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КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА  
НА ОБЩИНА КУЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА  

(2020г – 2023г) 
 
 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Документът е разработен  в съответствие с Национален план за действие за 
енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ),.  
 
2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Общинската Програма е съобразена с развитието на Северозападен  район за 
планиране, особеностите и потенциала на Община Кула насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници и биогорива. 

2.1. Основни цели  
  2.1.1. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, 
подобряване на средата на живот, труд и опазване на околната среда. 
  2.1.2. Създаване на условия за активизиране на икономическия живот в общината 
при спазване на установените норми за вредни вещества в атмосферата.  
2.2. Подцели:  

2.2.1. Намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, финансирани от 
общинския бюджет чрез: 
2.2.1.1. Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки;  
2.2.1.2 Усъвършенстване на организацията за поддръжка и контрол на 
енергийните съоръжения.  

2.2.2. Подобряване качеството на енергийните услуги.  
2.2.2.1. Достигане на нормативните изисквания за осветеност в учебни, 
детски, социални и здравни заведения, улици, пешеходни зони и други.  
2.2.2.2.Осигуряване на оптимални условия за работна среда.  

2.2.3. Повишаване нивото на:  

2.2.3.1. Информираност, култура и знания на ръководния персонал на 
общинските обекти, експерти и специалисти на общинската администрация 
за работа по проекти от фондовете по енергийна ефективност;  
2.2.3.2.Квалификация на експлоатационния персонал.  

2.2.4.Създаване на системата за събиране на информация за 
енергопотреблението на общинските обекти и изготвяне на точни анализи и 
прогнози.  

2.2.5. Изготвяне на проекти за финансиране от Програмите на Министерство на 
икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, Министерство на образованието, младежта 
и науката, Програма за развитие на селските райони, Фонд Козлодуй и 
други за внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки.  



 

2.2.6. Включване в Национални, регионални, областни и местни проекти за 
Евроинтеграция и партньорство за съвместно финансиране.  

2.2.7. Използване потенциала на екипа на общината, на Съюза на учените в 
България и изграждане на партньорство при реализиране на мероприятия 
за енергийна ефективност.  

 
3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
    3.1. Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);  
    3.2.  Закон за енергетиката (ЗЕ); 
    3.3.  Закон за устройство на територията (ЗУТ);  
    3.4. Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 
    3.5.  Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);  
    3.6.  Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);   
    3.7.  Закон за горите; 
    3.8. Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото  

прилагане;  
    3.9. Закон за водите; 
    3.10. Закон за рибарство и аквакултурите; 
    3.11.  Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и 
разпределение на електрическа енергия (ЗУТ); 

    3.12. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 
и програми (ЗООС); 

    3.13. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ЗООС);  

    3.14. Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и 
потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната 
електрически мрежи (ЗЕ); 

    3.15. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на 
строителството (ЗУТ). 

4. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 
4.1. Географско местоположение  

    Община Кула е разположена в най-северозападната част на България.    
Тя се явява естествена връзка между Дунавската равнина и крайните западни 
разклонения на Стара планина. Територията на общината е 291 кв.км. 
Разстоянието до столицата София е 250 км. Средната надморска височина  е 
295 метра. Географското положение обуславя умерено-континентален климат. 
През пролетта, лятото и есента нахлуват  въздушни маси от северните и 
североизточни райони на континента. Зимите са студени и продължителни, с 
температури до минус 10 - 15 градуса. Снежната покривка се появява през 
ноември и се задържа до март. Пролетта настъпва сравнително рано. Често 
пъти се появяват късни пролетни слани. Лятото е горещо и често пъти с 
недостатъчно валежи. В района преобладават западни, северозападни и 
североизточни ветрове.  През зимата те често са бурни и нанасят щети. 

