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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА КУКЛЕН. 

 

Община Куклен заема площ от 148 кв. км., средната гъстота на населението 

е 45 лица/ кв. км.  

На територията й освен гр. Куклен са разположени и следните населени 

места: с. Цар Калоян, с. Гълъбово, с. Добралък, с. Яворово и с. Руен. 
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Фиг. 1 Община Куклен – населени места. 

 

  Като цяло релефът на общината е с планински характер. Само северните 

части от землището на общинския център с. Куклен, включват земи от периферните 

части на  Горнотракийската низина. На юг от селото се извисяват разклоненията на 

централно-родопския дял Чернатица “. На 450 м. надморска височина, на около 4 км 

от селото, всред китна природа е разположен манастира “Св. Св. Козма и Дамиан“ , 

връстник на Бачковския манастир. Обявен е за паметник на културата от 

Национално значение. 

Намиращият се в близост до него целебен извор и двата празника на 

манастира - първи юли и първи ноември, привличат множество туристи и вярващи.  

От територията на общината  най-голям е делът на горите 92 479дка или 

88,6%, което представлява 62,6% от целия поземлен ресурс на общината. Те заемат 

землищата на с.Руен, с.Цар Калоян, с.Добралък, с. Гълъбово и с.Яврово, като в 

землищата на същите села, с изключение на това на с.Руен се включва и лесопарк 

“Родопи” с 23 000дка. 
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Общината попада в преходно-континенталната климатична област, 

северно от Родопския масив. Тази климатична област се характеризира със 

значително по-мека зима и сравнително сухо лято. Снежната покривка се задържа 

средно от 25 до 30 дни през годината. Характерно за района е ранното започване на 

пролетта, като температурата на въздуха бързо се повишава и в началото на Април 

средноденонощната температура надвишава 10° – 12° С. 

Температурните инверсии, характерни за въздушния басейн над Горна 

Тракия обхващат и територията на община Куклен. Те ограничават естествената 

вентилация на въздуха в района и водят до бързо увеличаване на атмосферните 

замърсители.  

През пролетния сезон падат значителни валежи. Близостта до планината 

създава прохлада и намалява влиянието на континенталния климат, характерен за 

Пловдивското поле.  

Ветровете със западна посока доминират, но силните ветрове със скорост 

над 14 м/сек са рядко явление.  

Факторите, оказващи влияние върху икономическото развитие на 

общината са разнообразни и комплексни. Общинската икономика е представена 

единствено от частния сектор, което налага извода че е извършена пълна 

трансформация на собствеността, производството и услугите се осъществяват 

изцяло от него.  

Оформеният икономически комплекс включва предприятия от различни 

отрасли на икономиката – индустрия, горско стопанство, селско стопанство, лека 

промишленост и др.  

През 2001г. на територията на общината са били регистрирани 85бр. 

стопански субекти (малки и средни предприятия), през 2002г. те  са 98, а през 2003г. 

те вече са 138 бр. Поради особености в статистическата отчетност (отчитаща 

данъчната регистрация на стопанските субекти), две от големите производствени 

структури, намиращи се реално на територията на община Куклен („КЦМ” АД и 

„Агрия”АД) реално отсъстват от анализа  на икономическия сектор в Общинския 

план. Статистическата информация за икономическите показатели на тези две 

търговски дружества териториално е отнесена към община Пловдив. На практика 

това дава изкривена представа за икономическия потенциал на общината. 

Особеностите на икономиката в Община Куклен са свързани със 

суровинната база, която е предимно в областта на лозарството, 

зеленчукопроизводството и трайните насаждения. Оперделящи за стопанската 

структура са близостта до индустриализирани райони като Пловдив и Асеновград.  
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Освен близостта до втория по големина град и университетски център в 

България-гр. Пловдив, близостта до автомагистрала „Тракия” и път ІІ-86 свързващ 

ни с Република Гърция, близостта до жп линия Белград-София- Пловдив – Истанбул, 

е налице и една нова предпоставка, която ще спомага за развитието на общината, а 

именно-регистрираната от консорциума КЦМ ЕАД - „Сиенит” с участието на 

общината, „Промишлено-търговска зона Куклен”. 

Стратегическото местоположение на общината се допълва и от разширеното 

и реконструирано летище Пловдив /Крумово/. 

 

 

2. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. 

 

2.1. Политика по енергийна ефективност в общината. 

 

Текущото състояние на енергийната ефективност в общината се 

характеризира с висока енергоемкост поради наследена енергоинтензивна 

структура, морално остарели технологии, неблагоприятен енергиен баланс на 

домакинствата, амортизиран сграден фонд.  

Електроенергийната система в общината е добре развита, като в 

последните няколко години са направени значителни инвестиции от поддържащото 

предприятие ЕРП-Пловдив - над 2 млн. лв. за реконструкция на енергийните мрежи 

и системи за територията на община Куклен. 

Напрежението на тока в града се повиши и в резултат на подмяна на 

стълбовните линии и разделяне на изводите, както и изваждането изцяло на 

електрическите табла извън границите на съответният имот, в едно със 

захранващите кабели.  

Въпреки редицата подобрения, все още има квартали, в които 

напрежението на електричеството  постоянно е ниско. 

Целенасочените действия за постигане на енергийна ефективност са 

възпрепятствани от липса на стимули за рационално енергопотребление, 

недостатъчна осведоменост на потребителите за намаляване на консумацията, 

недостатъчна институционална база. 

