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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 

Изготвянето на Общинските Програми за енергийна ефективност (ПЕЕ) е регламентирано в чл. 

12, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр. 35 от 2015 г., последно изменен 

и допълнен и изм. ДВ. бр. 21 от 12 март 2021 г. и е от основно значение за изпълнението на 

Държавната политика в областта на енергийната ефективност от всички държавни и местни 

органи. 

За изпълнението на държавната политика в областта на енергийната ефективност, държавни- те 

и местните органи разработват, приемат и изпълняват програми за енергийна ефективност, 

съответстващи на целите, заложени в актове, приети от Министерски съвет, а именно: 

 Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България; 

 Национални планове за действие по енергийна ефективност; 

 Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия; 

 Национален план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или 
охлаждани сгради - държавна собственост, използвани от държавната администрация; 

 Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на 
мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния 
национален жилищен и търговски сграден фонд. 

 

Програмите на общините се разработват и при отчитане на стратегическите цели и приоритети 

на интегрираните териториални стратегии за развитие на съответните региони за планиране от 

ниво 2 по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие и перспективите им за устойчиво 

икономическо развитие. 

Средствата за изпълнение на програмите се осигуряват в рамките на бюджетите на държавните 

органи и на общините. 

 

Дългосрочните стратегии и Програмите за енергийна ефективност, подлежащи на 

изготвяне от органите на държавната и местната власт, са инструмент за изпълнение на 

държавна- та политика в областта на енергийната ефективност (ЕЕ). Резултатите за 

изпълнението на програмите се предоставят ежегодно в Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие (АУЕР). 

 

Програмата по енергийна ефективност е отворен стратегически документ, който във всеки 

един момент може да бъде изменян и допълван по начин, който в максимална степен дава 

възможност за гъвкавост при реализацията на дейности и мерки за повишаване на енергийната 

ефективност, като елемент от политиката по устойчиво развитие. 

 
 

1.2. ПОЛИТИЧЕСКА РАМКА 

През 2019 г. в съответствие с изискванията на Парижкото споразумение, Четвъртият енергиен 

пакет „Чиста енергия за всички европейци“ определи новите европейски цели за енергийна 

ефективност, ВЕИ и спестявания на въглеродни емисии до 2030 г. 

В дългосрочен план (до 2050 г.), целта за декарбонизация на европейската икономика е ясно 

заложена, като инвестиционният план за постигането e в основата на Европейския зелен пакт 

(Европейска зелена сделка) (COM(2019) 640 final) от 11 декември 2019 г. и в съответствие с 

ангажимента на ЕС за глобални действия в областта на климата в рамките на Парижкото 

споразумение. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_bg
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_bg
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Източник: ЕК, Европейският зелен пакт, Брюксел, 11.12.2019 г. COM(2019) 640 final 

 

Европейският зелен пакт представлява отговор на предизвикателствата, свързани с климата и 

околната среда. Това е нова стратегия за растеж, която има за цел превръщането на ЕС в 

справедливо и благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна 

икономика, в която през 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове и 

икономическият растеж няма да зависи от използването на ресурси. 

Енергийно ефективното обновяване на сградния фонд е една от областите на действие чрез 

които ще се трансформира цялостната икономика на ЕС. 

На сградния фонд все още се падат около 40 % от потреблението на енергия. От друга страна 

изграждането, използването и санирането на сгради изискват значителни количества 

енергия и минерални ресурси. Днес годишният процент на саниране на сградния фонд варира 

от 0,4 до 1,2 % в държавите членки. Този процент ще трябва най-малкото да се удвои, за да се 

постигнат целите на ЕС в областта на енергийната ефективност и климата. Успоредно с това 50 

милиона потребители трудно поддържат домовете си достатъчно отоплени. 

За да се справи с двойното предизвикателство, свързано с енергийната и ресурсна ефектив- 

ност и достъпността на цените (енергийната бедност), ЕС и държавите членки следва да дадат 

начало на „вълна на саниране“ на публични и частни сгради. Въпреки че увеличава- нето 

на процента на саниране е предизвикателство, санирането намалява сметките за енергия и може 

да намали енергийната бедност. То може също така да даде тласък на строителния сектор и е 

възможност за подкрепа на МСП и местните работни места. 

 

Европейската Директива относно енергийните характеристики на сградите (ДЕХС; Директива 

/ЕС/ 844/2018) изисква от страните членки да изградят дългосрочни национални стратегии за 

обновяване с етапни цели и измерими показатели, така че изпълнението на глобалните 

европейски цели за Декарбонизация на сградния фонд да бъде обезпечено до 2050 г. 

 

 Енергийна ефективност 

- Преразглеждане на настоящата цел на ЕС от 32,5 % енергийна ефективност до 2030 г.; 
- Стартиране на „вълна за сградно саниране“ с цел подобряване качеството на 
жилищния фонд в ЕС; 
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- Засилване на ролята на стандартите за Еко проектиране, за да се гарантира, че потре- 
бителите от ЕС имат достъп до енергийно ефективни продукти. 

 

 Възобновяеми енергийни източници 

- Преразглеждане на настоящата цел за постигане на дял от 32 % енергия от възобновя- 
еми източници в енергийния микс на ЕС до 2030 г.; 

- Преразглеждане и коригиране на критериите за устойчивост на биомасата; 

- Възприемане на нова европейска терминология и приемане на нова система за серти- 
фициране за всички възобновяеми и ниско въглеродни горива. 

 

1.3. ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

 

1. 28/11/2018 - COM (2018) 773 - Чиста планета за всички — Европейска стратегическа 

дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отноше- 

ние на климата икономика 

2. Европейски зелен пакт https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european- 

green-deal_bg 

3. План за възстановяване на Европа https://ec.europa.eu/info/live-work-travel- 

eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_bg 

4. План за изпълнение на целта за климата до 2030 г. https://ec.europa.eu/clima/policies/eu- 

climate-action/2030_ctp_en 

5. A renovation wave for Europe https://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/EN/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX:52020DC0662 

6. Директива относно енергийните характеристики на сградите (Директива /ЕС/ 

844/2018) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0844&from=bg 

7. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 

11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефек- 

тивност 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4372644 

8. Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие 

към нея, приета с решение на Министерския съвет през 2019 г. 

https://www.moew.government.bg/bg/klimat/mejdunarodni-pregovori-i-adaptaciya/adaptaciya/ 

9. Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 20 15–2020 

https://www.mrrb.bg/bg/nacionalen-plan-za-sgradi-s-blizko-do-nulevo-potreblenie-na-energiya- 

2015-2020-g/ 

10. Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на 

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

национален жилищен и търговски фонд 2016-2020, https://www.mrrb.bg/bg/nacionalna- 

dulgosrochna-programa-za-nasurchavane-na-investicii-za-izpulnenie-na-merki-za-podobryavane- 

na-energijnite-harakteristiki-na-sgradite-ot-obstestveniya-i-chastniya-nacionalen-jilisten-i- 

turgovski-sgraden-fond-20-83541/ 

11. Национален интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република Бъл- 

гария 2021-2030 г. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/bg_final_necp_main_bg.pdf 

12. Проект на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на нацио- 

налния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050г. 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5315 

13. План за възстановяване и устойчивост (проект) 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5572 

 Закон за ограничаване изменението на климата; 

 Закон за енергийната ефективност; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0773
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0773
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0773
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_bg
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX%3A52020DC0662
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX%3A52020DC0662
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018L0844&from=bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM%3A4372644
https://www.moew.government.bg/bg/klimat/mejdunarodni-pregovori-i-adaptaciya/adaptaciya/
https://www.mrrb.bg/bg/nacionalen-plan-za-sgradi-s-blizko-do-nulevo-potreblenie-na-energiya-2015-2020-g/
https://www.mrrb.bg/bg/nacionalen-plan-za-sgradi-s-blizko-do-nulevo-potreblenie-na-energiya-2015-2020-g/
https://www.mrrb.bg/bg/nacionalna-dulgosrochna-programa-za-nasurchavane-na-investicii-za-izpulnenie-na-merki-za-podobryavane-na-energijnite-harakteristiki-na-sgradite-ot-obstestveniya-i-chastniya-nacionalen-jilisten-i-turgovski-sgraden-fond-20-83541/
https://www.mrrb.bg/bg/nacionalna-dulgosrochna-programa-za-nasurchavane-na-investicii-za-izpulnenie-na-merki-za-podobryavane-na-energijnite-harakteristiki-na-sgradite-ot-obstestveniya-i-chastniya-nacionalen-jilisten-i-turgovski-sgraden-fond-20-83541/
https://www.mrrb.bg/bg/nacionalna-dulgosrochna-programa-za-nasurchavane-na-investicii-za-izpulnenie-na-merki-za-podobryavane-na-energijnite-harakteristiki-na-sgradite-ot-obstestveniya-i-chastniya-nacionalen-jilisten-i-turgovski-sgraden-fond-20-83541/
https://www.mrrb.bg/bg/nacionalna-dulgosrochna-programa-za-nasurchavane-na-investicii-za-izpulnenie-na-merki-za-podobryavane-na-energijnite-harakteristiki-na-sgradite-ot-obstestveniya-i-chastniya-nacionalen-jilisten-i-turgovski-sgraden-fond-20-83541/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/bg_final_necp_main_bg.pdf
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5315
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5572
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 Закон за енергетиката; 

 Закон за енергията от възобновяеми източници; 

 Наредба № Е-РД-04-1от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. 

 Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите; 

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

енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите 

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

потвърждаването им; 

 Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефектив- 

ност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за 

енергийни спестявания и разпределяне на индивидуалните цели за енергийни спестявания 

между задължените лица; 

 Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите; 

 Закон за устройство на територията; 

 Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти; ДИРЕКТИВА 2010/31/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 

май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия на 

ДИ- РЕКТИВА 2002/91/ЕС); 

 Други нормативни и поднормативни документи, имащи отношение към темата. 

 

2. ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ 

 

2.1. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ 

2.1.1. Природогеографска характеристика 

Географско местоположение и достъпност 

Община Ружинци се намира в Северозападна България (в Северозападен регион за планиране), 

Област Видин. Общинският център – с. Ружинци е разположен на около 56 км от областния 

център – гр. Видин. 

Общината е разположена в югоизточната част на област Видин. С площта си от 232,555 км² 

заема 6-то място сред 11-те общините на областта, което съставлява 7,61% от територията на 

областта. Община Ружинци граничи със следните общини: 

 на югозапад – община Чупрене; 

 на северозапад – община Димово; 

 на североизток – община Лом (област Монтана); 

 на изток – община Брусарци (област Монтана); 

 на югоизток – община Монтана (област Монтана); 

 на юг – община Чипровци (област Монтана). 

През територията на общината преминават важни преки транспортни връзки между областния 

център и градовете Монтана – Враца – София и непреките връзки с Румъния. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Фигура 3. Община Ружинци 

Източник: https://bg.wikipedia.org 

   Релеф и полезни изкопаеми 

Релефът на община Ружинци е равнинен, хълмист и ниско планински. Територията ѝ условно 

попада в две физикогеографски области на България – Западната Дунавска равнина и Западния 

Предбалкан. 

Над 80% от територията на общината се заема от широката и плоска долина на река Лом (десен 

приток на Дунав) и нейните притоци. В най-северната част на общината, северно от 

Добридолския манастир се намира и най-ниската ѝ точка – 70 м.н.в. 

Останалите около 20% от територията на община Ружинци, южно от общинския център се 

заемат от северните склонове на Широка планина, част от Западния Предбалкан. Тук се намира 

и най-високата точка на общината Пешин връх (937 м), издигащ се южно от село Гюргич. 

Средната надморска височина е 255,1 м. 

Територията на община Ружинци е бедна на полезни изкопаеми, въпреки че в част от нея 

попада Стара планина с площ от 1,4% от общинската територия. От нерудните полезни 

изкопаеми интерес представляват варовиците (Врачанско) и мраморите (Берковско). 

Изключение са находищата на кариерни строителни материали. На територията се намира 

кариера за варовик - ломен камък, суровина за строителството „Бялата стена“. Кариерата е 

проучена. Консервирана е и не се разработва повече от 16-17 години. В миналото е имало 

баластриери в районите на селата Ружинци, Бело поле и Дреновец. Добиван е варовик за 

строителни цели в кариери в землищата на Ружинци и Дреновец, а в землището на Черно поле е 

имало находище на глини за строителството и керамика. 

Климат 

https://bg.wikipedia.org/
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Общината попада в областта на умерено континенталния климат, който се отличава със 

сравнително студена зима и горещо лято. Средните юлски температури са около 23°С, а 

средните януарски температури са около 1°С. Годишното количество валежи е около 500- 

600 л/м3. 

Целогодишно преобладават северозападните и западни ветрове (около 60%), следвани от 

североизточните ветрове (около 20%). Средногодишната скорост на вятъра е 1.6 м/сек. 

Случаите с тихо време са около 40% от годината. 

Води 

По цялото протежение на общината от югозапад на североизток със своето средно течение 

(около 26 км) протича река Лом. Долината ѝ е широка и плоска, заета е от обработваеми земи. В 

най-южната част, в землището на село Гюргич преминава най-горното течение на река 

Нечинска бара (десен приток на Лом). За водния баланс на общината съществено значение 

имат и няколкото язовира, по-големи от които са: „Дреновец“ (на запад от с. Дреновец), 

„Дражинци“ (югоизточно от с. Дражинци), „Киселево“ (североизточно от с. Черно поле), 

„Гюргич“ (югозападно от село Гюргич) и други по-малки, водите на които се използват 

основно за напояване. 

Почви 

Преобладаващите почвени видове в общината са подзолените и сивите горски почви. 

Подзолените почви имат добре оформен хумусен хоризонт и са подходящи за отглеждане на 

всички видове зърнени, фуражни и технически култури. 

2.1.2. Население и икономическа характеристика 

Население 

Динамиката на населението на община Ружинци не се отличава от тази на национално ниво. 

След 1946 година се наблюдава устойчиво намаляване на населението. Според последните 

официални данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2019 г. на територията на 

общината живеят 3 501 души. Сравнявайки данните от последните две преброявания в 

България – през 2001 и 2011 г. – се отчита спад с 18,8% (в сравнение с 2011 г.) и спад с 42% (в 

сравнение с 2001 г.) на населението, живеещо в общината. 

Естественият прираст е с по-лоши стойности от тези на областно и национално нива. През 

целия разглеждан период прирастът е по-нисък в сравнение с област Видин. През 2019 г. 

стойността е -18,3‰, спрямо -16,4‰ за област Видин и -6,7‰ – за България. 

Селища 

Община Ружинци се състои от 10 села. В общинския център живее 21,2% от населението, а 

другите 78,8% са в останалите населени места. 

Таблица 1. Населени места в община Ружинци 

с. Бело поле с. Гюргич с. Динково с. Дражинци 

с. Дреновец с. Плешивец с. Роглец с. Ружинци 

с. Тополовец с. Черно поле   

Икономическа характеристика 

Основната движеща сила на икономиката в община Ружинци е първичният сектор – селско, 

горско и рибно стопанство. Общината разполага с богати природни ресурси и благоприятно 

географско положение - тези дадености предразполагат за успешното развитие на аграрния 
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сектор. 

Място и роля на община Ружинци в областта 

Приносът на община Ружинци към областната икономика е много малък 1,8% от цялата 

продукция, а населението е само 4,2%. Положителна черта е, че произведената продукция в 

общината непрекъснато нараства. Положителна характеристика на икономиката е, че 

производството на 1 000 души се повишава. 

Таблица 2.      Място и роля на община Ружинци в областта по избрани показатели 

 

Показател 
За 

общината 

Дял от 

областта 
(%) 

Общо за 

областта 

Територия (км2) 232,555 7,7 3 033 

Население (2019 г., НСИ) 3 501 4,2 82 835 

Гъстота на населението (д./км2) 15,5 - 30,1 

Регистрирани в БТ безработни лица към 31.12.2018 (д., НСИ) 510 9,0 5 656 

Коефициент на безработица, 2018 (%) 47,6 - 19,7 

Произведена продукция, 2018 (хил. лв.) 10 446 1,8 590 135 

Източник: НСИ, Община Ружинци 

 
2.1.3. Историческо развитие и културно наследство 

Центърът на общината село Ружинци е възникнало в края на XIV век. Предполага се, че селище 

тук е съществувало от дълбока древност – още по време на Римската епоха. Ружинци е пазарен 

център от 1877-1878 г., като първото пазарище е било на мястото на старото училище, а по-

късно се премества в горния край на селото, където е сега. Това е оказало голямо влияние върху 

развитието на селището и неговите връзки с околните села и градове. Важно значение за 

развитието на с. Ружинци като център на общината е неговото важно транспортно- географско 

положение, което играе съществена роля за икономиката на общината. 

За първи път като община Ружинци е създадена на 28.09.1949 г. с Указ 794 на Президиума на 

Народното събрание при създаване на ново административно-териториално устройство. 