Релефът е хълмисто-равнинен, слабо наклонен на север и североизток и 
прорязан от дерета и речните долини на реките Тополовец и Чичилска. Речната 
мрежа е с непостоянен режим и малък отток през пролетта и есента. 
Преобладаващият тип почви са черноземните, в горския пояс се срещат и 
кафяви горски. На територията на общината има 56 хил. дка горска площ, 
предимно широколистни гори  и 15 хил. дка мери и пасища. 



 

 На територията на общината има 9 населени места. Административен 
център е град Кула. Населението на общината наброява 4 143 души към 
31.12.2019г. В състава на общината влизат следните населени места: Кула, 
Старопатица, Цар Петрово, Тополовец, Чичил, Големаново, Извор махала, 
Коста Перчово, Полетковци. На запад Община Кула граничи с Република 
Сърбия, на юг и югоизток следват хълмистите вериги на Предбалкана с 
височина от 300 – 500 метра. Община Кула граничи с общините: Видин, Макреш, 
Грамада, Боиница и Зайчер / в Република Сърбия/. 

Климатичните и почвените ресурси на общината предлагат добри 
възможности за развитие на селскостопанска дейност. Община Кула има 
традиции в производството на зърнени култури, зеленчуци, слънчоглед, 
млекодобив и млекопроизводство. Има предпоставки за отглеждане на 
дълготрайни плодни насаждения – малини, ягоди, овощни дървета, технически 
и етерично-маслодайни култури.  

Животновъдството е традиционен отрасъл за региона, въпреки сниженият 
ръст на производство през последните години. Отглеждат се повечето видове 
домашни животни – крави, свине, овце, кози, птици.  
На територията на  Община Кула няма сериозни източници на замърсяване и 
произвежданата продукция е екологично чиста, което е най-силното й 
преимущество. 

Наличието на 5 големи изкуствени водни басейна в района и значителния 
горски фонд обуславя добри условия за развитие на ловен и риболовен спорт. 
Ловният спорт се развива от години на база съществуващото разнообразие от 
дивеч и богат горски фонд. 

Характерно за Община Кула е, че в близкото минало доминираше 
каучуковата промишленост, докато в настоящия момент тя работи с половината 
от капацитетните си възможности. В град Кула се намира смесено българо-
холандско акционерно дружество в сферата на химическата промишленост 
/производство на каучукови изделия/. Произвеждат се транспортни ленти, 
уплътнители, О-пръстени, семеринги, порести и плътни профили, тампони и др. 
предимно за външни пазари. В предприятието са заети 150 души. От 1998 г. на 
територията на града работи още едно предприятие на химическата 
промишленост за производство на каучукови ходила. В момента производството 
е спряно. 

Община Кула е с ниска ефективност в сфера “Промишленост”, както и в 
сфера “селско стопанство”. Представител на традиционно присъстващото на 
територията на общината шевно производство е предприятие “Кей фешън”, 
осигуряващо продукция главно за външния пазар /Германия/. 

От хранително-вкусовите предприятия на територията на общината  не се е 
запазило нито едно, дейност в тази сфера извършват частни производители. 
Преобладаваща част от фирмите са микро и малки, съществуват такива за 
производство на хляб и хлебни произведения. 

Кулският район има традиции в млекопроизводството и 
млекопреработването. За съжаление поради преплитане на различни частни 
интереси,  млекоцентралата в гр. Кула не успя да заработи, въпреки наличните 
помещения за зреене на кашкавал и сирене.. 

Община Кула полага много усилия за възстановяването и поддръжката на 
техническата инфраструктура на региона. След осъществяването на основните 
дейности по спечеления от Община Кула проект по Програма САПАРД – 
“Ремонт на улици в населените места на община Кула” са реконструирани улици 
в град Кула и селата Тополовец и Старопатица ; изграден е  водопровод и канал 



 

на улици в град Кула. Извършват се ремонт на улици в град Кула и със 
собствени средства на общината. Бе изграден външен водопровод на с. 
Старопатица по проект към СИФ. След пускането му в експлоатация в община 
Кула има две селища без водоснабдяване. Общината няма проблеми по 
отношение водоснабдяването с питейна вода. 