Анализът на разходите за енергия в общината и разпределението им по 

сектори и видове горива показва, че финансовия ресурс се използва предимно за 

съоръжения, отопление и осветление. Възможностите за постигане на по-висока 
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енергийна ефективност има във всички области на социално-икономическия живот. 

  

В общинските дейности потреблението на енергия обхваща следните 

основни сфери: 

- потребление в сгради – общинска собственост (административни 

сгради, училища, детски градини и ясли, културни, здравни, социални и спортни 

обекти); 

- потребление за улично осветление. 

Постигането на икономии в потреблението на енергия в общината 

вследствие на предприемане на мерки за увеличаване на енергийната ефективност 

може значително да облекчи общинския бюджет, тъй като разходите за енергия във 

всички дейности са на второ място в общите бюджетни разходи след тези за заплати 

и осигуровки.  

Основните енергоносители са: 

- електроенергия – всички общински обекти; 

- нафта за отопление (промишлен газьол) – сградата на общинска 

администрация, СОУ „Петър Бонев“, ОДЗ, читалището; 

 

2.2. Основа на общинската програма за енергийна ефективност 

(ОПЕЕ). 

 

Основна цел при разработването на настоящата ОПЕЕ е изпълнението на 

държавната поликита по енергийна ефективност за постигане на Националната 

индикативна цел до 2016 г. за реализиране на икономия на горива и енергия в 

размер на 627 ktoe или 7291 GWh. Тази цел е заложена в Националния план за 

действие по енергийна ефективност, приет с Протокол  на МС № 37 от 04.10.2007 г. и 

представлява 9% от осреднената стойност на крайното енергийно потребление 

(КЕП) в обхвата на Директива 2006/32/ЕО за периода 2001 – 2005 г.  

При реализирането на своята политика общината се ръководи от следната 

нормативна рамка: 

- Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 

16.12.2002г относно енергийната ефективност на сградния фонд; 
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- Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и съвета от 

05.05.2006г относно ефективността на крайното потребление на енергия и 

осъществяване на енергийни услуги; 

- Енергийна стратегия на Република България; 

- Първи национален план за действия по енергийна ефективност 

2008-2010г; 

- Втори национален план за действия по енергийна ефективност 

2011-2013г; 

- Отчет за изпълнението на Първи национален план за действие 

по енергийна ефективност; 

- Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 

2015г; 

- Национална краткосрочна програма по енергийна ефективност; 

- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването 

на ВЕИ 2005 – 2015г; 

- Закон за енергийната ефективност; 

- Закон за енергетиката; 

- Закон за малките и средни предприятия; 

- Закон за достъп до обществена информация; 

- Наредба №РД-16-1057 от 10.12.2009г за условията и реда за 

извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, 

издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати; 

- Наредба РД-16-1058 от 10.12.2009г за показателите за разход на 

енергия и енергийните характеристики на сградите; 

- Наредба № РД-16-932 от 23.10.2009г за условията и реда за 

извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и на 

климатичните инсталации по чл.27 ал.1 и чл.28, ал.1 от ЗЕЕ и за създаване, 

поддържане и ползване на базата данни за тях; 

- Наредба за методиките за определяне на националните 

индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за 

енергийни спестяване между лицата по чл.10, ал.1 от ЗЕЕ, допустимите мерки за 

енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на 

енергийните спестявания; 

- Наредба №16-301 от 20.03.2009г за определяне на съдържанието, 

структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация; 
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- Наредба №5 от 28.12.2006г за техническите паспорти на 

строежите; 

При разработване на ОПЕЕ община Куклен използва метод на 

комбиниран подход чрез разделяне на приоритетите в целеви групи и извършването 

на експертна оценка за резултатите.   

Разделянето на обектите по целеви групи дава възможност за по-

нататъшно определяне на тези от тях, при които провеждане на мерки за енергийна 

ефективност ще доведе до най-голяма икономия на енергия и средства, като 

същевременно ще подобри значително качеството на извършваните услуги. От друга 

страна извършването на експертна оценка от специалисти в областта на енергийната 

ефективност ще даде възможност на предварителна оценка на ефекта от 

въвеждането на мерки и извършването на прогноза за крайните резултати за 

потреблението на енергия в общината.  

Приоритетите на общинската програма за енергийна ефективност са 

насочени към: 

 намаляване на количеството на консумираната енергия при КЕП 

и на разходите за нея; 

 подобряване на качеството на енергийните услуги; 

 намаляване на вредните емисии в атмосферата; 

 подбряване качеството на живот в общината. 

 

 

2.3. Връзка на ОПЕЕ с Енергийната стратегия на Република 

България, Националния план за действие по енергийна ефективност и 

Общинския план за развитие на община Куклен 2007 – 2013 г.   

 

Съгласно Наредба за методиките за определяне на Националните 

индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за 

енергийни спестявания за лицата по чл.10, ал.1 от ЗЕЕ, допустимите мерки за 

енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на 

енергийните спестявания, обн.ДВ № 27 от 10.04.2009 г. поликитата по въвеждане на 

енергийни спестявания с цел изпълнение на индивидуалните цели на общината се 

провежда в условията на нарастване на крайното потребление на енергия с темп от 

5.5% годишно. Това позволява заложената индикативна цел за енергийни 

спестявания на национално ниво от 9% спрямо нивото на потребление през периода 
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2001 -2005 г. да бъде разпределена до нивото на община Куклен в размер на 0.22 GWh 

до 2016г. включително и в същото време управлявано междинното изпълнение за 

всяка година от разглеждания период.   