Описът на всички обекти на недвижимото културно наследство е представен, съгласно 

подадената информация от Министерството на културата – НИНКН и Националния 

исторически институт с музей към БАН. Установено е наличието на още един паметник в село 

Динково – паметник на загиналите Капитан Кръстьо и неговите четници през 1850 г., който не 

фигурира никъде. 

Таблица 3.      Паметници на културата в община Ружинци според списъка на НИНКН 

№ Обект Населено място 
Вид на НКЦ по 

чл. 47 от ЗКН 
Категория 

1 Църква „Св. Възнесение“ с. Бело поле Художествена Местно 

2 Мемориален паметник с. Гюргич Историческа  

 

3 
Паметник-помен на загиналите през 

1912-1913 г., 1915-1916 г. (Паметник 
помен – чешма) 

 

с. Дражинци 
 

Историческа 
 

4 Църква „Св. Богородица“ с. Дреновец Художествена Местно 

5 
Добридолски манастир – Църква 
„Св.Троица“ 

с. Дреновец Художествена Национално 

6 Църква „Св. Възнесение Господне“ с. Плешивец Художествена Местно 

7 Място на сражение, 1923 г. с. Ружинци Историческа Местно 
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8 Църква „Св. Параскева“ с. Ружинци Художествена Местно 

9 Църквата „Св. Троица“ с. Черно поле Художествена Местно 

10 Военен паметник с. Черно поле Историческа  

Източник: Проект ОУПО Ружинци 

В регистъра на автоматизирана информационна система (АИС) „Археологическа карта на 

България“ на Националния исторически институт с музей (НАИМ) към Българска академия на 

науките (БАН) съществуват 4 обекта, които са представени в следващата таблица. 

Таблица 4.      Археологически обекти в община Ружинци 

№ Вид и хронология Населено място История на проучването 

1 Крепост – Късна античност с. Гюргич Теренни обхождания през 1960г. 

2 Крепост – Късна античност с. Дражинци Теренни обхождания 

3 Селище – Късна античност с. Плешивец Теренни обхождания 

4 
Селище – Ранна римска епоха; Единична 
постройка – Ранна римска епоха 

с. Дреновец Теренни обхождания 

Източник: Проект ОУПО Ружинци 

 

Празници и обичаи 

Община Ружинци ежегодно изпълнява богат културен календар, в който са включени всички 

културни събития, които организират и провеждат читалищата на територията на община. 

Община Ружинци организира и реализира самостоятелно празника на общината и фолклорен 

събор „Ружинци“. 

Ежегодно провеждани общински и общоградски празници и чествания са: 

 21 януари - Бабин ден; 

 14 февруари – Трифон зарезан; 

 3 март – Национален празник; 

 Април – Ден на терлика; 

 2 април – Ден на детската книга; 

 6 май – Гергьовден; 

 23 май – Събор „Земляческа среща“; 

 24 май – Отбелязване деня на Славянската писменост; 

 1 юни – Международен ден на детето; 

 1 юни – Фолклорен събор „Плешивец свири и пее“; 

 10 август – общински фолклорен събор „Среща на три поколения“; 

 Септември – Фолклорен събор „Ружинци“; 

 20 октомври – Празник на община Ружинци; 

 1 ноември – Ден на народните будители; 

 25 декември – Коледа; 

 31 декември – Нова година. 

На територията на община Ружинци 6 читалища развиват дейност. Едно от тях е разположено в 

общинския център. На територията на с. Дреновец функционират две читалища. В половината 

населени места на общината има читалища. Ежегодно те вземат участие в различни фестивали, 

надпявания, концерти, организирани на национално и регионално ниво. С тяхно съдействие са 
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се запазили обредите, с които се отбелязват различни празници. 

НЧ „Христо Ботев – 1898“ с. Ружинци е най-старото читалище на територията на общината. 

Читалището може да се определи като едно действащо духовно средище, добър партньор по 

отношение на организиране на обществени прояви, както и достоен участник в множеството 

изяви и фестивали в областта и страната. 

Най-голямата библиотека е в НЧ „Христо Ботев – 1926“ с. Дреновец, която разполага с 10 167 

библиотечни единици. 

Читалищата се уповават на своите корени като национална, социална, културна, образователна 

и информационна организация и отговарят на предизвикателствата на днешния свят. Те 

организира своята дейност, като спазват основните принципи и Закона за народните читалища. 

Поддържат своята членска маса и се ръководят от своя върховен орган – Общото събрание и 

законно избрано читалищно настоятелство. 

Таблица 5.      Читалища на територията на община Ружинци 

Наименование на читалището Населено място 
Библиотечни 

единици 
НЧ „Христо Ботев – 1898“ с. Ружинци 9 675 

НЧ „Славяна – 2004“ с. Плешивец 3 237 

НЧ „Просвета – 1927“ с. Гюргич - 

НЧ „Искра – 2007“ с. Бело поле - 

НЧ „Здравец – 2007“ с. Дреновец 3 609 

НЧ „Христо Ботев – 1926“ с. Дреновец 10 167 

Източник: Община Ружинци 

Понастоящем местните традиции и занаяти, както и български фолклор, се представят пред 

широка публика на фестивали и годишни прегледи. Повечето от читалищата участват със свои 

програми в съборите на всички населени места на територията на общината, областта и 

страната. 

Етнографски музей в с. Дреновец е открит през 2017 г. В музея са представени облекло, 

въоръжение и снаряжение от времето на ранното Средновековие – VI-X век. Манекени в цял 

ръст са облечени в дрехи на военноначалници и на обикновени воини. Има конник, стрелец, 

има и женско облекло. Облеклата са изработени от собствениците им, които са участници в 

исторически възстановки. 

Традиционен поминък 

Основен поминък за местните хора в общината са били: занаятчийството и селското стопанство. 

Спорт 

Спортната инфраструктура на община Ружинци е представена от два спортни комплекса, в 

които има: футболно игрище, игрище за баскетбол и волейбол. Единия комплекс се намира в 

общинския център – с. Ружинци, а вторият е в с. Дреновец. Спортна площадка с фитнес уреди е 

изградена в с. Дреновец. Физическото състояние на трите обекта е отлично. 

Таблица 6.      Спортна инфраструктура община Ружинци (вкл. в училищата) 

Вид на обекта (стадион, спортна 

площадка и др.) 

Населено 

място 

Капацитет (площ, бр. 

места) 

Физическо 

състояние 

Спортен комплекс (футболно игрище, 
игрище за баскетбол и волейбол) 

с. Ружинци 5000 м2, седящи места 640 Отлично 
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Спортен комплекс (футболно игрище, 
игрище за баскетбол и волейбол) 

с. Дреновец 10000 м2, седящи места 658 Отлично 

Спортна площадка (фитнес уреди) с. Дреновец 100 м2 Отлично 

Източник: Община Ружинци 

В община Ружинци са регистрирани 2 спортни клуба: 

 ОФК „Ружинци“, с. Ружинци, футбол; 

 ФК „Дреновец“, с. Дреновец, футбол. 

 

2.1.4. Функционална структура, състояние на селищната мрежа и връзки със съседните 

територии 

При изготвянето на ОУП на община Ружинци са направени подробни анализи на територията и 

нейната функционална структура. 

Резултатите от тях показват, че в община Ружинци преобладават земеделските територии, 

които заемат повече от три четвърти от територия – 75,81%. Горските територии заемат 17,97% 

от общинската територия. Териториите, заети от реки и водни площи, заемат 1,25% от 

територията. Населените места в общината заемат 4,4% от общата площ. 

Таблица 7.      Баланс на територията на община Ружинци според ОУП Ружинци 

Вид на територията Обща площ (дка) % от общата площ 

Населени места 10 220,913 4,4 

Селско стопанство 176 291,231 75,81 

Горско стопанство 41 779,13 17,97 

Повърхностни води 2 906,047 1,25 

Добив полезни изкопаеми 99,493 0,04 

Транспорт 1 260,824 0,54 

Източник: Проект ОУПО Ружинци; НСИ 

 
Основните данни за населените места, съставляващи селищната мрежа на община Ружинци, са 

дадени в следващата таблица. 

Таблица 8.      Разпределение на общата територия по населени места в община Ружинци 

Населени места Площ (дка) Общо в % 
Население, 

2019 г. 