Електроснабдяването и съобщителната мрежа са добре представени, 
повечето от административните институции и предприятия разполагат с  
интернет връзка. В това отношение силно изоставане има в съставните села. 

След външен ремонт на сгради по Проект “Красива България” в град Кула 
бяха ремонтирани сградата на общинската администрация, Районно полицейско 
управление, СОУ “Васил Левски” , ОДЗ „Звънче” , ДДМУИ “Свети Димитър” и 
ДСХ, където бе извършен и вътрешен ремонт. Това спомогна за 
благоустрояването и оформянето на съвременния и добър облик на града. Със 
собствени средства се ремонтира и административната сграда в центъра на 
града, където се помещават местните структури на Д”СП” и Д”БТ”. 

Населението на Община Кула към 31.12.2019г. е 4143 души, като 3 147 от 
тях живеят в общинския център град Кула. Етническият състав на населението 
е еднообразен - българско население. В село Тополовец има значителен 
контингент население от влашката общност. Във всички населени места има 
незначителен процент представители от ромския етнос.Към 31.12.2019г. общият 
брой на безработните лица, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” е 339 души, 
равнището на безработица е 19.32 на сто от икономически активното население в 
общината. В териториален аспект община Кула е с най-висок дял безработни младежи 
до 29 години. 

Образователната инфраструктура е добре развити, а материално- техническата 
база е в добро състояние. СОУ “Васил Левски” - гр. Кула е ремонтирано по програма 
“Красива България” и “Енергийна ефективност”, разполага с два модерни компютърни 
кабинета, фитнес зала и осигурява съвременно и качествено образование с акцент 
върху информационните технологии. В средищното училище работят квалифицирани 
преподаватели. 

В община Кула има 4 функциониращи читалища, като координиращ център е 
Читалище “Просвета” - гр. Кула и Общински младежки дом - гр. Кула, чийто функции са 
свързани с младите хора от общината. 

В община Кула има две социални заведения - Дом стари хора с 50 домуващи и 
обособено към дома отделение за лежащо болни и защитено жилище с 8/осем/ 
потребители за деца и младежи с умствена изостаналост. Към него функционират още  
2 защитени жилища, в които са настанени 13 лица (5+8) и Дневен център за обучение 
и трудотерапия. 

На територията на община Кула има местни структури на 3 банки – Токуда Банк , 
ОББ и Пощенска банка, както и представителство на пет застрахователни компании - 
ДЗИ, Алианц България, Български имоти, Армеец, Бул-инс. 

4.2. Площ, брой населени места, население 
4.2.1. Територията на общината е 291 км2. 

4.2.2. Селищна мрежа  
Територията на Община Кула обхваща общо 9 населени места, от които 1 град 

и 8 села. Тези селища са пръснати на голяма територия, отдалечени са едно от 
друго и от общинския център. Значителните разстояния от гр.Кула до селата в 
периферната част на общината затрудняват много организацията на 
икономическия, социалния и културен живот. Друг сериозен проблем е 



 

обезлюдяването на почти всички населени места, което допълнително затруднява 
живота в общината. 

4.2.3.  Брой на населението  
На територията на общината има 9 населени места. Административен център е град 
Кула. Населението на общината наброява 4 143 души към 31.12.2019г. 