 

 

3. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ. 

 

3.1. Анализ на потреблението на енергия в сгради – общинска 

собственост и уличното осветление. 

 

 

 

 

Таблица 1 

Сграда на Общинската администрация 

  

  Вид гориво / енергия 
Мерна 

единица 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 

Промишлен газьол, котелно 

гориво, нафта, дизелово 

гориво* 
MWh 

 
140.94 112.0328 126.9852 89.1228 

2 Електрическа енергия MWh 
 

45.08 46.375 42.295 46.001 

  Общо: MWh 

 
186.02 158.4078 169.2802 135.1238 

* Забележка: 1) Приема се, че:  1л = 0.82 кг (нафта при постоянна температура). 

2) 1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh. 

 

 
 

Фиг.2. Потребление на горива и енергия в сградата на общинската администрация 

 

На сградата има извършен одит по Чл.16 от ЗЕЕ, с което е установено 

нивото на потребление на енергия в сградата, специфичните възможности за 
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намаляването му и са набелязани мерки за повишаване на енергийната ефективност 

на сградата като цяло при спазване на съответствието с изискванията на Наредба №7 

За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, обн. 

ДВ бр.2/ 2010г. 

Таблица 2 

СОУ "Отец Паисий"и физкултурен салон към него 

  Вид гориво / енергия 
Мерна 

единица 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 

Промишлен газьол, 

котелно гориво, нафта, 

дизелово гориво* 
MWh   465.4384 480.704 564.5372 504.1824 

2 Електрическа енергия MWh   12.87 12.438 20.98 15.932 

  Общо: MWh   478.3084 493.142 585.5172 520.1144 

* Забележка: 1) Приема се, че:  1л = 0.82 кг (нафта при постоянна температура). 

2) 1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh. 

 
 

Фиг.3. Потребление на горива и енергия в сградата на СОУ „Отец Паисий” и ФС 

 

На сградата има извършен одит по Чл.16 от ЗЕЕ, с което е установено 

нивото на потребление на енергия в сградата, специфичните възможности за 

намаляването му и са набелязани мерки за повишаване на енергийната ефективност 

на сградата като цяло при спазване на съответствието с изискванията на Наредба №7 

За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, обн. 

ДВ бр.2/ 2010г. 

Таблица 3 

Детска градина 

  Вид гориво / енергия 
Мерна 

единица 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 

Промишлен газьол, 

котелно гориво, нафта, 

дизелово гориво* 
MWh   102.2308 267.612 329.8112 260.5708 

2 Електрическа енергия MWh   45.607 39.561 43.286 42.126 

  Общо: MWh   147.8378 307.173 373.0972 302.6968 

* Забележка: 1) Приема се, че:  1л = 0.82 кг (нафта при постоянна температура). 

2) 1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh. 
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Фиг.4. Потребление на горива и енергия в сградата на Детската градина. 

 

На сградата има извършен одит по Чл.16 от ЗЕЕ, с което е установено 

нивото на потребление на енергия в сградата, специфичните възможности за 

намаляването му и са набелязани мерки за повишаване на енергийната ефективност 

на сградата като цяло при спазване на съответствието с изискванията на Наредба №7 

За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, обн. 

ДВ бр.2/ 2010г. 

Таблица 4 

Детски ясли 

  Вид гориво / енергия 
Мерна 

единица 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 
Промишлен газьол, котелно гориво, 

нафта, дизелово гориво* 
MWh   46.9684 52.3392 50.2164 60.8304 

2 Електрическа енергия MWh   10.248 6.513 5.763 7.85 

  Общо: MWh   57.2164 58.8522 55.9794 68.6804 

* Забележка: 1) Приема се, че:  1л = 0.82 кг (нафта при постоянна температура). 

2) 1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh. 

 

 
Фиг.5. Потребление на горива и енергия в сградата на Детските ясли. 

 

На сградата няма извършен одит по Чл.16 от ЗЕЕ, с което да се установи 

нивото на потребление на енергия в сградата, специфичните възможности за 
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намаляването му и са набелязани мерки за повишаване на енергийната ефективност 

на сградата като цяло при спазване на съответствието с изискванията на Наредба №7 

За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, обн. 

ДВ бр.2/ 2010г. 

Таблица 5 

Читалище "Никола Й. Вапцаров" 

  Вид гориво / енергия 
Мерна 

единица 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 
Промишлен газьол, котелно гориво, 

нафта, дизелово гориво* 
MWh   

        

2 Електрическа енергия MWh   8.552 9.23 9.284 10 

  Общо: MWh   8.552 9.23 9.284 10 

* Забележка: 1) Приема се, че:  1л = 0.82 кг (нафта при постоянна температура). 

2) 1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh. 

 
 

Фиг.6. Потребление на горива и енергия в сградата на читалището. 

 

На сградата няма актуален одит по Чл.16 от ЗЕЕ, с което да се установи 

нивото на потребление на енергия в сградата, специфичните възможности за 

намаляването му и са набелязани мерки за повишаване на енергийната ефективност 

на сградата като цяло при спазване на съответствието с изискванията на Наредба №7 

За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, обн. 

