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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Повишаването на енергийната ефективност е един от основните инструменти, които 

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

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

енергия, имат съществена роля в развитието на енергийната ефективност, чрез изпълнението на 

заложените в планове, програми и проекти енергоспестяващи мерки за намаляване на 

енергийната консумация.  

            Реализацията на общинските програми за енергийна ефективност води до: 

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

- намаляване разходите за енергия и съответно повишаване на жизнения стандарт и качество на 

живот; 

- повишаване конкурентоспособността на местната икономика; 

- откриване на иновативни производства и нови работни места; 

- ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и климата; 

            Енергийната ефективност означава извличане на максимална полза от всяка единица 

енергия, чрез възпитаване на съответното енергийно поведение у потребителите и използване на 

модерни технологии за задоволяване на ежедневните енергийни потребности. Тя е най-

ефективният начин за спестяване на енергия и намаляване на емисиите на парникови газове в 

атмосферния въздух. 

            Енергийната ефективност може да се представи и като измерител за разумното 

използване на енергията, което представлява функция от повишаване на ефекта от дейностите, 

свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на разходите за това без 

загуба на енергиен комфорт. 

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

- намаляване разходите за гориво и енергия; 

- повишаване сигурността на снабдяването с енергия; 

- подобряване на топлинния комфорт; 

- намаляване емисиите на парникови газове; 

            Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност е задължителна част от 

държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните регионални 

и местни структури. Общинските програми за енергийна ефективност целят да се намали нивото 

на енергопотребление в обектите – общинска собственост (сгради, инсталации, улично 

осветление и др.), като по този начин да се даде пример на населението и бизнеса с оглед 

генериране икономия на енергия в бита и индустрията. 

            Предвидените в настоящата програма мерки по енергийна ефективност имат за цел 

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

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

населението на Общината и се подпомогне опазването на околната среда. 

            Настоящата програма е структурирана съгласно указанията на Агенцията за устойчиво 

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

 

  2.ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 

 

Изготвянето на общинските програми за енергийна ефективност, както и на програмите 

за оползотворяването на енергията от възобновяеми източници и биогорива е един от 

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

устойчиви енергийни проекти и стратегии за изпълнението на тези програми, кохезионната 

политика превръща екологичните предизвикателства – осигуряване качество на атмосферния 

въздух, намаляване изменението на климата и управление на ресурсите, във възможности за 
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развитие на регионите и превръщането им в по-атрактивно място за инвестиции и създаване на 

нови работни места. 

Като продължение на тази политика, Директива 2012/27/ЕС относно енергийната 

ефективност, въведена в българското законодателство с новия Закон за енергийната 

ефективност ( обн., ДВ бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г.), предвижда в т.18 от 

преамбюлната си част, че държавите – членки следва да насърчават общините и другите 

публични органи да приемат интегрирани и насочени към устойчиво развитие планове за 

енергийна ефективност с ясни цели. 

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

законодателство със сега действащия Закон за енергийна ефективност (ЗЕЕ) на практика 

постави общините в Република България в ситуация, при която всяка една от тези общини 

следва да приеме нова, актуална програма за енергийна ефективност, съответстваща на 

изискванията на Директивата и на ЗЕЕ за: 

- реализацията на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност в 

съответствие с Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., водещи 

до икономии на енергия не само в крайното, но и в първичното потребление на енергия; 

- изпълнение на индивидуални цели за енергийни спестявания, като част от националната 

задължителна цел за енергийни спестявания на Република България до 2020 г. от страна на 

т.нар. „задължени лица – търговци с енергия“ при крайните клиенти на енергия, към които 

принадлежат и общините;   

- въвеждане на допълнително изискване, освен енергийната ефективност на сградния фонд 

на общините, да се повиши и енергийната ефективност на уличното осветление ( за общини с 

население над 20 000 души). 

            По силата на чл.12, ал.1 – ал. 3 от ЗЕЕ държавната политика в областта на енергийната 

ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи, като за целта тези органи 

разработват и приемат програми по енергийна ефективност, съответстващи на целите, заложени 

в: 

             1. Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България; 

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

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

план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – 

държавна собственост, използвани от държавната администрация; 

             4. Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на 

мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния 

национален жилищен и търговски сграден фонд;  

              Програмите по енергийна ефективност се разработват при отчитането на 

стратегическите цели и приоритети на регионалните планове за развитие на съответните райони, 

изготвяни на основание чл.4, ал.3 от Закона за регионалното развитие, както и въз основа на 

перспективите за устойчиво икономическо развитие на съответните райони на икономическо 

планиране. 

               По аргумент от чл.12, ал.4 от ЗЕЕ, средствата за изпълнение на програмите по 

енергийна ефективност се осигуряват в рамките на бюджетите на държавните органи и на 

общините. 

  

         3. НОРМАТИВНА БАЗА 

 

         Целите за повишаване на енергийната ефективност са конкретизирани в Енергийната 

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

интензивност на брутния вътрешен продукт с 50% до 2020 г. спрямо базисната 2005 г. 

         Настоящата програма е изготвена в съответствие с новото европейско законодателство 

в областта на енергийната ефективност и е съобразена със: 
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         Стратегия „Енергетика 2020“ на Европейския съюз (Трети либерализационен 

пакет в енергетиката „Енергетика и климат“) 

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

20-20-20“ за повишаване на енергийната ефективност в крайното енергийно потребление с 20%, 

увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно 

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

атмосферния въздух с 20% спрямо базисната 1990 г. Тези цели са насочени към ефективното 

използване на ресурсите на Европа, като се направят важни промени в начина, по който в 

държавите-членки на Европейския съюз се произвежда и консумира енергия и се основават на 

постигнатото до този момент в областта на енергийната политика. 

 

           Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност 

           Европейското право в областта на енергийната ефективност включва седем директиви 

и девет регламента, които са транспонирани в българското законодателство в Закона за 

енергийната ефективност. Две от директивите са тясно свързани с енергийния мениджмънт в 

общините – Директива 2010/31ЕС относно енергийните характеристики на сградите и 

Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.  

 

            Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. 

относно енергийните характеристики на сградите 

            Целта на директивата е да се подобрят енергийните характеристики на сградите в 

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

климатични и местни условия, както и изискванията за параметрите на външния въздух при 

стриктно спазване на съотношението „разходи-ефективност“.  

           Директивата въвежда изискване за привеждане на съществуващия сграден фонд в 

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

подобряване на енергийните характеристики на сградите до максимално възможния клас на 

енергопотребление по скалата на класовете за енергопотребление за съответната сграда, в 

зависимост от действащите технически правила и норми към датата на въвеждането й в 

експлоатация, плюс задължителното условие за оползотворяване на енергия от възобновяеми 

източници за задоволяване на енергийните потребности на обитателите на сградата. 

            Директивата въвежда и критерии по отношение на: 

- общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни характеристики на 

сгради и части от тях; 

- прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните характеристики на 

нови и съществуващи сгради, сградни компоненти и външни отграждащи елементи на сградата, 

които подлежат на основен ремонт; 

- енергийно сертифициране на сгради и части от тях; 

                  

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

2012 г. относно енергийната ефективност 

                  Основната цел на тази Директива е да допринесе за постигане на целите на 

Европейския съюз за повишаване на енергийната ефективност в крайното енергийно 

потребление на държавите членки до 31 декември 2020 г. с 20 % чрез: 

- изготвяне на национална дългосрочна стратегия за саниране на обществения и частен 

сграден фонд; 

- задължително реновиране на 3% годишно от пълната разгъната застроена площ (РЗП) на 

държавните сгради над 250 кв.м., а за общинските сгради това е пожелателно; 

- въвеждане на схеми за задължения за енергийната ефективност, осигуряващи 

изпълнението на националната цел за енергийни спестявания от страна на т.нар. „задължени 
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лица – търговци с енергия“, между които тази цел се разпределя като индивидуални цели за 

енергийни спестявания, подлежащи на изпълнение чрез:  

 сключване на договори за реализация на енергийноефективни услуги при крайните 

клиенти на енергия; 

 внасяне на парични средства от страна на търговците с енергия в специализирани 

фондове за енергийна ефективност; 

 прехвърляне на енергийни спестявания; 

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

насърчаване реализацията на енергоспестяващи мерки при крайните клиенти на енергия 

чрез реализацията на договори с гарантиран резултат; 

 въвеждане на система за управление по енергийна ефективност (енергиен мениджмънт), 

включително енергийни обследвания, като част от прилагането на програмата по 

енергийна ефективност от публичните органи и органите на местната власт и местното 

самоуправление. 

 

Пътна карта за енергетиката до 2050 г. 

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

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

конкурентоспособността на икономиката и сигурността на доставките на енергия за Европа. 

Ключов елемент за изпълнението на тази цел е реализацията на политиката по енергийна 

ефективност. 

      

              Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. 

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

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

политиките по енергийна ефективност и оползотворяването на енергия от възобновяеми 

източници. 

 

               Стратегия „Европа 2020“ 
               Тя залага на три основни приоритета: 

- интелигентен растеж – изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; 

- устойчив растеж – насърчаване развитието на екологична и конкурентоспособна 

икономика с по-ефективно използване на ресурсите; 

- приобщаващ растеж -  стимулиране на икономиката с високи равнища на заетост, която 

да доведе до социално и териториално сближаване, както и нейните пет основни цели: 

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

            2. инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност в размер 3% от брутния 

вътрешен продукт на Европейския съюз; 

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

            4. съкращаване на емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с нивата от 1990 г.; 

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

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

произведена по конвенционален способ с 20%. 

 

             Закон за енергийната ефективност 

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

енергийната ефективност със сега действащия ЗЕЕ поставя редица предизвикателства пред 

т.нар. „задължени лица – търговци с енергия“, както и пред общините в качеството им на крайни 

клиенти на енергия.  

             Съгласно чл.14 от ЗЕЕ за подпомагане изпълнението на националната цел за енергийна 

ефективност се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, която да осигури 
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постигането на обща кумулативна цел за спестена енергия при крайното потребление на енергия 

до 31 декември 2020 г. 

              Общата кумулативна цел за енергийни спестявания обхваща периода 2014-2020 г. и се 

определя като натрупване на нови енергийни спестявания от минимум 1,5 на сто годишно от 

средната годишна стойност на общото количество на продажбите на енергия на крайните 

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

продажбите на енергия, използвани в транспортния сектор, под код „В_101900“ по статистиката 

на Евростат. 

              Общата кумулативна цел се разпределя като индивидуални цели за енергийни 

спестявания между следните задължени лица: 

             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 могат да се използват следните стойности за 

изчисление на енергийни спестявания в размер: 

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

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

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

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

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

              1.предлагат енергийноефективни услуги на конкретни цени чрез доставчик на 

енергийноефективни услуги, и/или 

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

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

размер на инвестициите, необходими за изпълнение на мерки за постигане на индивидуалните 

им цели, определени съгласно методиката по чл.7, ал.1, т.11, и/или 

              3.сключват споразумения с доставчици на енергийноефективни услуги или други 

незадължени страни за прехвърляне на енергийни спестявания чрез прехвърляне на 

удостоверения за енергийни спестявания.   

              Предоставяне на енергийноефективни услуги на конкурентни цени при крайните 

клиенти: 

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

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

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

до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност и/или 

спестяване на първични енергийни ресурси. 

             Енергийноефективните услуги се извършват въз основа на писмени договори, сключени 

с крайни клиенти и включват изпълнението на една или повече дейности и мерки за повишаване 

на енергийната ефективност, определени в наредбата по чл.18, ал.2 – Наредба №Е-РД-04-

3/04.05.2016 г. на министъра на енергетиката за допустимите мерки за осъществяване на 

енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите 

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

потвърждаването им. 
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               Когато в обхвата на енергийноефективните услуги се включва изпълнението на 

дейности по обследване за енергийна ефективност на сгради или обследване за енергийна 

ефективност на промишлени системи, задължените лица:  

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

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

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

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

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

енергийната ефективност на промишлени системи по чл.59, ал.1. 

               Внасяне на парични средства във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 

източници“ или в други финансови посредници: 

               Ключов момент от цитираната по-горе разпоредба на чл.21 от ЗЕЕ е алтернативната 

възможност за задължените лица – търговци с енергия да внасят парични средства във Фонд 

„Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в други финансови посредници. В тази 

връзка чл.7, ал.1, т.12 от ЗЕЕ предвижда, че министърът на енергетиката утвърждава методика 

за оценка на размера на вноските от задължените по чл.14, ал.4 от ЗЕЕ лица във Фонд 

„Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и в други финансови посредници, 

необходими за постигане на индивидуалните им цели по предложение на изпълнителния 

директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Към настоящия момент няма данни 

горепосочената методика да е разработена и утвърдена. 