4.3. Населени места 
Общината включва един град – гр. Кула и 8 населени места: с.Старопатица, 

с.Полетковци, с.Коста Перчево, с.Тополовец, с.Извор Махала, с.Чичил, с.Цар 
Петрово, с.Големаново 
4.4. Промишлени предприятия  

4.4.1. Характерно за Община Кула е, че в близкото минало доминираше 
каучуковата промишленост, докато в настоящия момент тя работи с половината 
от капацитетните си възможности. В град Кула се намира смесено българо-
холандско акционерно дружество в сферата на химическата промишленост 
/производство на каучукови изделия/. Произвеждат се транспортни ленти, 
уплътнители, О-пръстени, семеринги, порести и плътни профили, тампони и др. 
предимно за външни пазари. В предприятието са заети 150 души. От 1998 г. на 
територията на града работи още едно предприятие на химическата 
промишленост за производство на каучукови ходила. В момента производството 
е спряно. 

Община Кула е с ниска ефективност в сфера “Промишленост”, както и в 
сфера “селско стопанство”. 

Представител на традиционно присъстващото на територията на общината 
шевно производство е предприятие “Кей фешън”, осигуряващо продукция 
главно за външния пазар /Германия/. 

От хранително-вкусовите предприятия на територията на общината  не се е 
запазило нито едно, дейност в тази сфера извършват частни производители. 
Преобладаваща част от фирмите са микро и малки, съществуват такива за 
производство на хляб и хлебни произведения. 
 
4.4.2. Общинските  фирми в общината са :   

БКС „Кастра Мартис „                                                   
4.4.3. Чуждестранните инвестиции – Много е ниско нивото на на 

чуждестранни инвестиции в района.Повечето от дълготрайните материални активи 
в общината са частна собственост, в следствие на приключил процес на 
приватизация. Това е добра предпоставка за повишаване конкурентноспособността 
на икономиката, но също така предполага и трудности за ресурсно обезпечаване на 
развитието. 

4.5. Транспорт 
4.5.1. Транспортната система на община Кула се формира от мрежата и 
съоръженията на шосейния транспорт. Обслужването на населението от община 
Кула се осъществява съгласно сключен Договор от 2017 год. между Община Кула и 
“Алексиев-91” - гр.Видин. Фирмата извършва превози в следните направления: 
селата Старопатица, Тополовец, Цар Петрово, Чичил, Полетковци и до областния 
град Видин , като превозите са ежедневни. 
Единственото село с недобре функциониращи транспортни връзки е с.Коста 
Перчево, като към настоящият момент обслужването е поето от транспортна 
фирма от Община Грамада в дните вторник и петък. 
Във връзка със трансграничното сътрудничество между РБългариия и РСърбия и 
Черна гора и по-специално между Община Кула и Окръг зайчар предстои 
откриване на автобусна линия Видин-Кула-Зайчар. 



 

 
Във връзка със трансграничното сътрудничество между РБългариия и РСърбия и 
Черна гора и по-специално между Община Кула и Окръг Зайчер предстои 
откриване на автобусна линия Видин-Кула-Зайчер. 

 
4.5.2. На територията на общината е развит само автомобилният транспорт. 
 а/ Републиканска пътна мрежа 
 
Пътищата 2 клас на територията на Община Кула са 29.7 км, а третокласните 
пътища – 13.7 км. 
Второкласен път – 14  Видин – Кула – Връшка чука – ГКПП “Връшка чука” /13 км/. 
Състоянието е добро, извършена е реконструкция. 
Третокласен път – 141 Кула – Грамада – гара Срацимир. Частично реконструиран, 
останалата част е в лошо състояние. 
Третокласен път – 121 Кула – Бойница – Иново. В лошо състояние. 
Третокласен път – 1401 Кула – Връшка чука – Киряево – Раковица – Белоградчик. 
В лошо състояние. 
 
б/ Общинска пътна мрежа 
Общо 7 участъка с обща дължина 42.100 км. Състоянието е сравнително добро, 
правят се ежегодни ремонти. 
 
в/ Улична мрежа 
Общата улична мрежа на селищата е 127 км. 
В гр. Кула /31 км/ - 90% от улиците са с настилка, в по-голямата си част в лошо 
състояние. 
В селата 50% от улиците са без настилка, а останалите са в лошо състояние. 