Площ 

кв.м./жител 

с. Бело поле 30 308,67 13,03 644 470 631,52 

с. Гюргич 33 122,132 14,24 161 2 057 275,28 

с. Динково 10 242,832 4,40 100 1 024 283,20 

с. Дражинци 12 932,048 5,56 135 957 929,48 

с. Дреновец 59 789,93 25,71 1 170 511 025,04 

с. Плешивец 24 913,008 10,71 145 1 718 138,48 

с. Ружинци 21 540,339 9,26 742 290 301,06 

с. Тополовец 12 274,236 5,28 168 730 609,29 

с. Черно поле 27 434,443 11,80 218 1 258 460,69 

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 232 557,638 100 3 501 664 260,61 

 

Източник: Проект ОУПО Ружинци; НСИ 

*Източник: данни на ГРАО към 2017 г., както и по кадастрални карти и др. източници; 

**Землището на с. Роглец е включено в землището на с. Бело поле; 
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Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри към нея, в община Ружинци 176 

291,231 дка от територията се използват от селското стопанство. Към селскостопанските земи 

се включват: обработваеми земи, трайни насаждения, лозя, ливади, пасища, мери, 

животновъдни ферми, поляни. 

 

Таблица 9.     Структура на селскостопанските земи общинска собственост по населени места и 

размер на имотите 

Населено място 
Селско 

стопанство (дка) 

Горско 

стопанство (дка) 

с. Бело поле 24 788,488 3 370,592 

с. Гюргич 19 557,760 12 777,505 

с. Динково 9 058,600 942,079 

с. Дражинци 11 024,392 852,764 

с. Дреновец 44 890,319 10 225,763 

с. Плешивец 15 712,845 8 160,002 

с. Ружинци 18 243,329 1 117,975 

с. Тополовец 11 132,764 0,000 

с. Черно поле 21 882,734 4 332,450 

ОБЩО 176 291,231 41 779,130 

Източник: Проект ОУПО Ружинци 

 

Селищната структура в община Ружинци обхваща общо 10 населени места, които са села. 

Тези селища са пръснати на голяма територия, отдалечени са едно от друго и от общинския 

център. За гъстотата на селищната мрежа е показателно и средното разстояние между 

населените места от 10 км. Всички селища от общината са достъпни от общинския център в 

рамките на 30 минути. За селищната структура е характерно, че повечето от селата са се 

оформили край река Лом (Ружинци, Дражинци, Бело поле, Роглец, Дреновец, Динково и 

Тополовец), а останалите села имат достъп до притоци на р. Лом. Населението не е 

съсредоточено в общинския център. Най-много жители има в с. Дреновец (33,4% от цялото 

население). 

Най-голямо е землището на село Дреновец с 25,71% от площта на общината, а най-малко на 

село Динково с 4,40%, като се има предвид, че село Роглец се намира в землището на село Бело 

поле. Площта на землището на общинския център е 9,26%. Тези разлики се дължат на 

географското местоложение и релефа на територията. 

Съгласно актуалната категоризация на населените места от 27.11.2018 г., изготвена от МРРБ, с. 

Ружинци попада в пета категория (от 8 общо). Другото по-голямо село Дреновец също е от 5-та 

категория. Едно от селата Бело поле е определено от 6-та категория. Най-много села са 

категоризирани от 7-ма категория – 6 броя. Най-малобройното село е класифицирано като 8- ма 

категория - с. Роглец. 

Според градоустройствената категоризация (Наредба № 7, обн. ДВ бр.3 от 2004 г.) с. Ружинци 

попада в категорията „малко село“ (от 250 до 1 000 жители). 
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Фигура 4.        Центрове и оси на урбанистично развитие 

Източник: АНКПР 

Община Ружинци е разположена в северозападната част на страната. Посредством сухопътни 

връзки, от общинския център, може да се достигне до по-големите икономически центрове, 

отдалечени както следва: 

 Ружинци – София – 161 км; 

 Ружинци – Видин – 55 км; 

 Ружинци – Плевен – 176 км; 

 Ружинци – Монтана – 48 км; 

 Ружинци – Белград – 326 км; 

 Ружинци – Крайова – 157 км; 

 Ружинци – Букурещ – 334 км. 

Община Ружинци се намира близо до северозападните граници на България, като на север 

границата с Румъния е река Дунав, а на запад границата със Сърбия е сухопътна. Близки до 

общината са граничните пунктове Видин, Оряхово, Връшка чука. 

Транспортни връзки със съседните страни: 

 Транспортни връзки за Румъния 

o посредством път I-1 до Видин и мост над река Дунав. Отдалеченост от Ружинци – 77 км; 

o посредством пътища III-114 и II-11 до Оряхово и преминаване през река Дунав с 

ферибот „Оряхово – Бекет“. Отдалеченост от Ружинци - 115км; 

 Транспортна връзка със Сърбия 

o посредством пътища I-1, III-1403, III-1401 и II-14, достигане до ГКПП „Връшка чука“. 
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Отдалеченост от Ружинци – 75 км. 

Растителност и животински свят 

Многообразието на релефа и климатичните условия на района са основен фактор за 

формирането на разнообразни растителни съобщества. Съгласно биогеографското райониране на 

България, територията на община Ружинци попада в два големи района – Предбалканския 

подрайон на Севернобългарския и западната част на Планинския (по Б. Груев 1988). 

Горските масиви в района на общината са разнообразни по вид основно широколистни видове 

със сравнително малко иглолистни смесени и чисти иглолистни насаждения. В северната по- 

равнинна част на терена са разположени горски масиви от Акация (Robinia pseudoacacia), 

Благун (Quercus frainetto) и Цер (Quercus cerris). В южната по-висока част на територията на 

общината са разположени масиви от Благун (Quercus frainetto) с по-рядко части със Зимен дъб 

(Quercus petraea) и иглолистни масиви. Иглолистните масиви са основно от Черен бор (Pinus 

nigra) с по-редки масиви от Бял бор (Pinus sylvestris) и смесени иглолистни гори. В тази част се 

срещат и ограничено в по-високите части гори от Бук (Fagus). 

Наред с разнообразната и богата горска растителност, представена от дъбови насаждения с 

единични и групови участия на габър, липа, явор, бряст, ясен, топола, върба, елша, габър и др., се 

срещат разнообразни билки, които имат стопанско значение. В района на община Ружинци са 

разпространени шипка, трънка, глог, коприва, подъбиче, ягода, мента, живовляк, риган, 

глухарче, лайка, бял равнец, жълт кантарион, мащерка, липа, орех. Те намират приложение във 

фармацевтичното производство и медицината за билколечение. За гъбарството значение имат 

манатарката и пачият крак. 

На територията на общината има голямо разнообразие от бозайници. Сред включените в 

Червената книга на България са – видрата (Lutra lutra), златката (Martes martes), вълкът (Canis 

lupus), както и всички видове прилепи. Видрата и сляпото куче (Spalax leucodon) са включени и 

в световната червена листа на IUCN (Международен Съюз за Защита на Природата) в 

категорията „Уязвими“. Копитните са представени от сърната (Capreolus capreolus), 

благородният елен (Cervus elaphus) и дивата свиня (Sus scrofa). 

Видовото разнообразие при рибите не е голямо, тъй-като в региона липсват големи пълноводни 

реки и други естествени водоеми. Горните течения на извиращите от тук реки са чисти и се 

обитават от балканска пъстърва. Срещат се: черна мряна, речен кефал, уклей и др. Типични 

обитатели на язовирите са шарана, костура, бабушката, толстолоба, сома. 

 

 

2.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 

 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност все по-често се разглеждат като средство 

не само за постигане на устойчиви енергийни доставки, намаляване на емисиите на парникови 

газове, повишаване на сигурността на доставките и намаляване на разходите за внос, но и за 

увеличаване на конкурентоспособността на ЕС. По тази причина енергийната ефективност е 

стратегически приоритет за енергийния съюз и ЕС поддържа принципа „енергийната 

ефективност на първо място“. Подобряването на енергийната ефективност (съотношението 

между изходното количество производителност, услуга, стока или енергия и вложеното 

количество енергия) продължава да е сред основните приоритети в енергийната поли- тика на 

страната. 

Общинските стратегически документи за енергийна ефективност приемат и отразяват 

амбицията на европейските и национални стратегически документи, и определят рамката на 
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своя принос към поставените цели на национално ниво, като идентифицират 

предизвикателствата и възможните решения и очертават нужната политика за ресурсно 

обезпечаване и финансиране. 

Чрез прилагане и изпълнение на устойчива енергийна политика, община Ружинци се стреми да 

е енергийно ефективен и независим район с чиста околна среда и ниски разходи за енергия. 

 

Енергийната общинска политика присъства в основния стратегически документ на Общината 

„План за интегрирано развитие на Община Ружинци за периода 2021-2027“ чрез включени- те 

приоритети и мерките, както и с конкретни проектни предложения: 

 

Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура и опазване 

качеството на околната среда. 