             Прехвърляне на енергийни спестявания чрез прехвърляне на удостоверения за 

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

незадължени лица. 

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

прехвърлят от: 

              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 обективират 

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

по енергийна ефективност, тоест основното при прехвърлянето са не самите удостоверения, а 

икономията на енергия, за която те се отнасят.  

             Управление потреблението на енергия: 

             Законът за енергийната ефективност предвижда и още една съществена дейност – 

управление потреблението на енергия. 

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

публична държавна или общинска собственост, собствениците на предприятия, промишлени 

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

управление на енергийната ефективност. 

            Списъкът от дейности, посредством които се осъществява управлението на енергийната 

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

            1. организиране на изпълнението на програмите за енергийна ефективност на държавните 

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

изпълнението на целите, заложени в актовете по чл.5, ал.3, т.т.1 – 4 – от собствениците на 

сгради публична държавна или общинска собственост, и собствениците на системи за външно 

изкуствено осветление; 

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

енергии – от собственици на предприятия и промишлени системи; 

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

чл.63, ал.1; 
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            4. изготвяне на месечни и годишни енергийни баланси, включваща закупуваната и 

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

енергийни спестявания – от задължените лица по чл.14, ал.4; 

            

            Закон за енергетиката 

            Със Закона за енергетиката на кметовете на общини се възлагат следните задължения: 

- да изискват от енергийните предприятия на територията на общината прогнози за 

развитието на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ, програми 

и планове за електроснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване;  

- да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и 

съоръженията за външно осветление на територията на общината за имоти – общинска 

собственост; 

- да предвиждат в общите и подробните устройствени планове благоустройствени работи, 

необходими за изпълнението на инвестиционните програми на енергийните предприятия за 

развитие на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.  

 

            Закон за устройството на територията 

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

„шесто изискване към строежите“ – изискването за енергийна ефективност (чл.169, ал.1, т.6 от 

ЗУТ), въведено в ЗУТ през 2005 г. С въвеждането на това изискване дейностите, свързани с 

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

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

 

            Национални стратегически документи, планове и програми 

            Протокол от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата; 

            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 Националния план за действие по енергийна 

ефективност 2014-2020 г. за 2015 г.; 

            Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна ефективност 

и План – програма за нейното изпълнение; 

            Национална програма за развитие „България 2020“; 

            Общински план за развитие на Община Тервел 2014-2020 г.; 

 

            Подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност 

- 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 №РД-16-932 от 23.10.2009 г. за условията и реда за извършване на проверка на 

водогрейни котли и на климатични инсталации по чл.27, ал.1 и чл.28, ал.1 от Закона за 

енергийна ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях; 

- Наредба №Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, 

условията и реда за набиране и предоставяне на информация; 

- 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 показалите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите; 

- Наредба №Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на 

енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите 



Общинска програма за енергийна ефективност на Община Тервел за периода 2017-2022 г. 

 

11 

 

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

потвърждаването им; 

- Наредба №Е-РД-04-5 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, 

енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно 

изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на 

обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания; 

- 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 (приета с Постановление на Министерски съвет №240 от 

15.09.2016 г., обн.ДВ, бр.75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.)  

                

4. ОБЩ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 

 

4.1. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

  

Община Тервел се намира в североизточна България, заема западната част на област 

Добрич. Територията на общината е 583 кв. км., което представлява 12,4 % от територията 

на област Добрич (4 719,7 кв.км.). Надморската височина е от 50 до 300 м. Теренът е дълбоко 

нарязан от суходолия, насочени на север. Богатството на общината е плодородната 

добруджанска земя. На север и северозапад общината граничи с общините Дулово, Алфатар и 

Кайнарджа от област Силистра, на изток с Крушари и Добричка община от област Добрич, на 

юг с Вълчи дол от област Варна, и на югозапад с Никола Козлево и Каолиново от област 

Шумен. Общината се състои от 26 населени места - 1 град Тервел и 25 села. Административният 

център - град Тервел - отстои на 42 км от областния център - гр. Добрич, на 91 км от морското 

пристанище Варна и на 58 км от дунавското пристанище Силистра. В общината има добре 

развита пътна мрежа. Общата дължина на републиканската пътна мрежа на територията на 

общината е 154,2 км, от които към момента 10,2 км са второкласни пътища. На територията 

няма изграден ж.п. транспорт. Най-близката ж.п. гара – гр. Дулово - отстои на 32 км от град 

Тервел.  
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Релеф 

 

Територията на общината попада в обсега на Лудогорското сводово издигане, част от 

Дунавската равнина и се характеризира с нискохълмист релеф, леко наклонен на север и изток, 

поради което преобладават северните, североизточните, северозападните и източни изложения. 

Релефът се изгражда от Добруджанските плата, които се намират северно и източно от 

Поповско-Разградските и Самуилови височини. По-големи суходолия са “Суха река” и “Кана 

гьол”. Към тях от платовидната равнина се вливат по-къси суходолия, като “Малкото 

суходолие”, “Големият дол”, “Тополовият дол”, “Сухият дол” и др. Платата между тях са 

накъсани от долове, поради което релефът има нискохълмист характер. Той е добре разчленен 

със сравнително добре запазена льосова покривка. Интересни скални венци с пещери има в 

крайселищните територии на селата Балик, Оногур, Поп Груево и други.  

Нивото на подпочвените води е дълбоко и не усложнява инженерно–геоложката 

обстановка при строителство на сгради и съоръжения. На терена не се наблюдават физико-

геоложки явления като свлачища и срутища. 

 

Климат 

 

  Територията на община Тервел попада в умереноконтиненталната климатична област. 

Формирането на климата става под влияние на трансформирани океански въздушни маси, 

нахлуващи предимно откъм северозапад и запад, континентални въздушни маси на умерените 

ширини, нахлуващи предимно от североизток, континентални въздушни маси, формирани над 

самия Балкански полуостров. Известно влияние при формирането на местния климат оказва и 

близко разположения Черноморски басейн.  

Откритостта на Дунавската равнина на север позволява безпрепятствено нахлуване на студените 

континентални въздушни маси, поради което зимата е доста студена, пролетните мразове са 

често явление, лятото е сравнително топло. Най-топлият летен месец е юли, температурата на 

въздуха достига около 24ºС. Първите есенни мразове настъпват около 10 октомври. Средната 

януарска температура се движи около – 2,5 / – 1,5ºС. Средната годишна температура варира 

около 11,7˚С. Относителната влажност на въздуха е 73%. Средногодишния размер на валежите е 

402 мм., а снежната покривка се задържа за около 38 дни в годината. 

Периодичните засушавания са често явление. Вследствие на тези климатични особености 

агротехническите мероприятия трябва да се насочат към по-високо влагонабиране и ефективно 

изразходване на влагата чрез навременна почвоподготовка. Вегетационният период е от 6 до 7 

месеца и е сравнително благоприятен, като се изключи началото на пролетта.  

Слънчевата и космическа радиация са един от факторите, оказващи влияние на 

екологичното и санитарно-хигиенното състояние на селищата. Годишната продължителност на 

слънчевото греене е 2 021 часа при сумарна слънчева радиация 3 100 МJ/м 2. 

          Теренът в голямата си част е равнинен с надморска височина 200 м. Плодородните площи 

и подходящият климат благоприятстват развитието на земеделието и животновъдството. 

          На територията на общината липсват повърхностно течащи води. При силни дъждове и 

при топене на снеговете по суходолията се събират течащи води, които по-късно пресъхват. При 

големи дъждове водите прииждат с голяма сила и унищожават всичко по леглата си.  

 

            Води 

 

Територията на община Тервел, както и цяла Южна Добруджа, са бедни на течащи 

повърхностни води. Средногодишните валежи са от порядъка на 500 мм, което е под средните 

стойности за страната. Формираният от тях отток в по-голямата си част се насочва към 

естествените корита на деретата и по поречията на Суха река и Хърсовска река в община 

Тервел. 
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В землищата на общината има много на брой естествени чешми. Водните маси от тях и 

от дъждовете отчасти се акумулират в изградените микроязовири. Други водоизточници на 

територията на общините са изградените в населените места шахтови /селски/ кладенци и 

тръбните сондажи около населените места. 

Микроязовирите, изградени в община Тервел са 18 бр. Същите се подхранват от 

повърхностния отток /дъждове и снеготопене/ и от естествените чешми. Завирени водни маси 

има в десет язовира. 13 бр. от язовирите са общинска собственост, а 5 бр. са с неустановена 

собственост. Предвид капацитета и местоположението на микроязовирите от тях могат да се 

напояват около 300 дка. Напояването може да е гравитачно, а ако е тип „дъждуване” или 

„капково” е необходимо да се изградят съответните технически съоръжения. 

В община Тервел са поречията на Суха река и нейния приток р. Добричка, както и р. 

Хърсовска. Съществуват също дерета, които имат постоянен отток от повърхностни води /от 

дъждове и снеготопене/, от извори, естествени чешми, от пречистени битови води. 

В община Тервел оттокът по коритото на Суха река и десният и приток – Добричка река, е 

уловен в изградените язовири Оногур и Брестница. 

Подпочвените води се намират най-малко на 25 м. дълбочина. За питейни нужди 

експлоатацията трябва да се води посредством сондажи на дълбочина 500-1000 м. 

Минерална вода с лечебни свойства е открита при с. Безмер. 

На територията на община Тервел има наличие на подземни води разположени в два 

основни водоносни хоризонта. По-плиткият водоносен хоризонт /сарматски/ се намира на 

дълбочина от 30 до 70 м. от кота терен. Изградените сондажни кладенци на тази дълбочина имат 

дебит от 3 до 7 л/сек. 

По-водообилният водоносен хоризонт /малм-валанжски/ се намира на по-голяма 

дълбочина от кота терен - от 500 до 1500 м. Дебитът му е значително по-голям – 9÷30 л/сек. 

          Наличните сондажи на територията на община Тервел са изградени на малм-валанжския 

водоносен хоризонт. При наличие на обработваеми земи и интерес от страна на собствениците 

им същите, поради чистотата на водата в тях, могат да се използват за напояване с по-

съвременни технологии, каквито са дъждуването и капковото напояване. Сондажите в община 

Тервел са 11 бр. и са на различни собственици - общински са 5 бр., на Горско стопанство – 1 бр.,  

на фирми – 5 бр. 

            На територията на община Тервел има изградени и функционират много чешми и 

каптирани извори. По-голямата част от тях подхранват изградените микроязовири. Чешмите, 

чиито води не се акумулират в микроязовирите, директно могат да се използват за напояването 

на малки обработваеми площи, предимно за отглеждане на зеленчуци. Напояване на културите 

може да се реализира гравитачно с изграждането на събирателни съоръжения и от там по 

естествен път или чрез помпи водата се доставя до напояваната площ. Ориентировъчният среден 

дебит на една чешма е около 3 л/сек. 

Ако при напояването се ползва осъвременена и икономична технология като капково 

напояване или дъждуване, е необходимо да се изградят съоръжения като черпателни 

(събирателни) шахти, оборудване с филтри за пречистване на водата и помпи за създаване на 

необходимото налягане. 

 

           Почви 

 

Почвената покривка е обусловена от геоложкия строеж и отразява влиянието на 

континенталните климатични условия, релефа и растителната покривка. Община Тервел не се 

отличава с широко почвено разнообразие. Срещат се два основни почвени типа: черноземи и 

хумусно–карбонатни почви. 

Черноземите са представени от един подтип – излужен чернозем. Заемат 57,8% от 

територията на общината. Те са едни от най-плодородните почви в общината. Тези почви са с 

мощен хумусен хоризонт 50-80 см, а заедно с преходния достигат до 120-140 см.     
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Разпространени са по-широко от карбонатните черноземи. Излужените черноземи са подходящи 

за отглеждане на много култури, за развитието на които са налице благоприятни климатични 

условия. Без напояване могат да се отглеждат много култури, които дават добри добиви: 

пшеница, ечемик, ръж, овес, просо, фуражна царевица, рапица, слънчоглед и др. Подходящи са 

за отглеждане на различни сортове лози, някои овощни видове – ябълки, череши, вишни, 

кайсии. При напояване могат да се отглеждат почти всички зеленчукови култури – домати, 

пипер, патладжан, краставици, зеле, лук, моркови и др. 

Карбонатните и типичните черноземи се характеризират със слабо до средно мощен 

хумусен хоризонт. Относителният им дял е 6,8% от територията. По механичен състав са средно 

до тежко песъчливо-глинести. Запасени са с органично вещество и съдържат големи количества 

карбонати. Неблагоприятни свойства, които притежават, са голяма водопропускливост и слаба 

водозадържаща способност. Срещат се около селата Професор Златарски, Войниково и източно 

от с.Жегларци. 

