие намалена консумация на електроенергия; повишаване 

безопасността при движение на пешеходци и създаване на комфортна нощна 

среда. 

• Жилищен сектор, промишленост – повишаване на общественото съзнание 

при ползването на горива, енергия и вода; намаляване разходите и 

потреблението на горива, енергия и вода в частния и обществен сектор. 

• Местни кадри – създаване на кадри, способни да провеждат ефективна 

енергийна политика на общинско ниво, както и да идентифицират проекти по 

енергийна ефективност, които да бъдат финансирани по европейски програми 

и фондове 

 

8.ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Като се отчита специфичният характер и сложността на всеки конкретен обект, както 

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

Програмата за енергийна ефективност  да се изпълнява следвайки нормативно 

определената етапност:  

➢ Обследване за енергийна ефективност на сгради и системи  

Детайлно обследване на енергийната ефективност на общинските сгради и на 

системите за улично осветление, анализ на фактическите енергийни баланси и 

идентифициране на проектите;  

➢ 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.  

➢ Предварително проучване  

Необходимо е да се направи предварително /т. нар. предпроектно/ проучване за 

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

дейности за намаляване на енергийното потребление – състояние на съоръженията, 

конструкциите, енергийните системи, изследване на енергийните разходи за 

последните години и др.  

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

спецификата и обема на предвидените дейности.  

➢ Подготовка и изпълнение на строителството  

Това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на 

съответните строително-монтажни дейности за постигане на поставената цел.  

➢ Мониторинг  

Извършва се за установяване на намалението на енергийното потребление след 

реализацията на съответните дейности и мерки, следва да се извършват ежемесечно 

отчитане и записване на параметрите от измервателните уреди, инструктаж на 

техническия персонал по поддръжката на инсталациите и др.  

9.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; 

▪ Ефикасност и ефективност на управлението на Програмата. 

 

Резултатите от изпълнението на подобни програми не винаги са очевидни и това 

затруднява тяхната измеримост и оценка. Често въздействието от изпълнението на 

някои дейности и мерки представлява ефект с натрупване, а това може допълнително 

да усложни анализа и оценката на резултатите.   

  

В тази връзка една от най-важните фази на процеса на разработване на ПЕЕ е 

мониторинга, който включва наблюдението, оценката и контрола на изпълнението 

на дейностите и мерките. Мониторингът е свързан тясно с всички фази по оценката 

на изпълнението на ПЕЕ. Наблюдението, оценката и контрола са важни, тъй като тези 

дейности позволяват да се предприемат коригиращи действия ако напредъкът е 
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неудовлетворителен или ако условията се изменят. Важно е да се дава и отчет за 

напредъка при постигане на генералните цели като се изготвят междинни и годишни 

отчети (доклади), на базата на които следва да бъдат предприемани последващите 

действия.  За да може да се упражнява контрол върху изпълнението на ПЕЕ, въз 

основа на оценките от постигнатите резултати спрямо поставените цели, е 

необходимо да се използва набор от показатели. Последните трябва да бъдат 

предварително или достатъчно рано определени по отношение на изпълнението на 

стратегическия документ, за да могат да бъдат използвани получените от тях данни. 

В повечето случаи това ще бъдат целеви стойности, които в агрегиран вид ще 

съответстват на целите на стратегическия документ. Мониторингът осигурява 

текуща информация, която помага да се отчете напредъка (успеха или неуспеха) на 

стратегическия документ.  С цел наблюдението и контрола на изпълнението на 

Програмата за енергийна ефективност е необходимо да бъдат разработени:   

индикатори/показатели за това какво и как ще се наблюдава   периодичност на 

събираната информация   периодичност на изготвяне на съответните доклади  

отговорностите по изпълнението, осъществяване на мониторинга и оценката .  

  

Много важно е да бъде определена група от експерти, които да бъдат отговорни за 

наблюдението и контрола на изпълнението на дейностите по ПЕЕ. Тази група ще 

одобрява и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на ПЕЕ, на 

базата на което ще извършва:  периодични прегледи на постигнатия напредък по 

отношение на изпълнение на целите  разглеждане на резултатите от междинните 

оценки   анализи на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите   оценка 

на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите  разглеждане 

на предложенията за промяна на мерките  предлагане на промени, свързани с 

постигането на целите на ПЕЕ. 