Мярка 2.1. Подобряване на пътната и уличната инфраструктури 

 Подобряване на уличното осветление в малките села; 

 

Мярка 2.4. Опазване на околната среда и управление на рисковете, повишаване на 

енергийна ефективност и внедряване на ВЕИ 

 Енергийна ефективност „9-те апартамента“ с. Дреновец; 

 Корекция на р. Лом при с. Дреновец, с. Тополовец и с. Динково; 

 Повишаване на енергийната ефективност на общинския и държавен сграден фонд на 

територията на общината; 

 Повишаване на енергийната ефективност на частните жилища; 

 Въвеждане на енергийно ефективно улично осветление; 

 Оползотворяване и рециклиране на по-голямо количество отпадъци; 

 Лесовъдски, агротехнически и биологични мероприятия, осигуряващи предпазване, 

ограничаване и предотвратяване на появата и развитието на вредители, болести и други 

повреди, пречещи на развитието на флората и фауната; 

 Система от мероприятия и мерки за запазване на горските екосистеми при обогатяване на 

тяхното значение в екологичен, социален и икономически аспект за подобряване 

животана хората и професионално управление на горите от стабилен горски сектор с 

широка обществена подкрепа; 

 Организиране на мероприятия по залесяване. 
 

 

Други стратегически документи на Община Ружинци, свързани с енергийната ефективност: 

- Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива (2012 г.- 2022 г.); 

- Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива (2019 г. - 2022 г.);. 

 

 

2.3. НАЦИОНАЛНА ИНДИКАТИВНА ЦЕЛ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ 

 

2.3.1. Информационна основа 

Състоянието на енергийната ефективност на територията на Общината не се различава от това 

в страната като цяло. Все още сградната инфраструктура е основен консуматор на енергия с 

около 40 % от общото енергийно потребление. 
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Общината, като институция, има пряк контрол само върху общинските обекти, но с 

изпълнението на проекти и инициативи за енергийна ефективност, тя косвено демонстрира 

възможностите за пестене на енергия и ограничаване на вредните емисии. Повишаването на 

енергийната ефективност на общинските обекти може да доведе до сериозни икономии и да 

бъде пример за подражание в останалите сектори.  

 

Съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗЕЕ, задълженията за общините по управление потреблението на 

енергия, в качеството им на собственици на сгради и системи за улично осветление , са: 

- организиране на изпълнението на програмите за енергийна ефективност, както и на 

други мерки, които водят до енергийни спестявания,; 

- поддържане на бази данни за месечното потребление на енергия; 

- ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление, 

 
Въвеждането на Директива (ЕС) 2018/2002 и отмяната на Директива 2012/27/ЕС относно 

енергийната ефективност в българското законодателство със сега действащия Закон за 

енергийната ефективност (ЗЕЕ) на практика постави общините в Република България в 

ситуация, отчитаща разпоредбите на Директивата и на ЗЕЕ, по чиято сила на органите на 

държавната и местната власт вече не се разпределят индивидуални цели за енергийни 

спестявания, като част от националната задължителна цел за енергийни спестявания на 

Република България, тъй като тези органи понастоящем не са задължени лица, които отговарят 

за изпълнението на тази цел. 

 

С Директива (ЕС) 2018/2002 от 11 декември 2018 година за изменение на Директива 

2012/27/ЕС относно енергийната ефективност се установява обща рамка от мерки за насър- 

чаване на енергийната ефективност в Съюза, за да се гарантира постигането на водещите цели 

на Съюза в областта на енергийната ефективност от 20 % за 2020 г. и от най-малко 32,5% за 

2030 г., и се създават условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след 

тези дати. 

 

Всяка държава членка определя индикативен национален принос в областта на енергийната 

ефективност за постигане на целите на Съюза за 2030 г. При определянето на този принос 

държавите членки отчитат, че енергийното потребление в Съюза през 2030 г. не трябва да 

надхвърля 1 273 Mtoe за първичната енергия и/или 956 Mtoe за крайната енергия. Държавите 

членки нотифицират този принос на Комисията като част от своите интегрирани национални 

планове в областта на енергетиката и климата (Национален интегриран план в областта на 

енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г., приет с Протокол № 8 на 

Министерския съвет от 27.02.2020 г.) 

 

По измерение „Енергийна ефективност“ от Интегрирания план в областта на енергетиката и 

климата, България ще насочи усилията си към постигане на енергийни спестявания в 

крайното енергийно потребление - съсредоточавайки се върху подобряване на енергийните 

характеристики на сградите, както и в производството, преноса и разпределението на енергия. 

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

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

енергийната сигурност на страната чрез намаляване на зависимостта от внос на енергия, за 

намаляване разходите за енергия на бизнеса и домакинствата, за създаване на повече работни 

места, за подобряване качеството на въздуха и повишаване качеството на живот на 

гражданите. 

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

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

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

България поставя акцент върху алтернативните политики и мерки за насърчаване на 
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енергийната ефективност. Такива мерки включват финансови стимули за изпълнението на 

проек- ти за енергийна ефективност, насърчаването на договори с гарантиран резултат (ЕСКО 

договори) и обновяването на съществуващия сграден фонд, с оглед увеличаване на броя на 

сградите с близко до нулево потребление на енергия. 

 

2.3.2. Реализирани/планирани енергоспестяващи мерки. 
 

Списък с предложените за реализация проекти 
 

№ 

по 

ред 

Проект Цел Финансиране 

Програма 

1. „Подмяна на уличното 

осветление в Общината в 

селата Гюргич, Черно поле, 

Плешивец и Дражинци и 

второстепенните улици на 

селата Динково и Тополовец“ 

Изграждане на 

енергоспестяваща система за 

улично осветление с 

използването  

Програма 

„Възобновяема 

енергия, енергийна 

ефективност, 

енергийна 

сигурност” 

2. "Повишаване енергийната 

ефективност на  сгради 

общинска собственост в 

община Ружинци” 

Привеждане сградите 

общинска собственост в 

съответствие със Закона за 

Енергийната ефективност, 

чрез саниране и обновяване, 

за намаляване на 

икономическите, 

екологичните и социални 

отрицателни влияния, 

намаляване замърсяването на 

околната среда.  

Държавен бюджет 

Програми на ЕС 

 

 

3 „Интервенции над сградите на 

Детска градина „Изгрев” село 

Ружинци, община Ружинци, 

област Видин, за достигане на 

енергийна ефективност клас 

„А” до трансформациите им в 

сгради с близко до нулево 

потребление на енергия” 

Подобряване на енергийните 

характеристики и 

трансформация в сграда с 

близко до нулево потребление 

на енергия  

Програма 

„Възобновяема 

енергия, енергийна 

ефективност, 

енергийна 

сигурност“ 

 

 Списък на реализираните проекти 
 

№ по 

ред 

Проект цел Финансиране 

програма 

1. Подмяна на улично 

осветление в селата 

Ружинци, Бело поле, 

Дреновец, Тополовец, 

Динково, община Ружинци 

Подмяна на старите улични 

осветители с енергоспестяващи 

светодиодни осветители с 

висок к.п.д и висока степен на 

защита 

Държавен бюджет 

 

3. СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В ОБЩИНА РУЖИНЦИ 

3.1. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 
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Електроенергийна инфраструктура 

3.1.1. Енергийна инфраструктура (електроснабдяване) и ВЕИ 

Електроенергийна инфраструктура 

На територията на Община Ружинци консуматорите на електрическа енергия се захранват 

основно от съществуващата понизителна подстанция 110/20 кV „Орешец“ в с. Гара Орешец, 

община Димово с инсталирана трансформаторна мощност 50,0 МVА. Подстанцията разполага с 

необходимата трансформаторна мощност за захранване на консуматорите в региона. Всички 

населени места в община Ружинци са електрифицирани. Селищата се електроснабдяват с 

напрежение 20 кV чрез въздушни и кабелни електропроводи. В централната част на Ружинци 

уличното ел. захранване е кабелно, а в останалата част, както и в останалите населени места в 

общината е въздушно. В с. Дреновец е започната подмяна на част от съществуващата улична 

въздушна мрежа н.н. с нови изолирани усукани проводници. 

 

Фигура 34.      Електропреносна система на България 

 

Източник: АНКПР 

 

 

 

Възобновяеми източници на енергия 

За разработването на този раздел са използвани данни от Краткосрочна програма за насърчаване 

използването енергията от възобновяеми източници и биогорива 2019-2022 г. 

Изградените в СЗР мощности от ВЕИ представляват 6,5% от общото в страната, което нарежда 
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района на предпоследно място (след СЦР) по усвояване енергията на ВЕИ. 