Ерозираните черноземи и сивите горски почви заемат доста висок процент (30,3%) от 

територията. Разположени са по склоновете на терена. При тях главна грижа трябва да бъде 

ограничаването на ерозията. 

Алувиално-ливадните почви се срещат в речните суходолия. Те имат най-малък 

относителен дял – 5,1%. Техните свойства позволяват отглеждането на многобройни култури.  

Ерозионни процеси от масов характер липсват. Проявления на водната ерозия има в 

горския фонд по стръмните брегови земи на суходолията с площ около 176 ха, на места има и 

изцяло оголени скали. На малки площи се наблюдава и площна ерозия. Борбата с ерозионните 

процеси в горския фонд се води преди всичко чрез залесяване. 

На откритите места в обработваемите земи се наблюдават проявления на ветрова ерозия. 

Силните зимни ветрове отнасят снежната покривка от посевите, навяват пътищата и затрудняват 

тяхната проходимост. Ефикасно противодействие на ветровата ерозия оказват създадените 

полезащитни горски пояси, които същевременно изпълняват снегозадържащи и влагозадържащи 

функции в района със сух и топъл климат. 

Почвите на територията на всички селищни образувания имат геоложка характеристика, 

която показва благоприятност за строителство. 

 

            Полезни изкопаеми 

 

  Общината е бедна на полезни изкопаеми. Разработени са кариери за варовик с местно 

значение за пътно строителство в селата Балик и Мали Извор, които към момента не 

функционират. В района на селата Орляк, Нова Камена, Жегларци са установени перспективни 

запаси от каолинова суровина от порядъка на 100 млн. тона. Поради високото съдържание на 

желязо суровината не е пригодна за стъкларско-порцелановата промишленост, но може да се 

използва за нуждите на огнеупорната промишленост, а пясъците са подходящи като суровина в 

стъкларската и леярската промишленост, както и в строителството. Освен нерудни изкопаеми на 

територията на общината не са разкрити други полезни изкопаеми. 

 

  Растителност 

 

  Флористичното разнообразие на територията на общината е представено от над 600 вида 

висши растения. Най-разпространените дървесни видове са: цер, габър, благун, сребролистна 

липа и клен. Насажденията, които те образуват понастоящем, са предимно от издънков произход 

(поради нискостъбленото им стопанисване в миналото), а по състав са както чисти, така и 

смесени. 

Върху най-стръмните и девастирани терени, естествената горска растителност се състои 

от келяв габър, мъждрян, клен и по – рядко от слабо продуктивни цер, благун, габър, бряст и 

други. Под склона на голяма част от естествените насаждения келявия габър заедно с мекиша, 
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дряна, леската и други са образували гъст подлес. Създадени са 3 420,4 ха култури, в резултат на 

залесителната дейност. Най-голям процент са акациевите култури от сребролистна липа, червен 

дъб, планински ясен, явор, шестил и др. 

Покрай суходолията със защитна цел – държавни защитни горски пояси – са създадени 

смесени култури от акация, гледичия, махалебка, планински ясен, зарзали, череши и други. В 

долините, суходолията и на някои равнинни терени в стопанството са създадени култури от 

клонови тополи. 

Сравнително малко е участието на иглолистните култури. Представени са главно  от 

черния бор. Многогодишната стопанска дейност на човека се е отразила благоприятно върху 

общото състояние на гората. Изменен е видовият състав на дървостоите с цел получаване на по 

ценна дървесина и по – пълно използване почвеното плодородие на отделните горски 

месторастения. 

От храстовидните съобщества са разпространени обикновен и кучешки дрян, обикновена 

леска, европейски чашкодрян, обикновен глог, шипка, драка и др. Описани са повече от 120 

вида лечебни растения. По-широко разпространение от тях имат: бял равнец, горска ягода, 

мащерка, жълт кантарион, комунига и др. 

  Община Тервел попада в Добруджанския фаунистичен район. В него преобладават 

степните фаунистични видове /лалугер – Spermuphilos citellus, хомяк – Miniopterus schreibersi, 

заек - lepus, степен орел – Aquila verreauxii, лешояд – Gyps fulvus/, едри хищници /вълк - lupus, 

лисица - lagopus /, а от дребните – пъстрият и степният пор – mustela eversmanni/. 

 Ловната площ на общината включва всички земи, гори и водни площи, които са обитавани 

от дивеч или в които има условия за съществуването му, извън населените места. Общата площ 

на района възлиза на 59 699,9 ха, от нея 57 292,3 ха са пригодни за развъждане на дивеч. 

Разпределена по фондове е както следва: 

Общо гори – 15 318,4 ха. 

Земеделски земи – 44 381,5 ха. 

Фигура 1: Разпределение на земите по фондове 

 
 

Защитени територии 

 

На територията на община Тервел няма обявени защитени територии по чл.  5 от Закона за 

защитените територии, но има определени защитени зони за опазване на дивите птици, които 

попадат в европейската екологична мрежа Натура 2000. Освен това на територията на общината 

се намират две исторически места и четири вековни дървета, обявени за защитени. 

Историческата местност „Калето” край с. Балик е крепост от епохата на римляните, а местността 

54% 

46% 

Общо гори 

Земеделски земи 
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„Сандък пещера”, разположена по течението на р. Суха е скално селище от късното 

средновековие. 

„Суха река” е една от защитените зони за опазване на дивите птици, която попада в 

европейската екологична мрежа Натура 2000. Тя се разпростира върху територията на общините 

Крушари, Тервел и Добричка на обща площ от 25 769.75 ха.  Долината на „Суха река“ с 

прилежащите й суходолия, скали и скални венци по склоновете обхваща участъка от село 

Карапелит  до село Краново  на север. Преди около 100 години реката е била пълноводна. След 

изсичане на голяма част от околните гори реката започва да пресъхва в  средата и само при 

топенето на снеговете или при поройни дъждове се събира вода. Сега „Суха река“ е суходолие, 

т.е. пресъхнала, и от далеч наподобява каньон. Само изкуствено завирените участъци до селата 

Коларци, Оногур и Ефрейтор Бакалово напомнят за миналото на реката. Ширината на долината 

е 150-200 м., а дължината – приблизително 240 км., като на българска земя тя е около 125 км. 

„Хърсовска река” е защитена 

зона по директивата на хабитатите 

по Натура 2000. Общата й площ е 

354 286, 270 ха Разположена е в 

Добруджа, югоизточно от гр. 

Силистра като на Север достига до 

с. Войново, област Силистра. На юг 

достига до с. Безмер. Целта на 

обявяване на зоната е опазване 

местообитанията на черния щъркел, 

червен ангъч, малък орел, 

късопръста чучулига, пчелояди, 

няколко вида кълвачи и др. През 

1997 г. територията е обявена от 

BirdLife International за 

орнитологично важно място. През 1998 г. 80% от територията е определена за КОРИНЕ място, 

поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения 

и животни, включително птици. Държавна собственост - 54%; общинска собственост - 13%; 

частна собственост - 33%. 

  В района на Хърсковска река досега са установени 109 вида птици, от които 23 са вписани 

в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 47 са от европейско 

природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в 

категория SPEC 1 e включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC 2 - 15 

вида, в SPEC 3 - 45 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 31 вида, включени в 

приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за 

защита. От тях 30 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. 

          В границите на община Тервел се намира част от ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ “СУХА 

РЕКА”  –   определена по Закона за защитените територии. Представлява суходолие от 

Добруджанското плато. ЗМ е с множество запазени части от камениста степ, пасища, храстови 

формации, естествени гори на стръмни терени, скални тераси и завирени участъци. Това прави 

природата в тази най-земеделска част на България уникална и неповторима.  

          Общата площ на защитена местност е 23 079.176 дка, от които 4 305.73 дка са 

разположени в землищата на селата Коларци - 991,803 дка, Балик – 1 612.294 дка, Оногур  - 

949.739 дка, Брестница – 751,894 дка. 

          За територията на защитената местност са характерни пионерните скални растителни 

групировки върху преобладаващите в площта скални комплекси, редките за района на Добруджа 

естествени габърови и церови гори върху стръмни и урвести терени и малки горски поляни и 

пасища попадащи сред горските и скални масиви по дъното и склоновете на суходолието. 

Преобладаващ дървесен вид е келевият габър, издънковият цер, косматият дъб, клен и мъждрян, 
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планински ясен, гледичия, махалепка и др. Установени са 462 растителни вида  принадлежащи 

към 69 семейства, което представлява 1/3 от описаните 1508 вида за района на Южна Добруджа. 

В суходолията се срещат три балкански и един български ендамити. 19 редки и застрашени от 

изчезване видове от флората на България, вписани в Червената книга, 8 от тях са вписани в 

Приложение 3 на Закон за биологичното разнообразие. Повече от 50 вида от групата на 

житните, медицинските и декоративни растения представляват интерес като важен генетичен 

фонд. 

 

4.2. НАСЕЛЕНИЕ 

 

   Развитието на населението в демографски аспект е повлияно от икономическата и 

социална ситуация. Демографската структура на населението е подчинена на установилите се 

през последните години общи тенденции за страната – намаляване броя на населението, 

застаряване, ниска раждаемост, намаляване броя на сключените бракове, отрицателен естествен 

прираст и засилени миграционни процеси. Близостта на мощния фокус на урбанизация – 

гр.Варна и произтичащите от това регулярни миграционни процеси (предимно трудови) 

предопределят промяна във възрастовата структура на населението и начина на стопанисване на 

земеделските земи - главно от арендатори, обработващи хиляди декари земи във 

високотехнологични стопанства предимно в сектор "зърнопроизводство" и традиционни за 

района култури. 

   Населението на община Тервел по данни на НСИ към 31.12.2016 г. е 15 554 души, като 

от тях 5 781 души живеят в гр.Тервел и 9 773 души в селата, което е около 8,72% (178 438) от 

населението на област Добрич. По брой на населението община Тервел се нарежда на четвърто 

място сред общините в областта, след община Добрич – град, община Добрич- селска и община 

Балчик. 

     

    4.3. СГРАДЕН ФОНД 

 

                Наличният сграден фонд на територията на Общината по отношение на собственост се 

разглеждат, като сгради: 

- Общинска собственост; 

- Държавна собственост; 

- Частна собственост; 

- Смесена собственост; 

Сградният фонд на община Тервел включва: 

- Сгради за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната 

администрация;  

- Обществено обслужващи сгради – училища, детски градини и читалища; 

- Помещения в сгради; 

- Блокове и индивидуални къщи – представляващи жилищния фонд на общината и др.; 

           По отношение на предназначението на сградите се приема следната квалификация на 

сградите: 

1. Жилищни: 

а) еднофамилни индивидуални къщи; 

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

в) смесени сгради; 

      2.   Нежилищни (сгради, които са публична собственост или се използват от 

обществеността): 

            а) сгради за административно обслужване (административни, кметства и др.); 

            б) сгради в областта на образованието (учебни, детски градини и др.); 
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            в) други сгради за обществено ползване (сгради в областта на социалните дейности, 

читалища и др.) 

             Състоянието на общинския сграден фонд и на сградния фонд в жилищния сектор в 

община Тервел не се различават от тези в страната за населени места от този тип, като 

основните причини за високата енергоемкост са: наследена енергоинтензивна структура в 

строителството в зависимост от годините на построяване – външните стени на повечето стари 

сгради са с неизолирани стени имат до пет пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с 

нормите за ново строителство, сутерените и таванските плочи също са без топлоизолация, 

топлинните загуби през старата морално остаряла дограма – прозорци и врати достигат до 50 %, 

неефективното отопление и осветление, амортизирани отоплителни инсталации и котли в 

сградите.   

             На територията на Община Тервел функционират две средни, едно обединено, четири 

основни и едно начално училище. Има шестнадесет детски градини. Един център за подкрепа на 

личностното развитие. Университет няма. 

              Общият извод, който може да се направи е, че има потенциал за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в община Тервел. 