4.5.3. Обществен градски транспорт няма. Не са налични таксиметрови фирми. 
4.5.4. Извънградски транспорт – осъществява се “Алексиев-91” - гр.Видин 
4.5.5. Със служебни коли разполагат: 
4.5.5.1. Община Кула – 4. 
4.5.5.2. „Център за медицински услуги” – „Спешна помощ – Кула” – 3 линейки;  
4.5.5.3. РУ”Полиция” – Кула – 12. 

       4.6. Домакинства  
4.6.1. В Община Кула са регистрирани  1709 домакинства. 

      4.6.2. Енергийно потребление - доставчик на електроенергия за бита ЧЕЗ. Отоплението 
с е осъществява с електроенергия , твърдо гориво и еко пелети. 

4.6.3. Потребление на енергия от възобновяеми източници - няма. 
4.7. Услуги  
Основната дейност в сферата на услугите е в търговията, комунални услуги.  
В общината има не много  средни и малки фирми, които предлагат тези услуги. 

Основни работодатели са „Рис Ръбър България” АД, „КЕЙ Фешън”,  „ГВС – Кула“ – за 
изработка на алуминиева и пвц дограма. 

Търговското обслужване на населението се обсужва от вериги магазини на 
местни бизнесмени. 

4.8. Селско стопанство 
     4.8.1. Селското стопанство е традиционен отрасъл за Община Кула, 
съществуващите почвено-климатични и трудови ресурси са благоприятни за 
неговото развитие, съществуват добри условия за развитие на животновъдството и 
производство на екологично чисти млечни и др. продукти. 



 

- Освен традиционните видове продукти – зърнени култури, зеленчуци, 
слънчоглед и др., има предпоставки за отглеждане на нови, алтернативни 
култури – овощни видове, технически култури и др. 

- Няма функциониращи кооперации и сдружения на земеделски 
производители на територията на общината. 

- Поливната мрежа в региона е разрушена, слабо се използва съвременна 
техника в селското стопанство като цяло. Няма използвани иновационни 
решения и нови технологии в тази област. 

- Липсва сигурен пазар за реализация на произведената продукция, тя се 
използва предимно за самозадоволяване 

- Намалява броят на отглежданите животни. Според вида и предназначението 
си земята на територията на Община Кула се разпределя така: 

- Поради характера на релефа преобладават гори, мери и пасища. Това 
предполага приоритетно развитие на животновъдство и някои видове трайни 
насаждения. 

Липсата на средства и сравнително бедните почви не дават възможност  
традиционното растениевъдство  да се развива ефективно. Условията са 
подходящи за развитие на трайни насаждения. 

4.8.2.  Животновъдството е основен по значение отрасъл в района. 
Водещо място имат говедовъдството и овцевъдството със смесено направление. 
Животните се отглеждат в личните дворове на населението, много често при 
примитивни условия. Това прави отрасъла губещ и допълнително затруднява 
развитието му. Броят на животните и тяхната продуктивност намалява.  
Забелязва се интерес към пчеларството и птицевъдство. 

 
Влияние върху структурата на земеделските култури оказват и външни за 

средата фактори. Създадените  земеделски кооперации и по-крупните 
арендатори разполагат със собствена техника за обработка на земята, която на 
този етап задоволява потребностите. 

Тенденциите за развитие на растениевъдството в общината са общо 
положителни. Традициите, плодородната и екологично чиста земя, 
обезпечеността с техника и свободната работна ръка, с възможности за 
реализация предимно в земеделието, са основните ресурси на общината.  

Съществуват условия за възстановяване на масивите от трайни насаждения и 
зеленчукопроизводството.  

4.9. Външна осветителна уредба  
Електрифицирани са всичките 9 населени места в общината. Електропроводната 

мрежа на места е остаряла и неефективна. Наложителна е подмяна.  
Фасадно осветление не се използва. 
Парковото осветление в град Кула е недостатъчно и неефективно, а в селата 

липсва такова.Част от уличното осветление е подменено с енергоспестяващи 
осветителни тела. 