В Северозападен район се усвоява най-много слънчевата енергия, като изградените мощности 

представляват 15,5% от всички в страната и област Плевен (наред с област Велико Търнов от 

СЦР) е водеща в Северна България. 

Слънчева енергия 

Слънчевата радиация, преобразувана в топлина чрез конвенционални термични слънчеви 

колектори може да се насочи приоритетно към производство на гореща вода през късна пролет, 

лято и ранна есен. 

Въпреки, че съществуват слънчеви термични системи, които могат да работят през цялата 

година, в момента вследствие на високата им цена, икономически ефективното им приложение 

трудно може да се докаже. 

В краткосрочната програма по ВЕИ е предвидено въвеждането в експлоатация на термични 

слънчеви колектори, включващи общински сгради, потребяващи електроенергия или течни 

горива за производство на гореща вода. 

Вятър 

На територията на България са обособени четири зони с различен ветрови потенциал, но само две 

от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на вятърната енергия в 

електроенергия: 5-7 м/с и >7 м/с. 

Тези зони са с обща площ около 1 430 км², където средногодишната скорост на вятъра е около и 

над 6 м/с. Тази стойност е границата за икономическа целесъобразност на проектите за вятърна 

енергия. Следователно енергийният потенциал на вятъра в България не е голям. Бъдещото 

развитие в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра зависи от 

прилагането на нови технически решения. 

Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на вятърната енергия, 

отчетени при височина 10 м над земната повърхност, на територията на страната теоретично са 

обособени три зони с различен ветрови потенциал: 

Община Ружинци попада в Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал – включва 

равнинните части от релефа на страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р. Струма и р. 

Места и високите полета на Западна България. Характеристики на тази зона са: 

 Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 м/с; 

 Енергиен потенциал: 100 W/m2; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 годишно); 

 Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 м/с в тази зона е 900 

ч, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760 ч). 

След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия е установено, че 

единствено зоните със средногодишна скорост на вятъра над 4 м/с имат значение за 

промишленото производство на електрическа енергия. Това са само 3,3% от общата площ на 

страната (нос Калиакра, нос Емине и билото на Стара Планина). Трябва да се отбележи обаче, 

че развитието на технологиите през последните години дава възможност да се използват 

мощности при скорости на вятъра 3,0 – 3,5 м/с. 

Водна енергия 



стр. 21 от 29 

 

Общината няма потенциал за производство на електроенергия от ВЕЦ. 

Геотермална енергия 

На територията на община Ружинци няма термални извори, нагрети скали на по-голяма 

дълбочина и други алтернативни източници на геотермалната енергия. 

Биомаса 

Естествената растителна покривка е сравнително добре запазена. Горите са съставени 

изключително от широколистни видове и имат смесен характер – цер, благун, летен и зимен дъб, 

бук, габър, ясен, клен. Горите заемат едва 16,65% от територията на общината. Малък е 

процентът на високостеблените гори. Дървесните видове със стопанско значение са: бук, дъб, ела, 

смърч, бял бор и др. 

Неизползваните отпадъци от дърводобива и малоценната дървесина, която сега се губи без да се 

използва могат да бъдат усвоени само след раздробяване на трески или преработване в дървесни 

брикети или пелети след пресоване и изсушаване. Производството на трески има значително по-

ниски разходи от производството на брикети и пелети, при което се изисква предварително 

подсушаване на дървесината и e необходима енергия за пресоване. 

Голям неизползван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. За балиране и 

транспорт на сламата има подходяща технология. Необходимото оборудване в голяма степен 

липсва и днес не се използва с пълния си капацитет. 

За момента няма специализирано оборудване за събиране, уплътняване и транспорт на стъбла от 

царевица, слънчоглед и други, но този проблем може да бъде решен в кратки срокове без големи 

разходи. 

Увеличаване на използването на биомаса за енергийни цели ще доведе до икономия на 

електроенергия и скъпи вносни горива и води до намаляване на енергийната зависимост. 

 

Газоснабдяване и топлофикация (газопреносна и газоснабдителна мрежа) 

В община Ружинци няма изградена газопроводна инфраструктура, което създава значителни 

проблеми в привличането на чужди инвестиции и нови производства. 

В резултат на междуправителствените споразумения от предходния планов период, е учредено 

дружество „Южен поток“ с цел изграждане и експлоатация на газопровод, който ще обхване 

общо 11 области и 38 общини на територията на Северна България. На територията на община 

Ружинци е предвидено газопровода да минава в северната й част. 

 

3.2. ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ– АНАЛИЗ 

 

Групите от крайни потребители със сравним модел на потребление на енергията за Община 

Ружинци са определени както следва: 

 

Сектор Група 

1 Администрация А Административни и обществени сгради 

2 Образование 
Б Училища 

В Детски градини  

3 Социални дейности Г Заведения за социални грижи 
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4 
Битови и комунални дей- 

ности /БКД/ 
Д Осветление на улици и площади /Улично освет- 

ление/ 

 

Големи загуби на енергия се констатират при битовите абонати на територията на общината. 

Значителен процент от жилищния фонд се състои от сгради с ниска енергоефективност, 

остарели, амортизирани, без изолации, с дървена дограма. Предприеманите ремонти са 

частични и не включват прилагане на мерки за енергийна ефективност, което води до цялостен 

неблагоприятен енергиен баланс в домакинствата.  

Подобряване на топлоизолацията, модернизираните отоплителни инсталации, могат да намалят 

енергопотреблението в стария сграден фонд около 15 %. 

Над 50% от домакинствата използват стари електрически уреди, а не енергоефективни – 

причината за това са ниската покупателна способност, особено на населението от третата 

възраст.  

Голяма част от хората не са информирани за етикирането на стоките и параметрите им по 

отношение на икономичност на ел. енергия.  

За отопление на жилищните сгради в общината се използват предимно твърди горива. 

Икономически най-изгодно и същевременно щадящо околната среда е използването на 

възобновяеми източници на енергия – дърва и пелети. 

От основно значение е инсталирането на нови отоплителни котли с висок КПД и нови 

отоплителни инсталации с малки загуби. 

Усилията ни занапред трябва да са насочени не само към изпълнение на проекти за въвежда- не 

на енергоспестяващи мерки в общинските сгради и за обновяване на уличното изкуствено 

осветление, но и за въвеждане на модерно сградно управление на консумацията на енергия и 

работа с потребителите, обитаващи общинските сгради за ефективно и отговорно използване на 

енергията. 

Общите енергийни разходи на община Ружинци са относително постоянни. 

Основен разход в Общинския бюджет за последните 3 години е ел. енергията използвана в 

общински сгради и за улично осветление. 

Изводът, който се налага е, че Община Ружинци трябва да продължи да въвежда мерки за 

повишаване енергийната ефективност на общинския сграден фонд и уличното осветление във 

всички населени места. Необходимо е и въвеждане на енергоефективни източници на 

отопление. 

 

4. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА 

 

4.1. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

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

идентифицирани основните възможни дейности и мерки, които да доведат до пестене и 

управление на енергията, както и проектите за тяхното изпълнение. 

Предизвикателствата на бъдещото планиране са високите цели за опазване на климата и 

неутрална икономика, поставени на европейско и национално ниво, като за постигането им все 

по-важна роля и по-големи отговорности ще имат местните власти. 

 

Приоритет 1: Модернизация на инфраструктурата и повишаване комфорта за работа и 

живот. 

Цел 1.1. Въвеждане мерки за повишаване енергийната ефективност на общинския сграден 

фонд. 

Необходими мерки: 

- Извършване на енергийни обследвания и сертифициране на сградите, общинска 
собственост, попадащи в обхвата на ЗЕЕ – да се предвижда дълбоко обновяване до класове В 
и А и по-високи в съответствие с разполагаемия финансов ресурс. 

- Подобряване на техническите показатели на ограждащите конструкции на обектите 
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както и работата на сградните инсталации: котелни инсталации и абонатни станции, 
инсталации за отопление, топла вода и вентилация. 

- Извършване на повторни обследвания за енергийна ефективност след изпълнение на 
предписаните мерки с цел доказване на спестяванията и издаване на Удостоверения за 
енергийни спестявания. 

 

Цел 1.2. Подготвяне и администриране въвеждането на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност на държавни и жилищни сгради на територията на общината. 

Необходими мерки: 

- Популяризиране на мерки за енергийна ефективност в сградния сектор по проекти 
финансирани от ЕС и други грантове; 

- Административна и техническа взаимопомощ при участие на собствениците на 
жилищните сгради в проекти, финансирани от европейски и донорски програми за 
повишаване на енергийната ефективност. 

 

Цел 1.3. Ефективно управление на уличното осветление. 