              Общински сгради на територията на община Тервел: 

 

№ ОБЩИНА НАСЕЛЕНО МЯСТО РЗП (кв.м.) ВИД НА СГРАДАТА 

1 Тервел Тервел 5 124 Общинска администрация  

2 Тервел Ангеларий 404 Кметство 

3 Тервел Безмер 407 Кметство 

4 Тервел Балик 323 Кметство и Читалище 

5 Тервел Божан 914 Кметство и ДГ 

6 Тервел Бонево 230 Кметство 

7 Тервел Главанци 300 Кметство 

8 Тервел Градница 276 Кметство 

9 Тервел Гуслар 524 Кметство 

10 Тервел Жегларци 1 950 Кметство и ДГ  

11 Тервел Зърнево 544 Кметство 

12 Тервел Каблешково 576 Кметство 

13 Тервел Кладенци 748 Кметство и Читалище 

14 Тервел Коларци 137 Кметство 

15 Тервел Кочмар 130 Кметство 

16 Тервел Мали Извор 32 Кметство 

17 Тервел Нова Камена 260 Кметство 

18 Тервел Оногур 211 Кметство 

19 Тервел Орляк 910 Кметство 

20 Тервел Полковник Савово 354 Кметство 

21 Тервел Попгруево 286 Кметство и ЦСУ 

22 Тервел Сърнец 180 Кметство 

23 Тервел Честименско 427 Кметство и ДГ 

24 Тервел Тервел 2 201 Административна 

(Стария съвет) 

25 Тервел Тервел 305 Районен съд 

26 Тервел Тервел 400 Административна сграда-

Чистота 

27 Тервел Тервел 229 Претоварна станция 

28 Тервел Тервел 393 Пункт за управление на 
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животински отпадъци 

29 Тервел Тервел 8 283 Училище 

30 Тервел Безмер 1 980 Училище 

31 Тервел Зърнево 2 250 Училище 

32 Тервел Каблешково 576 Училище и ДГ 

33 Тервел Коларци 1 078 Училище 

34 Тервел Нова Камена 1 620 Училище и ДГ 

35 Тервел Орляк 4 744 Училище 

36 Тервел Тервел 846 ДГ“Детелина“ 

37 Тервел Тервел 1 697 ДГ“Здравец“ 

38 Тервел Тервел 2 921 ДГ“Първи Юни“ 

39 Тервел Ангеларий 178 Детска градина 

40 Тервел Балик 142 Детска градина 

41 Тервел Безмер 1 565 Детска градина 

42 Тервел Градница 664 Детска градина 

43 Тервел Зърнево 1 565 Детска градина 

44 Тервел Коларци 420 Детска градина 

45 Тервел Орляк 1 565 Детска градина 

46 Тервел Попгруево 1 620 Детска градина 

47 Тервел Тервел 488 Център за личностно 

развитие 

48 Тервел Тервел 892 Детска ясла 

49 Тервел Тервел 1 978 Медицински център 

50 Тервел Безмер 300 Здравна служба 

51 Тервел Божан 81 Здравна служба 

52 Тервел Жегларци 135 Здравна служба 

53 Тервел Нова Камена 308 Здравна служба 

54 Тервел Кладенци 124 Здравна служба 

55 Тервел Орляк 394 Здравна служба 

56 Тервел Честименско 124 Здравна служба и 

Читалище 

57 Тервел Коларци 300 Център за социални 

услуги 

58 Тервел Нова Камена 308 Център за социални 

услуги 

59 Тервел Полковник Савово 822 Дом за стари хора 

60 Тервел Тервел 3 160 Читалище 

61 Тервел Безмер 1 408 Читалище 

62 Тервел Божан 108 Читалище  

63 Тервел Жегларци 495 Читалище 

64 Тервел Зърнево 581 Читалище 

65 Тервел Каблешково 556 Читалище 

66 Тервел Коларци 1 330 Читалище 

67 Тервел Нова Камена 834 Читалище 

68 Тервел Кочмар 732 Читалище 

69 Тервел Орляк 1 120 Читалище 

70 Тервел Попгруево 348 Читалище 

71 Тервел Тервел 1 192 Музей 

72 Тервел Тервел 222 Ритуален дом 

73 Тервел Тервел 240 Стадион 
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               Общият брой на сградите, които подлежат на обследване по новия закон за ЕЕ от 

2015г., са тези с разгъната площ над 250 кв.м., е 57. Общата разгъната площ на сградите над 250 

кв.м., които подлежат на обследване, е 68 566 кв.м. Община Тервел към 2017 г. е направила 

енергийно обследване на следните сгради: Читалище „Димитър Дончев – Доктора“ гр.Тервел, 

Детска градина с.Безмер, Детска градина с.Орляк, Кметство с.Орляк, Медицински център 

гр.Тервел, Музей гр.Тервел и Административна сграда „Стария съвет“ гр.Тервел.     

 

                4.4. ПРОМИШЛЕНОСТ  
   

       Промишлеността е неравномерно развита на територията на общината. Тя е важен 

структуроопределящ отрасъл и ангажира над 1 700 човека или 50% от наетия персонал и 

реализира 39% в обема на нетните приходи на общината. 

       Социално-икономическият комплекс на община Тервел се анализира и оценява по 

четири основни показатели: брой на активните стопански субекти; нетни приходи от продажби 

(в хил. лв.), брой на заетите (наетите) лица и размер на ДМА. При характеризирането му се 

прилага секторно-отрасловият подход. В първичния сектор се включва аграрният сектор и 

горското стопанство (вкл. лов и риболов). Вторичният сектор включва индустриалните отрасли 

(добивна и преработваща промишленост), а в третичния сектор – всички обслужващи отрасли 

(т.нар. сектор на услугите). 

       С водещи икономически функции в община Тервел е първичният сектор, допълван от 

обслужването, което я определя като община с аграрно-обслужващи функции. 

       Аграрния сектор определя икономическия облик на община Тервел. Той е представен 

от различни отрасли, като водещ е селското стопанство. Общината разполага с 359 732 дка 

плодородна земя и има благоприятен за земеделието климат. Отглеждат се преди всичко 

зърнени и технически култури: пшеница, ечемик, царевица, рапица, слънчоглед и др. Добивите 

са високи, стабилни и с високо качество. Районът е един от най-големите производители на 

селскостопанска продукция в страната. Производството на селскостопански продукти е 

организирано, както в стопанства на регистрирани земеделски производители - физически лица, 

така и в стопанствата на фирми. 

        В последните години се наблюдава тенденция за изграждане на масиви с етерично-

маслени култури, които са изцяло нови за общината – лавандула, маточина, салвия, лайка и 

други. Отглеждат се също кориандър, соя, боб, тикви и други технически култури. В общината 

се засилва интересът на земеделските производители към отглеждане на култивирани билки и 

създаване на овощни градини – ябълки, сливи, кайсии. 

     Наличието на съхранена природна среда и екологично чистият район са предпоставка за 

развитие на екологично чисто земеделие. 

     Сектор животновъдство - Богатата фуражна база, традициите в отглеждането на едър и 

дребен рогат добитък са били предпоставка за добре развито животновъдство до началото на 

прехода. След срива през 90-те години са унищожени всички племенни стада и е ликвидирана 

материално-техническата база. В момента животновъдството е съсредоточено в частния сектор. 

Основен отрасъл от животновъдството е говедовъдството. То е изцяло съсредоточено в частния 

сектор, където е преобладаващ броят на дребните ферми с по 1-3 броя крави и много малко 

средните ферми 5-10 броя крави. През последните години се наблюдава намаление на броя на 

говедата и на кравите, както и на птиците. Увеличават се животните в овцевъдството и 

зайцевъдството. Животновъдството е далеч от оптималния си капацитет. Продукцията се 

затваря в кръговете на натуралната икономика (натурално стопанство). 

     Научното обслужване на аграрния сектор е незадоволително. На територията на 

общината няма изградено научно звено. Единственото звено с подобен капацитет е 

Добруджанският земеделски институт по отглеждане на пшеница, който се намира на 
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територията на община Генерал Тошево. Секторът не разполага с мрежа от продуктивни 

организации, защитаващи интересите на производителите. 

     Индустриалният сектор е представен от различни отрасли на добивна и преработваща 

промишленост. Промишлеността е традиционен отрасъл за община Тервел, който след бурното 

си развитие през втората половина на миналия век изпитва затруднения при преструктурирането 

си в съвременни условия (закриване на производства). Двете най-големи предприятия в 

общината са: „Пластхим-Т” АД и ”Дека” ООД. Основните подсектори на преработващата 

промишленост в община Тервел са химическата и текстилната промишленост, което се обуславя 

от традициите в миналото, вложените инвестиции и трудовите навици на населението. От 

останалите производства с по-голямо значение е хранително-вкусовата промишленост. Добри 

ресурси за развитие има дърводобивната и дървопреработващата промишленост. 

                 На територията на община Тервел се наблюдава картина, характерна и за цялата 

страна – висок брой на много малките т.нар. “микропредприятия” с брой на заетите до 9 души. 

Тази особеност в създаването на малки търговски дружества (с персонал от 10 до 50 д.) в 

първите години на прехода и днес е отличителна черта на икономическите структури в сферата 

на производството и обслужващия сектор. Класификацията на търговските дружества по брой 

на заетите лица (по действащата в България законова уредба) на микро, малки, средни и т.н. 

дава възможност да се оцени ролята на т.нар. малък и среден бизнес за икономическото 

развитие на отделните териториални единици. 

Основни фирми на територията на общината: 

Едри работодатели с персонал над 100 човека:  

1. Пластхим Т – АД    

2. ДЕКА ЕООД   

Средни работодатели с персонал от 50 до 100 човека: 

1. Държавно Ловно Стопанство Тервел; 

2. “ВЕС” ООД  с. Зърнево – обувен цех;  

3. “Филипополис РК”  ООД с. Жегларци – преработка на сурово краве и други видове мляко. 

Малки работодатели с персонал до 50 човека: 

1. ЗК “Надежда” – с. Орляк;  

2. ЗК “Тодор Каблешков“ – с. Каблешково;  

3. ЗК „Безмер“ – с. Безмер; 

4. ЗК „Каменна“ – с.Нова Камена; 

5. ЗКПУ “Прогрес” – с. Жегларци;  

6. ЕТ “ИСМ – 91” – с. Зърнево – земеделие;  

7. “Раймер – агро” – с. Кладенци – земеделие; 

8. ЕТ “Мак – Д. Карамфилов“ – с. Кладенци – земеделие;  

9. ЕТ “Злати Златев” – с. Нова Камена – земеделие;  

10. ЕТ “Веселин Божуров” – гр. Тервел – земеделие; 

11. ЕТ “Петър Петров” – с. Коларци – земеделие;  

12. ЕТ “Джамбо – И. Линков” – гр. Тервел – земеделие; 

13. ЗП “Живко Пейчев” – с. Гуслар – земеделие;  

14. ЕТ “Симекс – Росен Симеонов” – гр. Тервел – земеделие; 

15. “Коут индъстрис” – с. Безмер – керамичен цех;  

16. “Интеграл 2005” ООД ; 

17. “ТАНДЕМ -ТХ” ЕООД – преработка пластмаси; 

18. “Фото Каприз” – услуги; 

19. ЕТ “Куртев и синове” – търговия и услуги; 

20. ЕТ “ИДА – 65” – преработка пластмаси; 

21. ЕТ “Любен Георгиев” – търговия; 

22. “НЕМО – ТРАНС” – транспортни услуги; 

23. „ГИФ“ – транспортни услуги; 
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24. “Агрома-08” ООД – гр. Тервел – търговия с резервни части, селскостопански инвентар; 

25. “Триада” ООД ; 

 

                     4.5. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

                    Транспортната инфраструктура включва само сухопътен транспорт, като при това 

разположението на общинския център Тервел е по-неблагоприятно по отношение на 

транспортна достъпност в сравнение с едно от селата в Общината - с. Коларци, през което 

преминава Път II – 71 (ок. п. Силистра) - Средище - Хитово - Карапелит – (ок. п.  Добрич- 

Батово– Оброчище), свързващ България и Румъния. Транспортната достъпност на селата със 

съсредоточие на законово защитени обекти на природното и културно-историческото 

наследство също е по-благоприятна, в сравнение с тази на общинския център, тъй като е 

свързана с достъп по второкласен път от Републиканската пътна мрежа. 

             Транспортният достъп и вътрешнообщинската достъпност в община Тервел се 

осъществява чрез пътната й мрежа. На територията на общината няма изграден ж. п. транспорт. 

Най-близката ж. п. гара – гр. Дулово, отстои на 32 км от град Тервел. 

             Основният обслужващ път за община Тервел е третокласният път ІІІ-207/І-7/ - 

Алеково-Тервел-Кочмар-Векилски-Калоян-Ветрино - /АМ Хемус/, който свързва първокласния 

път Силистра-Шумен с автомагистрала Хемус, а посредством отсечката Кочмар-Карапелит - и с 

областния център Добрич. 

            Общата дължина на републиканска пътна мрежа на територията на община Тервел е 

154,20 км, от които само 10,2 км са второкласни 

пътища. От общо 144,0 км. третокласни пътища 

само 50% са в добро състояние, а половината са в 

лошо състояние. Състоянието на общинската 

пътна мрежа не е по различно от републиканската 

пътна мрежа. През 2012 г. основно са 

ремонтирани чрез финансиране от Програма за 

развитие на селски райони 2007-2013 г. (ПРСР) 

общо 14 км от общинската пътна мрежа в 

участъци Тервел-Безмер, Тервел-Полковник 

Савово, Каблешково-Нова Камена. Общата дължина на общинската пътна мрежа е 67,9 км.  