ДВ бр.2/ 2010г. 

Таблица 6 

Общинска поликлиника 

  Вид гориво / енергия 
Мерна 

единица 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 
Промишлен газьол, котелно гориво, 

нафта, дизелово гориво* 
MWh   

        
2 Електрическа енергия MWh 45.15 44.074 45.006 44.500 44.450 

  Общо: MWh 45.15 44.074 45.006 44.500 44.450 

* Забележка: 1) Приема се, че:  1л = 0.82 кг (нафта при постоянна температура). 

2) 1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh. 

3) Стойностите за 2010г и 2011г са екстраполирани стойности. 
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Фиг.7. Потребление на горива и енергия в сградата на поликлиниката. 

 

На сградата има извършен одит по Чл.16 от ЗЕЕ, с което е установено 

нивото на потребление на енергия в сградата, специфичните възможности за 

намаляването му и са набелязани мерки за повишаване на енергийната ефективност 

на сградата като цяло при спазване на съответствието с изискванията на Наредба №7 

За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, обн. 

ДВ бр.2/ 2010г. 

Таблица 7 

Улично осветление 

  Вид гориво / енергия 
Мерна 

единица 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 Електрическа енергия MWh   299.391 282.4388 253.459 219.04249 
  Общо: MWh   299.391 282.4388 253.459 219.04249 

 

 

 
Фиг.8. Потребление на електроенергия от уличното осветление. 

 

След извършено описване на данните от фактурите за потребление на 

енергия и горива за 2008г, 2009г, 2010г и 2011г - за всяка сграда поотделно, можем да 

проследим как се е движило енергопотреблението от гледна точка на закупените 

ресурси. 
 

Таблица 8 



Община Куклен – Програма за енергийна ефективност до 2016г 

 
 

14 
 

Община Куклен - потребени енергии по години 

  Вид гориво / енергия 
Мерна 

единица 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 
Промишлен газьол, котелно 

гориво, нафта, дизелово гориво* 
MWh   755.58 912.69 1071.55 914.71 

2 Електрическа енергия MWh   465.82 441.56 419.57 385.40 

  Общо: MWh   1221.40 1354.25 1491.12 1300.11 

* Забележка: 1) Приема се, че:  1л = 0.82 кг (нафта при постоянна температура). 

2) 1 toe(тон нефтен еквивалент) = 11,6 MWh. 

 

 
Фиг.9. Потребление на горива и енергия в Община Куклен. 

 

Таблица 9 

Община Куклен - Специфичен разход на енергия в сградите 

  Вид гориво / енергия 
Мерна 

единица 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 Специфичен разход* KWh/m2/y   137.75 162.61 191.30 162.47 

ЗАБЕЛЕЖКА: * Взимат се под внимание само сградите с извършен или неизтекъл енергиен одит.* 

Отопляема площ, кв.м. 5896 
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Фиг.10. Специфичен разход на енергия в Община Куклен. 

 

Съставянето на сравнителна таблица със стойностите на специфичен 

разход на енергия е свързано с изчисляването на интегриран показател за годишен 

разход на енергия в kWh/m2 за година за всяка една от сградите поотделно и се 

основава на енергийния баланс на сградите като интегрирани системи. Стойностите 

на интегрираната енергийна характеристика на всака една сграда по потребна 

енергия се представят като: специфичен годишен разход на енергия за отопление, 

вентилация, подгряване на вода за битови нужди, общ годишен разход на енергия, 

годишно количество на генерирани емисии въглероден диоксид (СО2). 

Изчисляването на специфичен разход на потребна енергия позволява да се 

извършва сравнение между отделните сгради по ниво на енергопотребление като се 

елиминират външните геометрични фактори като разгъната застроена площ, 

височина, ориентация и др. 

На Фиг.х може да се види стръмно нарастващ участък от кривата на общото 

потребление на енергия, отговарящ за 2010г, както и ясно изразена тенденция на 

увеличаване на КЕП в края на разглеждания период в сравнение с началото му.  

Това може да бъде обяснено със следните фактори: 

- нарастване на БВП, а оттам нарастване и на КЕП; 

- влошаващо се състояние на външната обвивка на сградите и 

спешна необходимост от вземане на мерки по нейното подобряване; 

- влияние на променящите се външни метеорологични фактори; 

- липса на управление на потреблението на горива и енергии на 

ниво сграда и ниво община (няма енергиен мениджмънт); 

Таблица 10 

Община Куклен - разделение на потребената енергия по сектори и по години 

  Вид гориво / енергия 
Мерна 

единица 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 Административни услуги MWh   186.02 158.41 169.28 135.12 

2 Образование MWh   626.15 800.32 958.61 822.81 
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3 Култура MWh   8.55 9.23 9.28 10.00 

4 Здравеопазване MWh   101.29 103.86 100.48 113.13 

5 Пътна инфраструктура MWh   299.39 282.44 253.46 219.04 

  Общо: MWh   1221.40 1354.25 1491.12 1300.11 

 

 
Фиг. 11. Потребление на енергия за 2008 год. 

 
Фиг. 12. Потребление на енергия за 2009 год. 
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Фиг. 13. Потребление на енергия за 2010 год. 

 

 

 
Фиг. 14. Потребление на енергия за 2011 год. 