 
           5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ 

5.1. Приоритетите на община Кула за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници е в зависимост от стратегическите цели и политиката за 
развитие на общината – постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна 
местна икономика, подобряване стандарта на живот на населението, намаляване на 
емисиите на парникови газове, като елементи от политиката по устойчиво енергийно 
развитие. 



 

5.2. Изпълнението на мерките в краткосрочната програма по ВЕИ, може да се 
съчетае с препоръките в заключителните доклади от проведените енергийни 
обследвания на сградите общинска собственост. При обновяването на тези сгради 
освен мерки по подобряване на термичната изолация на сградата, след доказване 
на икономическата ефективност, могат да се включат и мерки за въвеждане на 
термични слънчеви колектори и заместване на съществуващо отопление с такова, 
базирано на ВЕИ. 

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО 
ВИДОВЕ РЕСУРСИ 
6.1. Слънчева енергия 
На територията на Община Кула са изпълнени 9(девет) фотоволтаични централи и 
се очаква да се исъществи още 1(една) подобна централа. 
6.2. Вятърна енергия 

Масовото приложение на вятърната енергия като енергиен източник започва 
през 80-те години в Калифорния, САЩ. След 1988 г. тази технология навлезе и на 
енергийния пазар в Западна и Централна Европа. 

В България 
Вятърната енергетика има незначителен принос в брутното производство на 

електроенергия в страната. През 2001 г. от вятърна енергия са произведени 35 
MWhе (3 toe), през 2003 г. - 63 MWh (5.4 toe), а през 2004 г. -707 MWh (60.8 ktoe). 
Това показва, че развитието на вятърната енергетика в България се ускорява.  

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 m/s и  >7 m/s. 

Тези зони са с обща площ около 1 430 km2, където средногодишната скорост на 
вятъра е около и над 6 m/s. 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 m над земната повърхност, на 
територията на страната теоретично са обособени три зони с различен ветрови 
потенциал. 
6.2.1 Предстои осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на 
ветроенергиен парк /ВЕП/ „Кула 2” и подстанция в землището на общ.Кула. 
Инвестиционното предложение предвижда да се изградят 15 /петнадесет/ вятърни 
генератора /ВГ/ с обща инсталирана мощност до 45 MW.Имотите са с начин на 
трайно ползване – ниви с обща площ 206,632 дка. Площадката на инвестиционното 
предложение се намира в Северозападната част на страната на около 2/два/ км. 
Източно от границата с Република Сърбия.  

Прогнози за развитието на вятърната енергетика в Община Кула 
Възможността за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия 

зависи от икономическите оценки на инвестициите и експлоатационните разходи по 
поддръжка на технологиите за трансформирането й. Бъдещото развитие на 
вятърната енергетика в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости 
на вятъра ще зависи и от прилагането на нови технически решения.  
6.3. Водна енергия 

6.3.1. Водостопанската система на община Кула е представена от дейностите по 
водоснабдяване и канализация, както и дейността по използване и стопанисване 



 

на водохранилищата.Град Кула няма изградена Пречиствателна станция за 
питейни води. 
        Стопанисването и използването на водните площи е приоритет за общината. 
Водните площи включват 3 местни /общински/ язовира.  

6.3.2. Не се предвижда използване на енергийният потенциал на водния ресурс 
за производство на електроенергия от ВЕЦ на територията на общината. 