              Има нужда от преместване на обходното трасе за Тервел, тъй като настоящото 

преминава в много голяма близост до града и дори през него. Това е проблем, тъй като по него 

се движат товарни автомобили, за които трябва да има по-удобен и безопасен начин за 

заобикаляне на града. За ново обходно трасе може да се използва път 3201, който след това 

преминава в DOB 3194. 

 

      4.6. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

      На територията на община Тервел липсват изградени източници на електроенергия. 

Общината получава електрозахранване от общо енергийната система на страната посредством 

районната подстанция “Тервел” с трансформация на напрежението 110/20 kV. Подстанция 

“Тервел” е свързана в мрежата 110 kV към п/ст Алфатар чрез електропровод АС 185, а към п/ст 

Добрич – с електропровод 2хАСО400. Третата връзка – към  п/ст Добруджа е посредством 

електропровод АС 185. Населените места в общината се захранват с електропроводи 20 kV, като 

общият брой на изводите е 15. Броят на трансформаторните постове в общината е 128, с обща 

инсталирана мощност 30 480 kV. Всички населени места в община Тервел са електроснабдени; 

състоянието на електроразпределителната мрежа 20 kV  в общи линии е добро. Уличното 

осветление на територията на община Тервел  е в добро техническо състояние, като 

съществуващото старо улично осветление е подменено с ново енергоспестяващо.  
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 Газификацията на гр. Тервел стартира през юли 2009 г. на базата на утвърдена 

специализирана план-схема за газификация на гр. Тервел. Дружеството, което има лицензия за  

осъществяване на дейността разпределение на природен газ на обособена територия 

„Добруджа“ и териториите на общините  Добрич  и Тервел, е „Черноморска технологична 

компания” АД град  Варна, която в момента носи името „Аресгаз“ АД (Лицензия № Л-132-

08/26.02.2004 г. на ДКЕВР  за срок от 35 години).  

  „Аресгаз” АД  изгради газоразпределителна мрежа в гр.Тервел - І ЕТАП има обща 

дължина 2 178 л.м. и включва улиците: „Генерал Столетов”, „Захари Зограф”, „Хан Аспарух”, 

„Тича”, „Искър”, „Алеко Константинов”, „Св. Св. Кирил и Методий”, „Н. Вапцаров”, 

„Кл.Охридски” и „Отец Паисий” и площадка за декомпресиране на газ в гр.Тервел, от която се 

захранва преносната мрежа . Първите газифицирани обекти са – болнична сграда гр.Тервел, 

ПГТО ”Дочо Михайлов”, ЦДГ ”Първи юни”, ЦДГ ”Детелина” и Детска Ясла, Общинска 

администрация и СУ ”Йордан Йовков”. Котелните помещения на тези обекти са преустроени за 

работа на втори тип гориво-газ и вече работят с този тип гориво. Котлите на всички учебни и 

детски заведения в Тервел са подменени през последните 6 години. През 2012 г. се изпълни 

втори етап от газоразпределителна мрежа с дължина 458 л.м. и отклонения към „Пластхим Т” 

АД и „ДЕКА” ЕООД.  

 

5. ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

               Политиката по енергийна ефективност в община Тервел е насочена към постигане на 

определени цели и приоритети, заложени в развитието на Общината като цяло. Общинската 

програма има за цел, чрез система от дейности и мерки на общинско ниво да насърчи 

енергийната ефективност, като основен фактор за повишаване ефективността на икономиката, 

сигурността на енергоснабдяването и опазване на околната среда. С общинската програма по 

енергийна ефективност се цели: 

- Намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните им 

характеристики чрез саниране; 

- Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез въвеждане на 

отоплителни системи с висока ефективност; 

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

- Изграждане/монтаж на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми 

източници; 

- Модернизиране и повишаване енергийната ефективност на осветлението в общинските 

обекти без да се намалява нивото на осветеност и качеството на осветлението; 

- Подобряване на енергийната ефективност при уличното и парково осветление; 

- Опазване на околната среда; 

   През 2005г. община Тервел демонтира съществуващите живачни осветителни тела и 

монтира от тогава досега над 8 000 бр. нови енергоспестяващи, като се преследва основна цел: 

- Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление; 

- Намаляване на преките разходи на Община Тервел за улично осветление; 

- Осигуряване на безопасно движение на МПС, повишаване сигурността на пешеходците 

нощно време и създаване на комфортна нощна атмосфера;   

            Имайки предвид най-новите тенденции в уличното осветление, а именно навлизането на 

новото LED осветление, община Тервел предвижда в бъдеще да подмени съществуващите 

луминесцентни осветителни тела с ново LED осветление. Това би довело до намаляване на 

разходите за ел. енергия до три пъти и подобряване на качеството на уличното осветление. 

            През 2007 г. Община Тервел изпълни проект „Възраждане на бизнес зона „Североизток“ 

гр.Тервел“ финансиран по предприсъединителна програма ФАР, като се изгради ново улично 

осветление, което доведе до подобряване на светлинната среда и повишаване на визуалния 

комфорт на града, както и до намаляване на разходът на електроенергия за уличното осветление.  
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              През 2010 г. се сключиха два договора по ПРСР с наименования „Подобряване на 

средата на живот в гр.Тервел и селата в общината“ и „Рехабилитация на зелени площи, тротоари 

и улично осветление в населените места в Община Тервел“ . По тях беше рехабилитирано 

уличното осветление в гр.Тервел, с.Орляк и с.Кочмар, което доведе до подобряване на 

светлинната среда и повишаване на визуалния комфорт на града и селата, както и до намаляване 

на разходът на електроенергия за уличното осветление. 

               Конкретните цели, които Община Тервел си поставя в програмата за енергийна 

ефективност са посредством прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в 

общинските обекти да се постигне: 

- Намаляване на разходите за енергия в обектите на общинска издръжка; 

- Модернизиране и повишаване енергийната ефективност на осветлението в общинските 

обекти; 

- Опазване на околната среда и намаляване на емисиите от парникови газове в резултат от 

въвеждането на енергоспестяващи мерки; 

               Икономиката в потреблението на енергия, в резултат от въведени мерки за повишаване 

на енергийната ефективност, не се отразява пряко върху равнището на емисиите на парникови 

газове, но същевременно повишаването на енергийната ефективност води до ограничаване 

необходимостта от производство на допълнителна енергия, а с това се ограничава вредното 

въздействие върху околната среда.  

               През 2005 г. се извърши саниране на единия от двата учебни корпуса на СУ“Йордан 

Йовков“ гр.Тервел – нов покрив, топлоизолирани мазилки, подмяна на дограмата. 

Финансирането беше осигурено от СИФ – 378 756 лв. През 2006 г. се санира втория корпус 

подмяна на дограма и мазилки, финансирано от Министерство на образованието. 

               През 2006 г. се възстанови сградата на „Ритуалния дом“ – Програма ФАР. Също така 

през 2006 г. се извърши основен ремонт на общинските жилищни блокове в Централна градска 

част – ремонт на покриви от собствени бюджетни средства. През тази година се извърши и 

обновяване на ДГ „Букет“ с.Зърнево и ОУ „Паисий Хилендарски“ с.Безмер по проект „Красива 

България“.  

                През 2008 г. се възстанови сградата на бивше общежитие в гр.Тервел по програма 

ФАР. През 2008 г. и 2009 г. се извърши саниране на ДГ „Първи Юни“ гр.Тервел и ДГ „Здравец“ 

гр.Тервел и ремонт на отоплителните инсталации в ДГ „Детелина“ гр.Тервел и Детска ясла 

гр.Тервел по Оперативна програма „Регионално развитие“. 

                 През 2011 г. започна изграждането на читалището в с.Зърнево и се откри Дом за стари 

хора в  с.Полковник Савово. Сградите покриват изискванията за клас на енергопотребление „В“. 

                 През 2012 г. се реализира проект  за постигане на енергийна ефективност на най-

голямата обществена сграда за публични прояви в общината, тази на народно читалище 

„Димитър Дончев – Доктора“. Проектът се финансира от Фонд „Козлодуй“ , мярка 3 – 

енергоефективност на обществени сгради. 

                 През 2013 г. се преобразува сградата на здравната служба в с.Коларци в Център за 

социални услуги, като бяха извършени всички енергоспестяващи мерки. Същото се направи и с 

сградата на здравната служба в с. Нова Камена праз 2015 г.  

                 През 2012 г. със собствени бюджетни средства са извършени следните енергийно 

ефективни мерки:  

- Подмяна на дограма в кметство с.Полковник Савово и клуб на пенсионера с.Нова 

Камена; 

- Изолация на покрив в ДГ с.Честименско, ДГ с.Безмер и клуб на пенсионера с.Нова 

Камена;  

- Подмяна на отоплителна инсталация в ДГ с.Безмер и ДГ с.Орляк; 

                    През 2013 г. със собствени бюджетни средства са извършени следните енергийно 

ефективни мерки:  
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- Подмяна на дограма в кметства с.Коларци, с.Оногур, с.Безмер и Каблешково, в здравни 

служби с.Орляк и с.Безмер, в ДГ с.Орляк, с.Попгруево, с.Градница и с.Коларци и 

читалище с.Каблешково; 

- Изолация на покрив в ДГ с.Орляк, ДГ с.Попгруево и ДГ с.Градница и читалище 

с.Каблешково;  

                  През 2014 г. със собствени бюджетни средства са извършени следните енергийно 

ефективни мерки:  

- Подмяна на дограма в кметство с.Кочмар; 

- Изолация на покрив в читалище с.Коларци и читалище с.Балик;  

- Подмяна на отоплителна инсталация в ОУ „Отец Паисий“ с.Нова Камена, Общинска 

администрация в гр.Тервел и в болнична сграда в гр.Тервел; 

                   През 2015 г. със собствени бюджетни средства са извършени следните енергийно 

ефективни мерки:  

- Изолация на покрив в читалище с.Градница;  

                   През 2016 г. със собствени бюджетни средства са извършени следните енергийно 

ефективни мерки:  

- Подмяна на дограма в клуб на пенсионера с.Безмер; 

- Изолация на покрив в кметство с.Ангеларий, клуб на пенсионера с.Безмер и читалище 

с.Главанци; 

                    Също така община Тервел има разработена „Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2013-2023 г.“.    

                     В община Тервел през 2015 г. и 2016 г. се реализира Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като бяха обновени шест жилищни 

сгради (всички които отговарят на условията на програмата за 36 жилищни обекта). 

Енергоспестяващите мерки, които бяха реализирани са: топлоизолация на стени, топлоизолация 

на покрив, подмяна на дограма и ремонт и подмяна на електрическата инсталация в общите 

части на сградите. Още 16 /шестнадесет/ жилищни сгради са регистрирани в „ББР“ АД, които са 

под 36 жилищни обекта, и при евентуално осигуряване на финансиране от държавата ще се 

подпише договор с тях. 

                   В края на 2016 г. приключи и периода на действие на индивидуалните цели за 

енергийни спестявания на общинските и областните администрации в качеството им на 

задължени лица по силата на ЗЕЕ от 14.11.2008 г., въвеждащ в българското законодателство 

разпоредбите разпоредбите на Директива 2006/32/ЕО относно енергийната ефективност при 

крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги, отменен с влезлия в 

сила на 15.05.2015 г. нов ЗЕЕ. Доказването на постигнатите цели се осъществява чрез издаване 

на удостоверения за енергийни спестявания. 

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

повишаване на енергийната ефективност, да взема стратегически решения, свързани с това и в 

границите на своите компетенции да налага на инвеститорите изпълнения на мерки с подобен 

характер. Основни инструменти за това могат да бъдат:  

- Одобряване на устройствени планове; 

- Използване на екологично съобразени технологии; 

- Насърчаване на частната инициатива, свързана с реализирането на енергоефективни 

мероприятия; 

                   Тук действията могат да бъдат насочени в две посоки: 

- Общината да оказва влияние върху крайните клиенти на енергия – промишлени 

предприятия, търговски обекти, домакинства, чрез провеждане на информационни 

кампании по енергийна ефективност и предоставяне на стимули за намаляване на 

потреблението на енергия; 

- Изпълнение на съвместни дейности със задължените лица – търговци с енергия; 
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                         6.СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ 

                                 

            Община Тервел получава електрозахранване от общата енергийна система на страната 

посредством районната подстанция “Тервел” с трансформация на напрежението 110/20 kV. 

Подстанция “Тервел” е свързана в мрежата 110 kV към п/ст Алфатар чрез електропровод АС 

185, а към п/ст Добрич – с електропровод 2хАСО400. Третата връзка – към  п/ст Добруджа е 

посредством електропровод АС 185. Населените места в общината се захранват с 

електропроводи 20 kV, като общият брой на изводите е 15. Броят на трансформаторните постове 

в общината е 128, с обща инсталирана мощност 30 480 kV. Всички населени места в община 

Тервел са електроснабдени и състоянието на електроразпределителната мрежа 20 kV  в общи 

линии е добро. 