 

 
 

Фиг. 15. Енергопотребление в сектор „Административни услуги”. 
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Фиг. 16. Енергопотребление в сектор „Образование”. 

 

 
 

Фиг. 17. Енергопотребление в сектор „Култура”. 

 

 
 

Фиг. 18. Енергопотребление в сектор „Здравеопазване”. 
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Фиг. 19. Енергопотребление в сектор „Пътна инфраструктура”. 

 

От показаното на диаграмите на по-горе можем да видим какво е 

рампределението на енергийното потребление в Община Куклен по сектори.  

Най-голям е дела на образованието, защото най-голямата част от 

отопляемата площ е в този сектор и вниманието на обществото е насочено главно 

там. Тук са причислени сградите на СОУ „Отец Паисий”, физкултурния салон и 

детската градина. 

Характерен за това приоритетно внимание е и факта, че именно там имаме 

реализирани частични мерки по подобряване на енергийните характеристики на 

сградите – изпълнени проекти по Програма „Красива България” и СИФ към МТСП за 

извършване на строително-ремонтни дейности и внедряване на енергоспестяващи 

мерки. 

Освен това, именно там има подготвен проект за подмяна на котел с нов и 

газифициране на сградата. 

 

Не може да не обърнем внимание и на относително високия дял на 

пътната инфраструктура – втори по големина след образованието. Тук е причислено 

уличното осветление на територията на гр. Куклен и селата: 

 Гълъбово; 

 Цар Калоян; 

 Яворово; 

 Добралък; 

 Руен. 

В тази насока общината е предприела мерки по подмяна на неефективните 

улични лампи с по-ефективни енергоспестяващи такива, при което от всичките 410 

броя улични лампи – над 90% са енергоспестяващи. Ефекта от извършената подмяна 

може да се проследи по кривата на потреблението на електроенергия на фиг. 23, 

където се вижда ясно изразен спад за 2011г. 
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Третият по големина консуматор на енергия в общината е сектора 

„Административни услуги” като тук е причислена сградата на общинската 

администрация. 

Ако погледнем на фиг.19 ще видим, че макар да остава относително 

постоянно във времето, потреблението на енергия остава на едно високо ниво. 

Загрижена от този факт, общинската администрация е в процес на изготвяне и 

внасяне на проект по Програма „Красива България” за реновиране на сградата на 

общинска администрация, без 3-ти етаж и изграждане на рампа и асансьор до 3-ти 

етаж. По същество, реновирането на 1-ви и 2-ри етажи ще се състои от подмяна на 

старата дървена дограма, полагане на топлинна изолация на външните стени, 

измазване и боядисване.  

През 2011г на сградата е извършен енергиен одит, който стига до 

заключението, че в сградата трябва да бъдат изпълнени още и подобряване на 

ефективността на отоплителната инсталация, както и подобряване на 

експлоатацията и поддръжката на системата за отопление. 

 

Четвъртият по големина консуматор на енергия в общината е сектора 

„Здравеопазване”, където са причислени общинската поликлиника и детската ясла.  

През 2011г на сградата е извършен енергиен одит на сградата на 

поликлиниката, който стига до заключението, че в сградата трябва да бъдат 

изпълнени енергоспестяващи мерки по топлоизолиране на външни стени, под и 

покрив, подобряване на ефективността на отоплителната инсталация, както и 

подобряване на експлоатацията и поддръжката на системата за отопление.  

През 2009г в сградата на детската ясла е реализиран проект по Програма 

„Красива България” за подобряване на енергийната ефективност чрез подмяна на 

дограмата, топлоизолиране на външни стени, измазване и боядисване. 

Петият по големина консуматор на енергия в общината се явява сектора 

„Култура”, където е причислена сградата на читалището.  

Въпреки, че количеството на потребената енергия в тази сграда е много по-

малко в сравнение с останалите консуматори изброени по-горе, тук притеснителна е 

тенденцията на постоянно нарастване, както е видно от фиг. 21. Трябва да се обърне 

внимание от общинското ръководство на причините за това, но една от тях може да 

бъде влошаващото се състояние на енергийните характеристики на сградата, както и 

продължителното и пребиваване в састояние на неотопленост, което води до 

появата на влага и до физическо рушене на сградните елементи.  

 

Анализа на потреблението в общинските обекти и системата за улично 

осветление за всяка година показва възможности за разделение по различен 

критерий: 

- Сектори на общинската икономика, средногодишно за 
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периода 2008-2011г; 

Таблица 11 

Община Куклен - разделение на потребената енергия по сектори и по 

години 

 
  Вид гориво / енергия 

Мерна 

единица 
2008 2009 2010 2011 

1 Административни услуги % 15.2 11.7 11.4 10.4 

2 Образование % 51.3 59.1 64.3 63.3 

3 Култура % 0.7 0.7 0.6 0.8 

4 Здравеопазване % 8.3 7.7 6.7 8.7 

5 Пътна инфраструктура % 24.5 20.8 17 16.8 

  Общо: MWh 1221.40 1354.25 1491.12 1300.11 

 

- Отделни обекти, средногодишно за периода 2008-2011г; 