Необходими мерки: 

- Обновяване на съществуващото изкуствено улично осветление; 

- Въвеждане на система за автоматично управление и контрол. 
 

Цел 1.4. Повишаване на дела на използване на енергия от възобновяеми източници в 

публичния сектор. 

Необходими мерки: 

- Монтаж на фотоволтаични системи на покриви и фасади на общински сгради, и 
общински терени за производство на електроенергия; 

- Монтаж на слънчеви колектори за производство на битова гореща вода; 

- Използване на енергия и от възобновяеми източници при системите на изкуствено 
улично осветление въвеждане на хибридно улично осветление. 

 

Приоритет 2: Повишаване на енергийната ефективност в местната икономика. 

 

Цел 2.1. Насърчаване на мерките за енергийна ефективност в частния сектор и повишаване 

дела на използването на ВЕИ. 

Необходими мерки: 

- Популяризиране на мерки за енергийна ефективност по проекти, финансирани от ЕС и 
други грантове; 

- Административна и техническа взаимопомощ при участие на бенефициентите в 
проекти, финансирани от европейски и други донорски програми за повишаване на 
енергийната ефективност; 

 

Приоритет 3: Повишаване капацитета на заинтересованите страни, сътрудничество при 
осъществяване на енергийните цели. 

 

Цел 3.1. Повишаване на местния капацитет за устойчиво енергийно развитие. 

Необходими мерки : 

- Обучение на експерти в местната администрация от ресорните звена, ангажирани в 
планирането, изпълнението и контрола на капиталовите инвестиции и политиките по 
териториално развитие; 

- Създаване на международни партньорства, подготовка и изпълнение на партньорски 
проекти в областта на енергийната ефективност. 

 

Цел 3.2. Проучване потенциала за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми 
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източниици и възможностите за неговото оползотворяване. 

Необходими мерки: 

- Проучване потенциала на територията на общината по отношение наличието и 
използваемостта на енергия от възобновяеми източници; 

- Проучване на месните нужди от техническа помощ в областта на енергийната 
ефективност и ВЕИ; 

- Проучване на алтернативни възможности за финансиране на енергийни проекти. 
 

4.2. ОБХВАТ 

Настоящата програма за енергийна ефективност се приема за периода 2021- 2027 година. 

Програмата обхваща всички дейности, които могат да доведат до измеримо намаляване на 

енергопотреблението, като е съобразен с програмния период на планиране в ЕС и 

съществуващите възможности за финансиране на енергоспестяващи мерки в рамките на този 

бюджетен период. 

 

5. ПОЛИТИКИ И МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ 

ФОНД В НОВИЯ ПЕРИОД НА ПЛАНИРАНЕ 

 

„Мерките за повишаване на енергийната ефективност са действията, които водят до 

проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност при крайното 

потребление на енергия, както и при производството, преноса и разпределението на 

енергия.”- ЗЕЕ, чл. 30. Дейностите за повишаване на енергийната ефективност са 

дефинирани в чл. 29 от ЗЕЕ. 

 

С решение на МС в края на януари 2021 е приета Дългосрочна национална стратегия за под- 

помагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г. 

с основни компоненти: 

Преглед на Националния сграден фонд; Определяне на икономически ефективни подходи за 

обновяване; Примерни пакети от мерки; Пътна карта 2021 –2050 г. с конкретни етапни цели; 

Стратегически цели, приоритети; Финансиране. 

 
Стратегията предвижда до 2050 г. да бъде обновен 60% от жилищния фонд и близо 17% от 

нежилищния. Очаква се това да доведе до спестяване на 7329 GWh енергия годишно, с което 

емисиите на парникови газове да намалеят с 3 274 453 тона СО². 

 

5.1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕРКИ 

 

Правомощията и задълженията на общинските власти се определят от Законодателната рамка 

на национално ниво, която ще бъде изменяна в следните насоки в зависимост от новите цели. 

 

Законодателна рамка: 

- Въвеждане на изисквания, по-високи от минималните, по отношение на основно 
обновяване на сградите при финансиране по проекти с грантов компонент; 

- Въвеждане на специални разпоредби, за да се осигурят оптимални характеристики на 
техническите сградни инсталации; 

- Въвеждане на незадължителната обща схема определяне на подготвеността на сгради- 
те за интелигентно управление; 

- Специални разпоредби, срокове и стимули за трансформация на съществуващи сгради 
във висок клас на енергийна ефективност;  

- Диференциране интензитета на помощта в зависимост от постигането на по-висок 
клас на ЕЕ; 

- Подобряване на правната рамка, в която оперират етажните собствености; 
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- Създаване и насърчаване използването на „специализиран посредник“ за предоставя- 
не на експертна помощ на етажната собственост през целия процес на обновяване; 

- Насърчаване използването на чисти източници за отопление или такива с по-ниски 
емисии от твърдите горива. 

 

Устойчиви финансови инструменти, подходящи за различните целеви групи: 

- Създаване на механизми за подялба на риска между публични институции и 
търговски банки; 

- Мобилизиране на частни инвестиции, вкл. чрез Схемата за задължения за енергийна 
ефективност; 

- Използване ресурсите на МФИ за структуриране на механизмите; 
- Стандартизиране на процеси и документи ще подпомогне организацията и 
възможностите за намаляване на разходите; 

- Създаване на платформи за окрупняване на сходни проекти на общинско или 
регионално ниво; 

- Разработване на различни програми за обновяване с отчитане спецификата на 
отделните типове жилищни сгради; 

- Диференцирано финансово участие на собствениците в многофамилни сгради; отде- 
лен механизъм за домакинства с ниски доходи; 

- Диференциране на компонент БФП и на регионален принцип; 

- Осигуряване на пазарно атрактивен източник за финансиране: дългосрочни и безлих- 
вени кредити за собствениците. 

 

Национални фондове, финансови механизми и инструменти: 

- Зелени облигации; 

- Енергийни ефективни (зелени) ипотеки 

- Специализирани кредитни линии; 

- Финансиране чрез сметката за електроенергия 

- Гаранционни фондове и механизми за споделяне на кредитен риск; 

- Договори с гарантиран резултат; 

- Револвиращи фондове за енергийна ефективност. 

 

Реализираните от местните власти дейности и мерки ще допринасят в голяма степен за 

изпълнението на визията, стратегическите цели и приоритети на Стратегията, а имен- 

но: Сграден фонд на Република България, обновен и декарбонизиран до 2050 г., който 

осигурява високо качество на живот в здравословна, безопасна, енергийно ефективна, 

модернизирана и високотехнологична среда на обитаване, основана на комплекс от 

обвързани фактори, като активно участие на потребителите за ефективното използване на 

енергия, управле- ние на производството и потреблението на енергия в сградите и 

професионално управление на сградния фонд. 

 

5.2. НОВИ ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ 

 

 Фонд за Декарбонизация със средства по Европейските фондове за кохезионна 
политика 2021-2027 - консолидиран и ясно разпознаваем фонд, който ще включва голям 

кръг заинтересовани страни и успешно ще адресира необходимостта от финансиране за 
широка група бенефициенти. 

 

 „Вълна на обновяване” / Renovation Wave 

Цели: 

- Удвояване на годишните нива на енергийно обновяване на сградите през следващите 
десет години; 
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- Подобряване качеството на живот на хората, които живеят в и използват сградите; 

- Намаляване на емисиите на парникови газове в Европа; 

- Създаване на нови зелени работни места в строителния сектор. 

Ключови принципи: 

- Енергийната ефективност на първо място; 

- Достъпност; 

- Декарбонизация и интеграция на възобновяемите енергийни източници; 

- Жизнен цикъл и ефективност на ресурсите; 

- Високи здравни и екологични стандарти; 

- Справяне с двойните предизвикателства на зеления и дигиталния преход; 

- Уважение към естетиката и качеството на архитектурата. 

Фокусни области: 

- Справяне с енергийната бедност и сградите с най-лоши показатели; 
- Обновяване на обществени сгради, като административни, образователни и здравни 
заведения; 

- Декарбонизация на отоплението и охлаждането. 

Области на намеса и водещи действия 

1. Укрепване на информацията, правната сигурност и стимули за публични и частни 

собственици и наематели да предприемат обновяване. 

2. Осигуряване на адекватно и добре насочено финансиране. 

3. Увеличаване на капацитета за подготовка и изпълнение на проекти. 

4. Насърчаване на цялостни и интегрирани интервенции за обновяване на интелигентни 

сгради, интегриране на възобновяема енергия и възможност за измерване на действителното 

потребление на енергия. 