             Електропреносната и електроразпределителна мрежа и съоръженията към нея се 

стопанисват, поддържат и реконструират от оператора на съответните мрежи – „Енерго-Про 

Мрежи“ АД. 

             Годишното потребление на ел.енергия на общинските сгради, в МВтч, от 2013 г. до 

2016г. включително, възлиза на приблизително 4 568 МВтч.                 

  

Година Потребление на ел.енергия в МВтч 

2013 г. 1 025 МВтч 

2014 г. 1 086 МВтч 

2015 г. 1 217 МВтч 

2016 г. 1 240 МВтч 

 

              Състоянието на енергийното потребление в община Тервел се характеризират с      

енергоинтензивна структура на икономиката, неблагоприятен енергиен баланс на домакинствата 

с много високо потребление на електроенергия за отопление. Други пречки при реализацията на 

целенасочени действия за енергийна ефективност са: 

- Липсата на стимули за рационално енергопотребление; 

- Недостатъчна осведоменост на потребителите за съществуващи нови технологии и 

възможности за намаляване на консумацията на енергия; 

- Трудния достъп до финансови средства за реализацията на проекти за повишаване на 

енергийната ефективност; 

 

Година Дърва за огрев в 

м3 

Дизелово гориво за отопление в 

л. 

Компресиран 

природен газ хнм3 

2013 419 147 296 47 543 

2014 495 156 710 41 452 

2015 509 143 793 45 606 

2016 419 153 152 45 023 

 

               Отоплението на сгради собственост на Общината се извършва на електричество, газ, 

дърва и дизелово гориво. 

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

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

обекти: сгради и улично осветление. 

       Газификацията на гр. Тервел стартира през юли 2009 г. на базата на утвърдена 

специализирана план-схема за газификация на гр. Тервел. Газифицирани обекти са – болнична 

сграда гр.Тервел, ПГТО ”Дочо Михайлов”, ЦДГ ”Първи юни”, ЦДГ ”Детелина” и Детска Ясла, 

Общинска администрация и СУ ”Йордан Йовков”, „Пластхим Т” АД и „ДЕКА” ЕООД, както и 

малко на брой частни домове.  
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       7. ЦЕЛ И ОБХВАТ 

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

идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни спестявания, 

както и проектите за тяхното изпълнение. В последните години значително внимание се отделя 

на прилагането на мерки за енергийна ефективност. Безспорно, намаляването на загубите от 

енергия е от приоритетно значение и със значителни ползи.  

      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 

повишаване на жизненото равнище и комфорта на потребителите на енергия. 

      И не на последно място енергоефективните мерки водят и до положителен екологичен 

ефект, свързан с намаляване на парникови газове в атмосферния въздух. 

 

      ЦЕЛИ 

               Политиката на Община Тервел по отношение на ЕЕ се базира на общинския „План за 

развитие на Община Тервел 2014-2020 г.“, Стратегическа цел 3. Изграждане и осъвременяване 

на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда, 

Приоритет 4. Интегрирано развитие на инфраструктура и опазване на околната среда, 

Специфична цел 1. Подобряване качеството на живот чрез доизграждане и осъвременяване на 

техническата инфраструктура, Мярка 4.1.2. Повишаване енергийната ефективност на Община 

Тервел: 

- развитие на газоразпределителните мрежи и потреблението в битовия сектор чрез 

общински стимули; 

- топлинно саниране на всички обществени сгради; 

- общинска програма за обновяване на жилищния фонд; 

- стимулиране ползването на ВЕИ; 

- стимулиране създаването на ПЧП за енергийна ефективност и използване на ВЕИ; 

- 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 в 

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

- 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; 

            • Намаляване разходите за енергия в сгради и системи, финансирани от общинския 

бюджет, чрез: 

- реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови такива; 

- внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки; 

            • Повишаване нивото на: 

- познание по енергиен мениджмънт на специалисти от общинската администрация; 

- информираност, култура и знания в областта на енергийната ефективност на ръководния 

персонал на обществените обекти; 

- експертния потенциал на специалисти в общинската администрация за разработване и 

реализиране на проекти по енергийна ефективност; 
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- професионална квалификация на експлоатиращия персонал; 

 

ОБХВАТ 

            При разработването на програмата за енергийна ефективност се прилага методът на 

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

сравним модел на потребление на енергията. 

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

натурално и стойностно изражение, потенциала за реализиране на икономии, социалната 

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

желанието на отделните структури към общината и др. 

            Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност в Община Тервел се 

насочват в три сектора: 

            Първи сектор „Сграден фонд“ с целеви групи – детски градини, училища, социални 

услуги, здравни услуги, читалища и административни сгради; 

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

            Трети сектор „Възобновяеми източници на енергия“; 

            В сектор „Сграден фонд“ най-ефективните енергоспестяващи мерки са: 

- подмяна на съществуваща дървена и стоманена дограма с нова PVC и алуминиева 

дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло; 

- топлоизолация на покриви; 

- полагане на фасадна топлоизолация; 

- повишаване ефективността на отоплителната инсталация и въвеждане на система за 

автоматично регулиране и контрол; 

- оползотворяване на енергия от възобновяеми източници (напр. за сградите с 

непрекъсната употреба, като детски градини, социални домове и др.) е подходящо 

монтирането на термосоларни инсталации за топла вода (слънчеви колектори); 

В сектор „Услуги“ най-ефективните енергоспестяващи мерки са: 

- подобряване на енергийните характеристики на енергийните системи; 

- повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез внедряване на 

допълнителни мерки; 

- оптимален режим за включване и изключване на уличното осветление; 

- система за мониторинг на уличното осветление; 

- въвеждане на енергоефективни уреди; 

- подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи в общинските сгради; 

- оптимизиране броя на осветителните тела; 

            В сектор „Възобновяеми източници на енергия“ могат да се приложат мерки за 

енергийната ефективност както в общинския сектор, така и по инициатива на частни ползватели 

и инвеститори. 

            Целта е намаляване използването на горива, замърсяващи околната среда и 

удовлетворяване на растящите изисквания на населението по отношение на опазването на 

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

действия за повишаване информираността на живеещите за възможностите за 

оползотворяването на енергия от възобновяеми източници. 

 

             8. ФИНАНСИРАНЕ, ИЗБОР НА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ 

И МЕРКИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

             Общинските администрации разполагат с малки възможности за собствени финансови 

средства, които да инвестират в проекти за повишаване на енергийната ефективност. Основната 

възможност е Общината да реализира подобни проекти с външно финансиране. Реализирането 

им не само облекчава общинския бюджет, но и води до повишаване на благосъстоянието на 

населението. Инвестирането в енергийна ефективност не е самоцел, а средство за намаляване на 
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разходите, подобряване на конкурентоспособността, сигурността на енергоснабдяването и 

опазването на околната среда, както и създаване на допълнителна заетост. Възможностите за 

осигуряване на финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност са 

следните: 

 

           Кохезионни фондове на Европейския съюз 

           Възможности за финансиране на мерки по енергийна ефективност реализирани от 

общината чрез Програма за развитие на селските райони за периода 204-2020 г. Програмата ще 

насърчава проекти, които обединяват едновременно селското стопанство и селския туризъм, 

чрез насърчаване на устойчив отговорен туризъм в селските райони и природното и културно 

наследство, както и инвестиции в производството на енергия от възобновяеми източници. 

Инвестиции в създаване или подобряване на малка по мащаби инфраструктура, в които да се 

гарантират въведени минимални изисквания за енергийни характеристики на сградите. Могат да 

се търсят и възможности за финансиране на проекти и по оперативните програми „Околна 

среда“ и „Иновации и конкурентоспособност“.  

            Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради 

            Националната програма е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, 

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

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

високо качество на жизнената среда.  

            Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще 

допринесе за: 

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

намаляване на разходите за енергия; 

- подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на 

сградите; 

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

развитие; 

 

Международни програми и инициативи 

Инициатива „ЕКО-иновации“ 

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

предоставят или намалят негативното влияние върху природата и които допринасят за 

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

които намаляват емисиите на въглероден диоксид, ефективното използване на ресурсите, 

насърчаване на рециклирането и др.  

             Програма „Интелигентна енергия – Европа“  

             Програмата е основен инструмент за подпомагане премахването на нетехнологични 

бариери и за принос към сигурността, устойчивостта и конкурентоспособността на европейската 

енергийна система. Програмата подкрепя проекти, които популяризират и разпространяват 

знания, практики и информация относно спестяването на енергия, променят политиките и 

нагласите на хората, както и такива, които подпомагат пазара на енергоспестяващи продукти в 

различни области – транспорт, строителство, възобновяеми източници, биогорива и др. 

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

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

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

енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в строителния сектор. 

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

           Допустими кандидати са обединения от минимум три публични или частни организации 

от страните членки на ЕС, както и членки на EPTA (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), страни 
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кандидатки или страни от Западните Балкани. Мерките, допустими по програмата са насочени в 

няколко основни направления: 

           Енергийна ефективност и рационално използване на ресурсите (ЗАУЕ) – енергоефективни 

сгради, енергийни постижения в промишлеността, енергийно – ефективни продукти; 

           Нови и възобновяеми енергийни източници (АНЕМЕК) – електроенергия от 

възобновяеми енергийни източници, отопление и охлаждане от възобновяема енергия, домашни 

и други приложения от малък мащаб на възобновяемата енергия, биогорива; 

           Енергия в транспорта (ЗТЕЕК) – алтернативни горива и екологично чисти превозни 

средства, енергийно – ефективен транспорт; 

           Интегрирани инициативи – създаване на местни и регионални агенции за управление на 

енергията, европейска мрежа за местни действия, устойчиви енергийни, био-бизнес инициативи, 

инициативи за енергийни услуги, образователна инициатива за интелигентна енергия.  

             

           http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html 

 

          Европейска финансова инициатива JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projectsin 

European Regions) 

          Програмата е съвместна финансова инициатива на Европейската комисия, Европейската 

инвестиционна банка и Европейската банка за развитие и предлага техническа помощ при 

решаването на комплексни задачи по подготовката на качествени значими проекти, които да се 

представят за кандидатстване за финансиране от Европейските фондове пред ЕК. JASPERS е 

инструмент за техническа помощ за подготовката на големи инфраструктурни проекти, за които 

се предвижда финансиране от Структурните и от Кохезионния фондове н Европейския съюз. 

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

предоставяне на консултации, съгласуване, изграждане и доусъвършенстване структурата на 

проекта, преодоляване на трудности, отстраняване на пропуски и идентифициране на нерешени 

проблеми. 

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

над 25 млн. евро. 

 

           Кредитни линии 

           Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за 

България (КЛЕЕВЕИ) 

           Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници е 

разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в сътрудничество с 

Българското правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя кредитни линии на 

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

проекти за енергийна ефективност в промишлеността и проекти за възобновяеми енергийни 

източници. Български банки участващи в КЛЕЕВЕИ: Банка ДСК, Уникредит Булбанк, 

Обединена Българска Банка, Банка Пиреус, Райфайзенбанк.  

           Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) 

           Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) е създадена през 

2005 г. с безвъзмездни средства от МФК и кредитен ресурс от ЕБВР е оглед осъществяване на 

енергоефективни мерки в жилищни сгради с бенефициенти физически лица и домакинства. 

           Програмата REECL. Която представлява кредитен механизъм в размер на 50 милиона 

евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се 

предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на потребителски кредити за 

енергоспестяващи мерки в българските домове. Те включват: енергоефективни прозорци, 

изолация на стени, подове и покриви, ефективни печки и котли на биомаса, слънчеви 

нагреватели за вода, ефективни газови котли и термопомпени климатични системи. 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
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           Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за енергийна 

ефективност в България 

           Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка се финансира чрез безвъзмездни 

средства от Международен фонд „Козлодуй“ (МФК) и кредитен ресурс от ЕИБ, чрез подписан 

през м. Декември 2006 г. меморандум между Република България, ЕИБ и ЕБВР – качеството и 

на администратор на МФК. Кредитната линия е насочена към финансиране на проекти за 

енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за публичния и частния сектор. 

Бенефициент на проектите, финансирани от Фонда е Министерството на енергетиката. 

 

           Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ 

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

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

като автономно юридическо лице, с цел финансиране на инвестиционни проекти за повишаване 

на енергийната ефективност в съответствие с приоритетите в националните дългосрочни и 

краткосрочни програми по енергийна ефективност, приети от Министерския съвет. 