Таблица 12 

Сграда на Общинската администрация         

  Вид гориво / енергия 
Мерна 

единица 
2008 2009 2010 2011 

1 
Промишлен газьол, котелно гориво, 

нафта, дизелово гориво* 
% 75.8 70.7 75.0 66.0 

2 Електрическа енергия % 24.2 29.3 25.0 34.0 

  Общо: MWh 186.02 158.4078 169.2802 135.1238 

 

Таблица 13 

СОУ "Отец Паисий" и физкултурен салон към него 

  
  Вид гориво / енергия 

Мерна 

единица 
2008 2009 2010 2011 

1 
Промишлен газьол, котелно гориво, 

нафта, дизелово гориво* 
% 97.3 97.5 96.4 96.9 

2 Електрическа енергия % 2.7 2.5 3.6 3.1 

  Общо: MWh 478.3084 493.142 585.5172 520.1144 

Детска 

градина           

  

 Таблица 14 

  Вид гориво / енергия 
Мерна 

единица 
2008 2009 2010 2011 

1 
Промишлен газьол, котелно гориво, 

нафта, дизелово гориво* 
% 69.2 87.1 88.4 86.1 

2 Електрическа енергия % 30.8 12.9 11.6 13.9 

  Общо: MWh 147.8378 307.173 373.0972 302.6968 

 
Детски ясли 

     

  

 Таблица 15 

  Вид гориво / енергия 
Мерна 

единица 
2008 2009 2010 2011 

1 
Промишлен газьол, котелно гориво, 

нафта, дизелово гориво* 
% 82.1 88.9 89.7 88.6 

2 Електрическа енергия % 17.9 11.1 10.3 11.4 
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  Общо: MWh 57.2164 58.8522 55.9794 68.6804 

 

Читалище "Никола Й. Вапцаров" 

   

Таблица 16 

  Вид гориво / енергия 
Мерна 

единица 
2008 2009 2010 2011 

1 Електрическа енергия % 100 100 100 100 

  Общо: MWh 8.552 9.23 9.284 10 

 

Таблица 17 
Общинска поликлиника 

  Вид гориво / енергия 
Мерна 

единица 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 Електрическа енергия % 100 100 100 100 100 

  Общо: MWh 45.150 44.074 45.006 44.500 44.450 

Забележка: Стойностите за 2010г и 2011г са екстраполирани стойности. 

  Таблица 18 
Улично осветление 

  Вид гориво / енергия Мерна единица 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Електрическа енергия %   100 100 100 100 

  Общо: MWh   299.391 282.4388 253.459 219.0425 

 

- Видове енергийни ресурси, средногодишно за периода  

2008-2011г. 

 

 

 

Таблица 19 

Община Куклен - потребени енергии по години       

  Вид гориво / енергия 
Мерна 

единица 
2008 2009 2010 2011 

1 
Промишлен газьол, котелно гориво, 

нафта, дизелово гориво* 
% 61.9 67.4 71.9 70.4 

2 Електрическа енергия % 38.1 32.6 28.1 29.6 

  Общо: MWh 1221.40 1354.25 1491.12 1300.11 
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Фиг. 20 Разделение по видове енергийни ресурси 

 

3.2. Формиране на целеви групи. 

 

Избора на приоритетни обекти за въвеждане на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност трябва да се извършва не по един, а по няколко критерия с 

отчитане на социалния ефект и икономията на средства едновременно. 

Прилагайки аналитично-селективен подход при оценката на последващия 

ефект от въвеждането на мерки и същевременно оценка на възможностите за 

своевременно финансиране на предложените обекти от външни за общината 

източници, можем да посочим следните целеви групи за класиране на общинските 

обекти при програмирането на дейностите по въвеждане на енергоспестяващи 

мерки: 

А. Първа целева група, сектор „Образование“ и „Енергиен мениджмънт” 

– СОУ „Отец Паисий”, физкултурен салон, ОДЗ, Общинска структура за енергиен 

мениджмънт; 

 

Б. Втора целева група, сектори „Здравеопазване”, „Административни 

услуги“ и „Пътна инфраструктура”– Общинска поликлиника, СОА, система за 

улично осветление и работещ механизъм за управление на потреблението на 

енергия в общината; 
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В. Трета целева, сектори „Култура“ – Читалище. 

 

Г. Четвърта целева група  – други сгради на общината. 

 

 

4. ИЗБОР НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ  МЕРКИ. 

 

Най-често залаганите мерки за намаляване на енергийната консумация са 

свързани с подобряване на техническите показатели на ограждащите конструкции 

на обектите – изолация на външни стени, подове и покриви, подмяна на дограма. 

Чрез използване на съвременни изолационни материали и дограми изброените 

мерки водят до понижаване на коефициента на топлопреминаване през външните 

ограждащи конструкции и до намаляване степента на инфилтрация до стойности, 

съобразени с изискванията за енергийна ефективност. 

Следващите по значимост мерки са подобряване на функционирането на 

котелни инсталации чрез цялостната им подмяна или чрез подняма на елементи от 

тях. 

След тях се нарежда мярката за подобряване на работата на сградните 

инсталации за отопление, топла вода и вентилация. Това включва частична 

реконструкция или цялостна подмяна на инсталациите – отоплителни тела, помпи, 

вентилатори, арматура и тръбна мрежа (включително изолация), въвеждане на 

автоматика и др. 

 След проведеното детайлно обследване на сградите, описани по-горе, 

са набелязани следните мерки за въвеждане. 

 

 

 

Таблица 20 
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t/год. лв/год. год. 