10.ИЗБОР НА ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

Общинските и областните  администрации разполагат с малки възможности за 

собствени финансови средства, които да инвестират в проекти по ЕЕ. 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 ЕЕ не е самоцел, а средство за 

намаляване на разходите, подобряване на конкурентоспособността, сигурността но 

енергоснабдяването и опазване на околната среда и създаване на допълнителна 

заетост. Възможностите за осигуряване на финансиране на проекти по ЕЕ са 

следните: 
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▪ 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. Налице е потенциал за 

допълнителна преработка на остатъците и страничните продукти от множество 

производства в селските райони на страната. Оползотворяването му ще повиши 

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 съфинансират в рамките на мярка M04 — Инвестиции в материални 

активи и мярка M06 — Развитие на стопанства и предприятия, като мярка M04 — 

Инвестиции в материални активи 

– Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

– Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ 

мярка M06 — 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 течните горива от биомаса се подпомагат 

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

Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) (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 
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съответствие с чл. 38 ЗЕВИ). Размерът на предоставяната подкрепа (публична 

безвъзмездна помощ) от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 

разходи варира от 40-90% в зависимост от конкретната подмярка. 

При определянето на източниците на финансиране за реализиране целите на 

общинските програми за енергийна ефективност в района на Софийска област  

трябва да се вземат 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. 

 

▪ Оперативна програма „Региони в разтеж“ 2014 – 2020 г.“ 

 

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

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

са  повишаване на качеството на живот, социално включване, и 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  

туризъм, производствените и бизнес зоните в районите. Чрез изпълнението на 

оперативната програма се цели и балансирано териториално развитие чрез 

укрепване на 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 образователна инфраструктура 

• Приоритетна ос 3: Регионална здравна инфраструктура 

• Приоритетна ос 4: Регионална социална инфраструктура 

• Приоритетна ос 5: Регионален туризъм 
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• Приоритетна ос 6: Регионална пътна инфраструктура 

• Приоритетна ос 7: Превенция на риска 

 

▪ Оперативна програма “Околна среда” 2014 – 2020г. 

 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. 

 

➢ Приоритетни 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 

 

▪ Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

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;  
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• осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за 

устойчиво развитие. 

В рамките на Националната програма ще се предоставя финансова и организационна 

помощ на СС, регистрирани по реда на ЗУЕС, в многофамилни жилищни сгради за 

подобряване на енергийната ефективност на сградите, в които живеят.  

 

Международни програми и инициативи 

 

• Инициатива „ЕКО-иновации” 

• Програма „Интелигентна енергия – Европа" 

• Европейска финансова инициатива JASPERS (Joint Assistance in Supporting 

Projectsin European Regions) 

• Европейската инициатива JESSICA (Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas) 

 

Кредитни линии 

▪ Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници за България (КЛЕЕВЕИ); 

▪ Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL); 

▪ Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници; 

▪ Национален доверителен ЕкоФонд (НДEФ); 

▪ Форми на публично-частно партньорство; 

▪ ЕСКО договори; 

▪ Собствени средства от общинския бюджет; 

 

11. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
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В съответствие с чл. 12 и чл.63 от Закона за енергийна ефективност органите на 

държавната власт ежегодно изпращат отчет до изпълнителният директор на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие, съгласно утвърдения от него образец и 

указания за изготвянето му. 

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изготвянето на общински и областни програми за енергийна ефективност е 

задължителна част от държавната политика по ЕЕ и налага участието на съответните 

регионални и местни структури. Разработването им и изпълнението на предвидените 

в тях мерки  е част от регионалната политика за устойчиво развитие. С областните и 

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 област Софийска е със срок на действие 10 

години и е стратегически документ с отворен характер. Пожелателно е, да има 

експерт в Областната администрация, който през действащия и период да 

актуализира информацията в нея с всяка една настъпваща промяна касаеща 

енергийния профил на общините на територията на Областта, както да бъде 

актуализиран и новия програмен период на европейско и национално финансиране. 

 

 

 