            Основния капитал на ФЕЕ се формира, от средства предоставени от Глобалния 

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

(правителствени) дарения и средства от други дарители, частни предприятия. ФЕЕ изпълнява 

функциите на финансираща институция за предоставяне на кредити и гаранции по кредити, 

както и на център за консултации. ФЕЕ оказва съдействие на българските фирми, общини и 

частни лица в изготвянето на инвестиционните проекти за енергийна ефективност. Фондът 

предоставя финансиране, съфинансиране или гарантиране пред други финансови институции. 

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

следва ред и правила, разработени с техническа помощ, предоставена от Световната банка и 

одобрени от Българското правителство. 

             www.bgeef.com 

 

            Национален доверителен ЕкоФонд (НДЕФ) 

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

срещу околна среда“ между Правителството на Конфедерация Швейцария и Правителството на 

Република България“. Съгласно чл.66, ал.1 на Закона за опазване на околната среда, целта на 

Фонда е управление на средства, предоставени по силата на суапови сделки за замяна на „Дълг 

срещу околна среда“ и „Дълг срещу природа“, от международна търговия с предписани 

емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови 

газове за авиационни дейности, както и на средства, предоставени на база на други видове 

споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране, 

предназначени за опазване на околната среда в Република България. Фондът допринася за 

изпълнение на политиката на Българското правителство и поетите от страната международни 

ангажименти в областта на опазване на околната среда. Националният доверителен ЕкоФонд е 

независима институция, която се ползва с подкрепата на българското правителство. 

             Националният доверителен ЕкоФонд финансира проекти в четири приоритетни области:  

             1. Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото; 

             2. Намаляване замърсяването на въздуха; 

             3. Опазване чистотата на водите; 

             4. Опазване на биологичното разнообразие; 

             Набират се проектни идеи под формата на кратка концепция, в която се описват 

проблема, дейностите за разрешаването му, технология и алтернативни решения, оценка на 

ползите и разходите, степен на готовност на проекта, финансова осигуреност и др. 

Безвъзмездното финансиране за общините е до 85% от стойността на проекта. 

              www.ecofund.org 

 

http://www.bgeef.com/
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              Форми на публично-частно партньорство 

              Договори „до ключ“ (пълен инженеринг). При този вид взаимоотношения, публичният 

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

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

производство на енергия, системи за ефективно използване на енергията в обществения сектор, 

системи за контрол и мониторинг на разхода на енергия и горива и други.  

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

публичния сектор, като частния сектор заплаща „такса“ за експлоатирането, или да бъде 

осигурено от страна на частния сектор, като изплащането на направената инвестиция е за сметка 

на събирането на „такси“ или други вземания. 

 

              ЕСКО договори (договори с гарантиран резултат) 

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

компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи мерки. Основната 

им дейност е свързана с изпълнението на пълен инженеринг за въвеждане на енергоспестяващи 

мерки при крайни клиенти на енергия, каквито са и общините. Този тип компании влагат 

собствени средства за покриване на всички разходи за реализиране на даден проект и получават 

своето възнаграждение от достигнатата икономия в периода, определен като срок за откупуване 

на първоначално направената инвестиция. За клиента остава задължението да осигури средства 

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

 

              Договори за енергийноефективни услуги 

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

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

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

до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност и/или 

спестяване на първични енергийни ресурси. 

               Енергийноефективните услуги се извършват въз основа на писмени договори, 

сключени между задължените лица – търговци с енергия и крайни клиенти на енергия (каквито 

са общините) и включват изпълнението на една или повече дейности и мерки за повишаване на 

енергийната ефективност, определени в Наредба №Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. на министъра на 

енергетиката за допустими мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното 

потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към 

методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им. 

                

               Собствени средства от общинския бюджет 

               Възможностите за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в рамките на 

общинския бюджет се ограничават до отпускане на средства за подобряване на енергийните 

характеристики на образователната и социалната инфраструктура и уличното осветление. При 

реализирането на мащабни инвестиции и финансирането на цялостни решения ролята на 

общинския бюджет е само допълваща спрямо общия размер на необходимия финансов ресурс. 

 

               9. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

               Мерките за повишаване на енергийната ефективност на територията на Община Тервел 

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

обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв.м. на 

територията на общината, които нямат енергийни обследвания, да им бъде направено такова, 

след което, според получените резултати да бъде преценено по кои програми може да се участва 

за финансиране. 

              Средните периоди на откупуване за най-често препоръчвани енергоспестяващи мерки са 

предоставени на следващата диаграма: 
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                                                                                                                                                    Вид ЕСМ 

1-Изолация на външни стени; 2-Изолация на под; 3-Изплация на покрив; 4-Подмяна на дограма; 5-ЕСМ по 

осветление; 6-ЕСМ по абонатни станции; 7-ЕСМ по котелни стопанства; 8-ЕСМ по прибори за измерване, контрол 

и управление; 9-Настройки (вкл. „температура с понижение“); 10-ЕСМ по сградни инсталации; 11-Други 

(въвеждане на система за енергиен мениджмънт и т.н.); 

 

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

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

Оперативните програми на Европейския съюз, като се вземат предвид предимствата на ФЕЕВИ 

като възможност за мостово финансиране. 

              Мерките, които трябва да предприеме Общината са: 

№ МЯРКА 

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

общинския сграден фонд 

2 Създаване на общинска информационна система за енергийна ефективност 

3 Създаване на общински информационен център за ЕЕ 

4 Въвеждане на алтернативни системи за отопление 

5 Извършване на енергийни обследвания на общинския сграден фонд 

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

7 Периодична поддръжка на системата за улично осветление 

8 Въвеждане на морални и материални стимули за повишаване на ефективността на 

крайното потребление на енергийни ресурси 

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

различни финансови схеми, фондове и програми 

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

енергийната ефективност 

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

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

13 Модернизация и ефективна употреба на енергийни системи в сгради, общинска 
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               Отделните енергоспестяващи мерки в сгради оказват различни влияние върху 

икономията на енергия, което е онагледено на долната диаграма: 

 

 

 
 
1-Изолация на външни стени; 2-Изолация на под; 3-Изолация на покрив; 4-Подмяна на дограма; 5-ЕСМ по 

осветление; 6-ЕСМ по абонатни станции; 7-ЕСМ по котелни стопанства; 8-ЕСМ по прибори за измерване, 

контрол и управление; 9-Настройки (вкл. „температура с понижение“); 10-ЕСМ по сградни инсталации; 11-

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

 

 

             10. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

             Максимално точното предвиждане за очакваните ефекти от изпълнението на дейностите, 

мерките и проектите ще даде възможност за цялостна технико-икономическа оценка на 

програмата за енергийна ефективност на Община Тервел. 

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

следните: 

             -икономия на топлинна енергия; 

             -икономия на електрическа енергия; 

             -икономия на горива; 

             -намалени емисии парникови газове; 

             -икономия на средства; 

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

в тези случаи трябва да се има предвид тяхната екологична значимост. Освен това, е важно да се 

подчертае, че ефектът от реализирането на дейностите и мерките се изчислява на база на 

действащите в момента цени на топлинната и електрическата енергия и на горивата. Тези цени 

ще продължат да се повишават, вследствие на непрекъснато растящите цени на горивата на 

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

направените изчисления. Допълнителна предпоставка за намаляване на срока на възвръщаемост 

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

               Освен горните практически резултати, изпълнението на програмата за енергийна 

ефективност ще доведе до: 
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- опазване на околната среда; 

- забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси; 

- подобряване на условията и стандарта на живот на хората; 

- диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на крайните 

клиенти от цените на горива и енергии; 

- създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за услуги и 

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

- създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици и по-голяма 

сигурност на доставките; 

- подпомагане постигането на устойчиво развитие и подобряване на показателите на 

околната среда, свързано с изпълнение на постите задължения от Република България по 

Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ОНН по изменение на климата, 

ратифициран от Народното събрание със закон от 16.03.1995 г.  

              През 2016 г. се извърши цялостно проектиране на Детските градини в с.Безмер и 

с.Орляк (двете сгради са идентични), като част от това проектиране е обследването за енергийна 

ефективност, във връзка с кандидатстване на Община Тервел пред ПРСР 2014-2020 г. 

              Предложени са енергоспестяващи мерки, с реализирането на които ще се постигне:  

- подобряване на енергийните характеристики на външните стени на сградата чрез 

полагане на външна топлоизолационна система от 10 см EPS и минерална мазилка; 

- подобряване на енергийните характеристики на покривите на сградата чрез изпълнение 

на допълнителна топлоизолация и нова хидроизолация; 

- намаляване на топлинните загуби от инфилтрация на външен въздух чрез подмяна на 

амортизирана дървена дограма с висококачествени PVC профили и стъклопакети за 

прозорците и алуминиеви профили с прекъснат термомост за външните врати; 

- изграждането на нова отоплителна инсталация с топлоизточник от нов отоплителен 

водогреен котел на пелети; 

- намаляване разходите на ел.енергия за осветление чрез изпълнение на енергоспестяващи 

лампи;   

               При реализиране на мерките, сградите в с.Безмер и с.Орляк ще отговарят на 

изискванията на Наредбата за сертифициране на сгради за енергийна ефективност и ще да 

получат Сертификат категория В. Това означава, че от 163,6 kWh/m2y специфичен разход на 

първична енергия ще достигне 86,2 kWh/m2y за сградата в с.Безмер и от 164,9 kWh/m2y 

специфичен разход на първична енергия ще достигне 87,3 kWh/m2y за сградата в с.Орляк.  

               В резултат на направен през 2016 г. енергиен  анализ на сградата на Кметство с.Орляк 

са предложени шест мерки за енергоспестяване, с което сградата ще попадне в клас „А“ от 

скалата на енергопотреблението, при сегашно състояние клас „F” или разхода на енергия ще се 

снижи с 81,00 %. Мерки, които трябва да се предприемат: 

- топло изолиране на външни стени; 

- подмяна на съществуващата дограма с PVC профили, остъклени с двоен стъклопакет; 

- топлинно изолиране на покрив (извършено през 2017 г.); 

- топлинно изолиране на подове; 

- подмяна на осветление; 

- изграждане на локална отоплителна инсталация с топлоизточник котел на пелети с 

мощност 45 kW; 

               Очакваните икономии на енергия от реализиране на мерките са в размер на 139 445 

kWh/y.Очакваните спестявания на CO2 са в размер на 58,25 t/y.    

               Към сегашния момент сградата има специфичен разход на първична енергия 574,93 

kWh/m2y. 

               След реализирането на мерките сградата ще има специфичен разход на първична 

енергия в размер на 117,17 kWh/m2y. 
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               В резултат на направен през 2016 г. енергиен  анализ на сграда за общински дейности и 

функции „Стария съвет“ гр.Тервел са предложени шест мерки за енергоспестяване, с което 

сградата ще попадне в клас „А“ от скалата на енергопотреблението, при сегашно състояние клас 

„Е” или разхода на енергия ще се снижи с 83,00 %. Мерки, които трябва да се предприемат: 

- топло изолиране на външни стени; 

- подмяна на съществуващата дограма с PVC профили, остъклени с двоен стъклопакет; 

- топлинно изолиране на покрив; 

- топлинно изолиране на подове; 

- подмяна на осветление; 

- изграждане на ново отопление – доставка и монтаж на инверторни термопомпени сплит 

системи за висок стенен монтаж с мощност 1,2 kW, монтирани във всеки кабинет и на 

конвекторни панелни отоплители; 

               Очакваните икономии на енергия от реализиране на мерките са в размер на 171 507 

kWh/y. Очакваните спестявания на CO2 са в размер на 140,40 t/y.    

               Към сегашния момент сградата има специфичен разход на първична енергия 426,95 

kWh/m2y. 

               След реализирането на мерките сградата ще има специфичен разход на първична 

енергия в размер на 75,09 kWh/m2y. 

               В резултат на направен през 2017 г. енергиен  анализ на сградата на „Музей“ гр.Тервел 

са предложени пет мерки за енергоспестяване, с което сградата ще попадне в клас „В“ от 

скалата на енергопотреблението, при сегашно състояние клас „G” или разхода на енергия ще се 

снижи с 81,00 %. Мерки, които трябва да се предприемат: 

- топло изолиране на външни стени; 

- подмяна на съществуващата дограма с PVC профили, остъклени с двоен стъклопакет; 

- топлинно изолиране на покрив; 

- топлинно изолиране на подове; 

- промяна системата на отопление – да се изгради климатизация реализирана с отделна 

термопомпена моно сплит система на директно изпарение; 

               Очакваните икономии на енергия от реализиране на мерките са в размер на 153 040 

kWh/y. Очакваните спестявания на CO2 са в размер на 126 t/y.    

               Към сегашния момент сградата има специфичен разход на първична енергия 202,9 

kWh/m2y. 