1 

Мерки по 

ограждащи 

елементи 

1 
Изолация външни 

стени 
83674.38 67.59 32.66 14790 5.66 

2 Изолация под 17618.00 19.16 10.00 3800 4.64 
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3 Изолация покрив 154220.81 152.26 54.98 24180 6.38 

4 Подмяна дограма 53398.41 71.32 30.10 16820 3.17 

ОБЩО МЯРКА 1: 308911.60 310.33 127.74 59590 5.18 

2 
Мерки по 

системите 

1 Осветление 0.00 0.00 0.00 0.00 
#DIV/0

! 

2 АС 13000.00 25.39 13.40 3620 3.59 

3 Котелна инсталация 13000.00 25.39 13.40 5470 2.38 

4 Прибори ИКУ 0.00 0.00 0.00 0.00 
#DIV/0

! 

5 Настройка 20112.35 9.43 3.23 1270 15.84 

6 Сградни инсталации 23570.00 48.86 100.12 8790 2.68 

7 ВЕИ 0.00 0.00 0.00 0.00 
#DIV/0

! 

ОБЩО МЯРКА 2: 69682.35 109.08 130.15 19150 3.64 

3 
Улично 

осветление 
1 Подмяна тела         

#DIV/0

! 

      
ОБЩО МЯРКА 3: 0.00 0.00 0.00 0.00 

#DIV/0

! 

4 
Енергиен 

мениджмънт 
1 

Въвеждане на 

система 
        

#DIV/0

! 

      
ОБЩО МЯРКА 4: 0.00 0.00 0.00 0.00 

#DIV/0

! 

      ОБЩО ВСИЧКИ МЕРКИ: 378593.95 419.40 257.89 78740 4.81 

 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените стойности в таблицата се отнасят за всички обекти 

от първа до трета целева група.  

 

 

5. ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ. 

Таблица 21 

№ Наименование 
Етап на 

изпълнение 

Период на 

изпълнение 

Очакван 

ефект Финан 

сиране 
MWh tCO2 

1. „Подобряване на 

енергийната ефективност на 

сграда СОУ” 

одобрено 

финансиране 
2012 – 2013г. 75.338 25.79 ОПРР 

2. „Подобряване на 

енергийната ефективност на 

физк.салон СОУ” 

одобрено 

финансиране 
2012 – 2013г. 127.97 43.78 ОПРР 

3.  „Подобряване на 

енергийната ефективност на 

сграда ОДЗ” 

 

одобрено 

финансиране 
2012 – 2013г. 48.86 100 ОПРР 

4. Реновиране на сграда ОА, 

частично 

изготвяне 

проект 
2012 – 2013г. 83.59 44.1 П-ма „Красива Б-я” 

5. „Подобряване на 

енергийната ефективност на 

изготвяне 

проект 
2013 – 2014г 83.60 44.1 
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сграда Общ. Поликлиника” 

6. „Подобряване на 

енергийната ефективност на 

сграда Читалище”* 

изготвяне 

проект 
2014 - 2016 

  

 

7. „Подобряване на 

енергийната ефективност на 

уличното осветление”* 

изготвяне 

проект 
2012 - 2014 

  

 

8. Внедряване на система за 

енергиен мениджмънт  

изготвяне 

проект 
2012 – 2014    

*Забележка: За всички обекти, чиито енергийни обследвания са извършени 
преди 2009г.и за тези, които нямат такива, следват да бъдат направени нови в 
съответствие с новата нормативна уредба. Срокът на валидност на енергийния 
одит е три години от датата на издаване на доклада. 

 

Описание на проектите: 

 

1. Проект за „Подобряване на енергийната ефективност на сграда СОУ”.  
 
 топлинно изолиране покрив; 
 газифициране и инсталиране на нов газов котел с висока 

ефективност; 
 

2. Проект за „Подобряване на енергийната ефективност на физкултурен 
салон към  СОУ”. 

 Топлинно изолиране на външни стени; 
 Топлинно изолиране на покрива; 
 Подмяна на дограмите с енергийно-ефективни такива; 
 Инсталиране на система за инфрачервено лъчисто 

отопление; 
 

3. Проект за „Подобряване на енергийната ефективност на сграда ОДЗ”. 
 

 газифициране и инсталиране на два броя нови газови 
котли с висока ефективност; 

 инсталиране на соларна система за топла вода; 
 

4. Реновиране на сградата на общинската администрация 
(частично). 

 Подмяна на дограмите на 2-ри и 3-ти етажи с нови 
енергийно-ефективни дограми; 

 Топлинно изолиране на външни стени; 
 Топлинно изолиране на пода; 
 Топлинно изолиране на покрива; 
 Инсталиране на прибори за измерване, контрол и 

управление; 
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 Изграждане на рампа за достъп на хора в неравностойно 
положение до сградата; 

 Изграждане на асансьорна шахта и асансьорна уредба до 3-
ти етаж. 

 
5. Проект за „Подобряване на енергийната ефективност на сграда 

Общинска поликлиника”. 
 

 Топлинно изолиране на външни стени; 
 Топлинно изолиране на пода; 
 Топлинно изолиране на покрива; 
 Подмяна на дограмите с енергийно-ефективни такива; 
 Газифициране и инсталиране на нов енерго-ефективен 

котел с комбинирано подаване на природен газ и нафта, и автоматично управление 
по външна температура; 

 Извършване на ремонт и обновяване на вътрешната 
отоплителна инсталация; 

 
6. Проект за „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на  

читалището”. 
 