5. Осъществяване на строителната екосистема годна да осигури устойчиво обновяване, 

базирано на използване и повторна употреба на устойчиви материали и интегриране на при- 

родни решения. 

6. Използване на обновяването като начин за справяне с енергийната бедност и достъпа 

до здравословни жилища за всички домакинства, включително за хора с увреждания и за 

възрастни хора. 

7. Насърчаване на декарбонизацията на отоплението и охлаждането. 

 

 Възможности по Инструмент за устойчивост и възстановяване 

 

Проект Бенефициент 

Енергийно обновяване на държавни и 

общински сгради до достигане на 

висок енергиен клас и използване на 

енергия от възобновяеми източници 

Публични органи –държавни и общински 

администрации 

Енергийно ефективни общински 

системи за външно изкуствено 

осветление 

Общински администрации (по смисъла на чл. 14 
от Закона за местното самоуправление и 

местата администрация) 

Продължаване на обновяването на 
жилищния сграден фонд 

Домакинства 

Финансиране на единични мерки за Домакинства 
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енергийна ефективност в еднофамилни 

сгради и многофамилни сгради, които 

не са свързани към топлопреносни и 

газопреносни мрежи. 

 

 
 

5.3. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ 

Изграждане на административен и професионален капацитет 

- Комуникационна програма за разясняване на ползите от основното обновяване на 
Национално и местно ниво 

- Обслужване на едно гише (вкл. предоставяне на персонализирани съвети на 
собственици на сгради и инвеститори) 

- Обвързване на обучителните програми в средните и висшите училища със 
съвременните тенденции и практики в сферата на ЕЕ. Специални разпоредби за обучение и 
квалификация на монтажници и консултанти. 

- Изграждане на капацитет на местно равнище - за общински специалисти, енергийни 
консултанти, проектанти и строителни специалисти. 

- Повишаване капацитета на общинските власти във връзка със задълженията им за 
общинско енергийно планиране. 

 

5.4. ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ 

Липсата на единна база данни на сградния фонд, липсата на системна поддръжка на 

жилищните сгради могат да се преодолеят със следните конкретни технически мерки: 

- Създаване на единна цифрова система за набиране на информация (база данни) за 
съществуващия сграден фонд; 

- Създаване на единна система за набиране на информация за целите на провежданите 
социални политики касаещи енергийно уязвими групи от населението; 

- Насърчаване използването на по-качествени материали и нови технологии при 
обновяване за ЕЕ; 

- Пакетни решения за сходни типове сгради; 
- Разширяване на техническият паспорт с част за планиране на енергийното 
обновяване. 

 

Източници на информация: 

- Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния 
фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г.; 

- -              План за възстановяване и устойчивост на Република България. 
 

6. ИЗБОР НА ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ 

 

6.1. ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ 

Наред с постигнатото до тук има предпоставки за създаване на условия за все по-ефективно и 

екологосъобразно използване на енергията в общинските сгради, и разширяване на въз- 

действието на положителните примери и върху жителите на цялата община. Стимулирането на 

интереса и повишаване осведомеността относно практиките и поведението във връзка с 

устойчивото потребление и ресурсната ефективност има потенциал да промени поведенческите 

нагласи сред лицата, обитаващи и стопанисващи сградите публична собственост и 

собствениците на сгради – жилищни и промишлени. 
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Факторът на поведението на хората при консумацията на енергия е толкова важен, 

колкото и техническата ефективност на средствата за производство на енергия. Ето защо 

общината със своята роля на регулатор и мотиватор е необходимо да съблюдава и прилага т. 

нар. „меки“ мерки за формирането на различен тип поведение спрямо консумацията на 

енергия. 

 

Общината ще подпомага участието на гражданите в специализирани програми за повишава- не 

на енергийната ефективност, подобряване чистотата на въздуха и ограничаване на енергийната 

бедност в бъдеще както чрез своите успешни примери и споделянето на опит, така и чрез 

административна и техническа помощ за крайните бенефициенти, когато това е възможно. 

Стимулирането на интереса към прилагането на мерки за по-ефективно използване на 

енергията в общинските сгради има потенциал да промени поведенческите нагласи сред 

жителите и лицата, стопанисващи сградите публична собственост. 

 

С инициативи, провокиращи промяната на поведение и отношение към енергопотреблението и 

опазване на околната среда, насочени към децата и младежите, подрастващите ще имат 

възможност да формират активно отношение и поведение към климатичните особености като 

цяло. 

 

Регулаторни инструменти за осъществяване на енергийни политики са градоустройството и 

териториалното планиране, стриктното съблюдаване на издаваните строителни разрешения за 

спазване на нормите за енергийна ефективност – особено с оглед на навлизащото 

задължително изискване за строителство на почти нулево-енергийни сгради, инвеститорския 

контрол върху проектите (включително по НПЕЕМЖС), а при възможност – осигуряване на 

преференции и данъчни облекчения при инвестиции в енергийна ефективност, ВЕИ и свързани 

технологии. 

 

Функцията на общината във всички гореизброени инициативи е неизменна. Със своите проекти 

и дейности местната власт е един своеобразен медиатор между настъпващите нормативни 

изисквания и приложението им сред населението. Поради това общинската администрация е 

основната движеща сила към енергийния преход и необходимото звено той да се осъществи. 

 

6.2. ОБЕКТИ 

Обекти за въвеждане на енергоспестяващи мерки през периода на действие на програмата: 

1. „Подмяна на уличното осветление в Общината в селата Гюргич, Черно поле, Плешивец и 

Дражинци и второстепенните улици на селата Динково и Тополовец“;  

2. "Повишаване енергийната ефективност на  сгради общинска собственост в община 

Ружинци”; 

3. Интервенции над сградите на Детска градина „Изгрев” село Ружинци, община Ружинци, 

област Видин, за достигане на енергийна ефективност клас „А” до трансформациите им в 

сгради с близко до нулево потребление на енергия”. 

 

6.3. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

За реализиране на проектите по енергийна ефективност на Община Ружинци възможни 

източници на финансиране ще бъдат както действащите към момента, така и бъдещите 

финансови механизми и инструменти, описани в т. 5.2. 

Бюджетни средства 

В зависимост от планираното реализиране на мерки по енергийна ефективност, в общинския 

бюджет се залагат средствата за изпълнение на предвидените обекти за съответната година.  

Други източници на финансиране 

Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, емисии на 
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общински облигационни заеми (ценни книжа), банкови заеми, финансов лизинг и др. Могат да 

се използват както за изпълнение на цялостни проекти по енергийна ефективност, така и в 

случаите на съфинансиране на проекти. 

 

7. ИЗПЪЛНЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНИТЕ МЕРКИ 

 

За успешното реализиране на общинската политика по ЕЕ е необходимо да се наблюдава 

изпълнението на инвестиционните проекти, като се прави периодична оценка на резултатите. 

Анализът и оценката на постигнатите резултати не винаги са очевидни, въздействието от 

изпълнението на енергоспестяващите мерки представлява ефект с натрупване. Наблюдението, 

оценка и контрола са важни, тъй като тези дейности позволяват да се предприемат коригиращи 

действия, ако напредъка не е удовлетворяващ или ако се променят условията. 

Ежегодно се прави мониторинг и оценка на изпълнението на Програмата за енергийна 

ефективност и постигнатите резултати за съответната година. 

В съответствие с чл. 12, ал.7 от ЗЕЕ, Изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие утвърждава образец на отчет на изпълнението на дейностите и мерките от 

ПЕЕ. Отчетът систематизира данните и резултатите (очаквани и постигнати) от изпълнението 

на дейностите и мерките от Програмата. Годишният отчет се представя на Общински съвет 

Ружинци за информация и в Агенция за устойчиво енергийно развитие. 

 

8. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ И ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

 

Най-важните практически резултати, които ще се постигнат с реализирането на Програмата      за 

енергийна ефективност са: 

- икономия на средства от намаленото използвано количество енергия за осветление, 

отопление и охлаждане; 

- създадена по-здравословна и комфортна среда за работа и живот; 

- по-малко отделени парникови емисии. 

 

Изпълнението на заложените цели и мерки в Програмата за енергийна ефективност води до 

устойчиво подобряване на условията и стандарта на живот на хората; диверсифициране на 

енергийните доставки и намаляване зависимостта на обектите 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, по-голяма сигурност на доставките и намаляване на цената на първичните 

енергийни ресурси; подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване 

на показателите на околната среда, свързано с изпълнение на поетите задължения от Република 

България. 

 

Програмата за енергийна ефективност има отворен характер и в седем годишния си срок на 

действие ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от ново постъпили данни, 

реалните потребности, срещаните проблеми и финансовите възможности. 

 

 

Председател Общински съвет: 
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