               След реализирането на мерките сградата ще има специфичен разход на първична 

енергия в размер на 38,7 kWh/m2y. 

 

               11. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

               Етапите на изпълнение на програмата за енергийната ефективност следва да бъдат 

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

спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти. Етапите на изпълнение на 

програмата са:  

               

                       Инвестиционно намерение 

                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, както и обследване на енергийната ефективност. С оглед осъществяване на 

качествено енергийно планиране, общината се нуждае от създаване и поддържане на база данни 

за енергийната консумация и състояние на обектите, общинска собственост, с която до момента 

общината разполага частично. Въз основа на събираните и актуализираните данни и 

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

състоянието на сградния фонд в общината, както и техническа информация за изходното 
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състояние на енергийния сектор преди да започне изпълнението на Програмата за енергийна 

ефективност.  

 

                      Предварително проучване 

                Осъществява се предварително проучване за състоянието на обектите, в които е 

предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за намаляване на енергийното потребление 

на база на енергийно обследване. Трябва да се установи текущото състояние на дадена сграда 

енергопотреблението и, както и да се посочат целесъобразни енергоспестяващи мерки.  

 

                       Инвестиционен проект 

                 Разработва се в зависимост от спецификата и обема на предвидените дейности. За 

всеки инвестиционен проект се прави оценка като се използват различни методи и показатели, 

делящи се на статични и динамични. 

 

                        Подготовка и изпълнение на строителството 

                  Включва подготовка на всички необходими документи и извършване на съответните 

строително-монтажни работи на съответния обект. След идентифицирането на необходимите 

мерки, които следва да бъдат извършени, за да се повиши енергийната ефективност на даден 

обект, следва и етапа на строително-монтажните дейности на заложените цели. На този етап се 

подготвят необходимите документи и се извършва строителството. 

 

                         Мониторинг 

                  Той установява намалението на енергийното потребление. След реализацията на 

дейностите и мерките по енергийна ефективност се извършва ежемесечно отчитане и записване 

на параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжка на 

инсталациите и др. Ефективният мониторинг изисква изграждането на автоматизирана система 

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

съвременните информационни и комуникационни технологии. По този начин може да се 

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

изразходват целесъобразно и дали се спазват нормативните изисквания за поддържане на 

микроклимата в съответната сграда.              

 

                  12. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ 

                  Процесът на наблюдение изпълнението на програмата за енергийна ефективност се 

осъществява от Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). 

                  Съгласно ЗЕЕ областните и общински администрации имат задължението ежегодно 

да изпращат попълнени отчети за напредъка по изпълнението на програмата по енергийна 

ефективност до Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).  

                   Процесът по наблюдение и контрол изисква формулирането на ясни, точни, 

конкретни, измерими и лесни за отчитане показатели за успешна реализация на Програмата, 

които да бъдат одобрени от общинската администрация. 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 програма; 

- въздействие на изпълнената програма върху други области, свързани с планирането и 

развитието на Общината; 

- ефикасност и  ефективност на управлението на програмата; 

 

                 Мерки за повишаване на енергийната ефективност, очаквани резултати и индикатори 

тяхното измерване: 
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№ Мярка Очаквани 

резултати 

Индикатори 

за резултат 

Мерна 

единица на 

индикатора 

Целева 

стойност 

на 

индикатора 

Източници на 

информация 

за 

индикаторите 

1 Извършване 

на енергийни 

обследвания и 

сертифициран

е на обекти, 

общинска 

собственост и 

общинското 

улично 

осветление 

Извършени 

енергийни 

обследвания на 

сградите 

общинска 

собственост; 

 

Определяне на 

енергийните 

характеристики 

на сградите; 

 

Идентифициран

и мерки за 

подобряване на 

енергийната 

ефективност на 

сградите; 

 

Извършено 

енергийно 

обследване на 

системата за 

улично 

осветлени на 

територията на 

Общината; 

 

Определяне на 

енергийните 

характеристики 

на общинската 

мрежа за улично 

осветление; 

 

Идентифициран

и мерки за 

подобряване на 

енергийната 

ефективност на 

общинската 

мрежа за улично 

осветление; 

Брой сгради 

с извършени 

енергийни 

обследвания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

извършени 

енергийни 

обследвания 

на системата 

за улично 

осветление 

на 

територията 

на 

Общината; 

Бр. 15 броя 

обследвани 

и 

сертифици

рани 

обекти; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 брой 

енергийно 

обследване 

на 

системата 

за улично 

осветление 

Резюмета и 

доклади от 

извършени 

енергийни 

обследвания 

на сгради; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме и 

доклад от 

извършено 

енергийно 

обследване на 

системата за 

улично 

осветление на 

територията 

на Общината 

2 Прилагане на 

мерки за 

енергийни 

Намаляване на 

потреблението 

на енергия от 

Брой 

обновени 

обекта; 

Бр. 8 броя 

обновени 

обекта; 

Технически и 

работни 

проекти; 
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спестявания в 

обекти 

общинска 

собственост 

обектите; 

 

Повишаване на 

комфорта на 

обитаване на 

обектите; 

 

Увеличаване на 

живота на 

обектите; 

 

Постигане на 

общинските 

цели за 

енергийна 

ефективност; 

 

Количество 

спестена 

енергия; 

 

Количество 

спестени 

емисии; 

 

Протоколи; 

 

Актове за 

въвеждане на 

мерките в 

експлоатация; 

3 Привличане 

на 

инвестиции и 

реализиране 

на мерки за 

ЕЕ чрез 

финансиране 

на проекти по 

различни 

финансови 

схеми 

Повишаване на 

ЕЕ на сградите 

общинска 

собственост; 

 

Придобиване на 

опит и 

изграждане на 

административе

н капацитет за 

управление на 

проекти в 

областта на ЕЕ;   

Брой 

реализирани 

проекти в 

областта на 

ЕЕ; 

Бр. 4 броя 

реализиран

и проекти в 

областта на 

ЕЕ; 

Документация 

на 

реализираните 

проекти; 

4 Прилагане на 

енергиен 

мениджмънт 

в обекти, 

общинска 

собственост 

Оптимално 

потребление на 

енергия от 

обектите 

общинска 

собственост; 

 

Осигуряване на 

необходимия 

топлинен 

комфорт с 

минимално 

възможни 

разходи; 

Наличие на база 

данни за 

потреблението 

на енергия и 

възможност за 

гъвкаво 

планиране на 

доставките; 

Брой обекти 

с енергиен 

мениджмънт 

Бр. 3 броя обекти 

с енергиен 

мениджмънт; 

Документи от 

изпълнителя 

на енергиен 

мениджмънт; 

 

Доклад; 

 

Протоколи; 

 

Сертификат; 
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5 Организиране 

и провеждане 

на 

информацион

ни дни, 

семинари, 

курсове и 

обучения с 

цел 

повишаване 

познанията и 

културата на 

гражданите и 

бизнес 

сектора в 

областта на 

ЕЕ и ВЕИ 

Повишаване на 

информираностт

а и познанията 

на гражданите 

относно ЕЕ и 

използването на 

ВЕИ; 

Брой 

проведени 

информацио

нни 

кампании; 

Бр. 1 брой 

проведени 

информаци

онни 

кампании; 

Публикации в 

печатни 

медии; 

6 Провеждане 

на обучения 

за 

служителите в 

администраци

ята в областта 

на ЕЕ и ВИЕ 

и 

управлението, 

изпълнението 

и 

реализацията 

на такъв тип 

проекти 

Повишаване на 

опита и 

познанията на 

общинските 

служители, заети 

в областта на 

ЕЕ; 

Брой 

проведени 

обучения; 

Бр. 1 бр. 

проведени 

обучения; 

Сертификат; 

7 Създаване на 

система за 

наблюдение и 

контрол на 

енергийното 

потребление в 

общинския 

сграден фонд 

Създадена 

система за 

наблюдение и 

контрол на 

енергийното 

потребление в 

общинския 

сграден фонд; 

 

По-добро 

управление на 

енергийното 

потребление в 

сградите 

общинска 

собственост. 

Възможност за 

наблюдение и 

контрол в реално 

време; 

Брой 

системи за 

наблюдение 

и контрол на 

енергийното 

потребление 

в общинския 

сграден 

фонд; 

 

Спестено 

количество 

енергия; 

 

Спестени 

разходи за 

енергия; 

Брой; 

 

MWh 

спестено 

количество 

енергия; 

 

Спестени 

разходи в 

лв.; 

1 брой 

система за 

наблюдени

е и контрол 

на 

енергийнот

о 

потреблени

е в 

общинския 

сграден 

фонд 

Приемно-

предавател 

протокол за 

разработена 

система за 

наблюдение и 

контрол на 

енергийното 

потребление в 

общинския 

сграден фонд; 

 

Фактури за 

количеството 

консумирана 

енергия; 
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8 Създаване на 

общински 

информацион

ен център за 

ЕЕ 

Подобряване 

информираностт

а на гражданите 

по въпроси, 

свързани с 

центрове по ЕЕ; 

Брой 

създадени 

общински 

информацио

нни 

центрове; 

Бр. 1 бр. 

общински 

информаци

онен 

център; 

Статии и 

публикации в 

медии; 

 

Снимки; 

9 Създаване на 

общинска 

информацион

на система за 

енергийна 

ефективност 

Създадена 

общинска 

информационна 

система за 

енергийна 

ефективност; 

 

Подобряване 

качеството на 

общинското 

енергийно 

планиране; 

Брой 

информацио

нни системи 

за енергийна 

ефективност 

Бр. 1 брой 

общинска 

информаци

онна 

система за 

енергийна 

ефективнос

т; 

Приемно-

предавателен 

протокол за 

разработена 

общинска 

информацион

на система за 

енергийна 

ефективност; 

1

0 

Въвеждане на 

морални и 

материални 

стимули за 

повишаване 

на 

ефективностт

а на крайното 

потребление 

на енергийни 

ресурси 

Повишаване 

ефективността 

на крайното 

потребление на 

енергийни 

ресурси; 

Общо 

намаление 

на крайното 

потребление 

на енергия и 

ресурси; 

 

Изпълнени 

проекти за 

повишаване 

на ЕЕ в 

обекти 

частна 

собственост; 

MWh 

спестено 

количество 

енергия; 

 

Брой 

изпълнени 

проекти за 

повишаван

е на ЕЕ в 

обекти 

частна 

собственос

т; 

Спестено 

количество 

енергия; 

 

2 броя 

реализиран

и проекти 

за 

повишаван

е на ЕЕ в 

обекти 

частна 

собственос

т; 

Статистическа 

информация; 

 

Издадени 

разрешения за 

строеж; 

 

Съгласувани 

проекти; 

 

Документи на 

реализираните 

проекти; 

1

1 

Сътрудничест

во с други 

общини, 

които имат 

повече опит в 

областта на 

ЕЕ и ВЕИ и 

обмяна на 

опит и 

мултиплицира

не на 

резултати и 

добри 

практики; 

 

Проучване и 

определяне 

потенциала на 

общината за 

 Брой 

проведени 

срещи 

между 

общини; 

Бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр. 

3 бр. 

проведени 

срещи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. 

направено 

проучване; 

Сертификат; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвен 

документ за 

определяне на 

потенциала на 
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използване на 

ВЕИ в сгради; 

общината за 

използване на 

ВЕИ в сгради. 

 

 

            13. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

            В съответствие с чл.12, ал.7 от ЗЕЕ изпълнителният директор на АУЕР утвърждава 

образец на отчет за изпълнението на дейностите и мерките от програмите по енергийна 

ефективност. Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в АУЕР не по-

късно от 1 март и се публикуват на интернет страниците на съответните държавни и местни 

органи. През 2016 г. АУЕР проведе обучение за общините във връзка с разработените нови 

отчетни форми и начините на тяхното попълване. 

 

            14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

            Изготвянето на общинските програми по енергийна ефективност е задължителна част от 

държавната политика в тази област и налага участието на съответните регионални и местни 

структури. Разработването на програми и изпълнението на предвидените в тях проекти е част от 

регионалната политика за устойчиво развитие. С общинските програми за енергийна 

ефективност се цели да се повиши ефективността на използване на енергийните ресурси: да се 

намалят енергопотреблението и вредните емисии в атмосферата; да се осигури здравословната 

среда чрез подобряване на микроклимата; да се създадат предпоставки за финансиране на 

мероприятията за енергийна ефективност; енергийната ефективност да стане една от 

приоритетните общински дейности. 

              Програмата за енергийна ефективност на Община Тервел 2017 – 2022 г. е стратегически 

документ с отворен характер. Той може да бъде усъвършенстван, допълван, променян и изменян 

на база промени в нормативните документи на национално ниво, както и установените 

резултати, нуждите и финансовата възможност на Общината. 

                    

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