Преди да се дефинират енергоспестяващите мерки е необходимо да се 

извърши енергиен одит на сградата на читалището. Опитът показва, че въвеждането 
на енергоспестяващи мерки води до 40% икономии на енергия за отопление, 
охлаждане, производство на топла вода и електропотребление в сградата. 

 
7. Проект за „Подобряване на енергийната ефективност на уличното 

осветление”. 
 
Енергоспестяващите мерки се свеждат до подмяна на осветителните тела с 

нови енергоспестяващи и въвеждане на система за автоматично управление. В 
зависимост от избраната технология – високоефективни газоразрядни лампи или 
соларни лампи, ефектът може да бъде съвсем различен. 

Опитът показва, че въвеждането на енергоспестяващи мерки при 
уличното осветление води до над 50% икономии на електрическа енергия. 

Преди да се дефинират енергоспестяващите мерки е необходимо да се 
извърши енергиен одит на уличното осветление за правилен подбор на технология. 

 
8. Проект за „Внедряване на енергиен мениджмънт в общината”. 
 
Какво представлява енергийният мениджмънт и дейностите, свързани с 

него са описани подробно по-горе в раздел 4 „ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА 
ПЛАНИРАНЕТО”. Това е мярка, която не изисква големи инвестиции в пари, но 
води до големи икономии в краткосрочен период от време. Свежда се до 
организиране на наличните хора и ресурси в една работеща схема за измерване, 
управление и контрол на потреблението на енергия в сградите общинска 
собственост.  
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В изпълнение на Плана и Общинската програма за енергийна 
ефективност, Община Куклен ще провежда политика за повишаване на 
стандарта на крайните потребители чрез изпълнението на следните 
инициативи: 

 

 Създаване на информационно бюро по енергийна ефективност, което 
периодично да провежда информационни кампании относно възможностите за 
намаляване на енергопотреблението като следи за развитието на новите 
технологии и дава консултации по въпросите на ЕЕ; 

 Насърчаване на социално-слабите слоеве от населението на Общината 
към прилагането на мерки за постигане на енергийна ефективност чрез гъвкави 
форми на подпомагане; 

 Организиране на периодични срещи на учащите се със специалисти в 
областта на енергийната ефективност за създаване на навици относно 
енергоспестяването; 

 Други дейности и мерки, водещи до повишаване на енергийната 
ефективност в крайното потребление на енергия КЕП в общината. 
  

В изпълнение на Общинската програма за енергийна ефективност, 

Община Куклен ще провежда политика за повишаване на стандарта на крайните 

потребители чрез изпълнението на следните инициативи: 

 Създаване на информационно бюро по енергийна ефективност, което 

периодично да провежда информационни кампании относно възможностите за 

намаляване на енергопотреблението като следи за развитието на новите технологии 

и дава консултации по въпросите на ЕЕ; 

 Насърчаване на социално-слабите слоеве от населението на Общината 

към прилагането на мерки за постигане на енергийна ефективност чрез гъвкави 

форми на подпомагане; 

 Организиране на периодични срещи на учащите се със специалисти в 

областта на енергийната ефективност за създаване на навици относно 

енергоспестяването. 

 
6. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ. 

 

Общинската програма за енергийна ефективност (ОПЕЕ) е разработена за 

периода 2011 – 2016г на основата на План за енергийна ефективност на Община 

Куклен до 2016г. Тя има отворен характер и следва да бъде актуализирана в 

съответствие с текущото изменение на индикативните параметри на потреблението 

на енергия в общината, както и с промяната на поставените индивидуални цели за 
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спестявания. Тя отчита непрекъснатия растеж на БВП и КЕП, но има пряка 

зависимост и с развитието на други икономически фактори като засилен 

инфлационен процес, навлизането (оттеглянето) на чужди инвеститори в 

икономиката, предоставяне на субсидии от страна на държавата и/или европейските 

фондове и други. 

Тя неизбежно трябва да отчита промените в нормативната база на 

национално ниво и спускането на директиви от ЕС относно промените в климата и 

световните тенденции  на развитие. 

Водеща роля в изпълнението на ОПЕЕ е отредена на общинската 

адмнистрация в лицето на Енергийния Мениджър (ЕМ). Той е основният инициатор 

за генериране на отчети, осъществяване на непрекъснат мониторинг и 

предприемане на компенсиращи мерки. Ежегодно в края на първото тримесечие, ЕМ 

организира изготвянето на годишен отчет за изпълнението на Националния План за 

енергийна ефективност за предходната година като кметът на общината представя 

този отчет за гласуване на редовно заседание на Общинския Съвет. Гласувания и 

одобрен Годишен отчет се изпраща в Териториалното звено на Агенцията по 

устойчиво енергийно развитие, което обслужва региона. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Изготвянето на Общинската програма за енергийна ефективност е 

задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност и налага 

участието на общините, в частност на община Куклен като държавна структура. 

Разработването и изпълнението на предвидените в програмата проекти е част от 

политиката на устойчиво развитие. Мерките по енергийна ефективност ускоряват 

икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда, повишават 

жизнения стандарт на населението, което е основна цел и приоритет на община 

Куклен. 