6.4. Геотермална енергия  
На територията на община Кула няма термални извори, нагрети скали на по-

голяма дълбочина и други алтернативни източници на геотермалната енергия. 
6.5. Енергия от биомаса  
6.5.1. Производство на електрическа енергия и топлинна от биомаса.  
    На територията на Община Кула е изградена  инсталация за производство на 
електрическа енергия и топлинна от биомаса. Технологията предвижда използване на 
отпадъци от растителна биомаса и животинска тор, като суровина за добив на 
електрическа и топлинна енергия. На територията на обекта се приемат отпадъци от 
животински изпражнения и тор  (отпадък с код 02 01 06) и растителна биомаса – трици, 
слънчогледови пелети, пшеничен силаж и др. Отпадъците постъпват на площадката със 
специализиран транспорт (цистерни), разтоварва се в две приемни подземни шахти – 
стоманобетонови бункери, от където с тласкателна помпа се подава директно в 
биореактора. Използваната биомаса се зарежда на суровинно стопанство което се сътои 
от два броя силозни ями. Анаеробното разлагане на биоотпадъците и биомасата при което 
се получава биогаз се извършва в два броя стоманени биореактора с общ обем от 6 000 
м3. В тях се извършва смесване в определено съотношение на биомаса и тор. Времето на 
престой за образуване на биогаз е 20÷ 40 дни. В горната част на биореактора, чрез 
тръбопровод, биогазът се улавя, откъдето тръгва тръбопровод, който отвежда биогаза до 
агрегата за когенерация. От основния процес се образува несепарирана твърда и течна 
фракция. Цената на биомасата, във всичките й разновидности ще нараства значително по-
бавно от конвенционалните горива и енергии, поради следните причини: 

 биомасата е местен ресурс; 

 някои форми на биомасата, могат да бъдат доставени до потребителя почти на 
цената на транспортните разходи (например отпадъци от дърводобива и 
дървопреработването); 

 подобряване на стопанисването на земеделските земи и горските масиви; 

 подобряване на транспортната инфраструктура. 

     6.5.2. 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. 

Засега няма опит и 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. 



 

За отпадъците от овощните градини може да се използва оборудването, което 
ще надробява отпадъците от горското стопанство.  

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.  

6.6. Използване на биогорива в транспорта  
Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта 

на територията на община Кула е неприложимо и икономически неоправдано.  
6.7. Използване на енергия от възобновяеми източници в транспорта. 

Икономически неоправдано. 
 

7. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 
ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (НПДЕВИ)  

7.1. Административни мерки: 
7.1.1. Съобразяване на общите и подробните градоустройствени планове за 

населените места в общината с възможностите за използване на енергия от 
възобновяеми източници. 

7.1.2. Минимизиране на административните ограничения пред инициативите за 
използване на енергия от възобновяеми източници. 

7.1.3. Подпомагане реализирането на проекти на индивидуални системи за 
използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 
възобновяеми източници. 

7.1.4. Намаляване на разходите за улично осветление. 
7.1.5. Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане 

на нови.  
7.1.6. Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени 

сгради.  
7.1.7. Подпомагане изграждането на ветроенергийни паркове от частни 

инвеститори. 
7.1.8. Модернизация на електропреносната мрежа в Общината. 
7.1.9. Договор за ремонт и поддръжка на електропреносната мрежа.  
7.1.10. Стимулиране производството на енергия от биомаса. 
7.1.11. Електрифицирани са всичките 9 населени места в общината. 

Електропроводната мрежа на места е остаряла и неефективна. Наложителна е подмяна. 
Фасадно осветление не се използва. 
Парковото осветление в град Кула е обновено с енергоспестяващи осветителни тела, а 

в селата липсва такова. 
 

      7.2.  Източници и схеми на финансиране: 
Основни източници на финансиране: 

• Държавни субсидии – Републикански бюджет; 
• Общински бюджет; 
• Собствени средства на заинтересованите лица; 
• Договори с гарантиран резултат; 
• Публично частно партньорство; 
• Финансиране по Оперативни програми; 
• Финансови схеми по Национални и Европейски програми; 
• Кредити с грантове по специализираните кредитни линии. 

 
 



 

 
 
7.3.  Финансиране на проекти по ВЕИ 

 Източници на финансиране на ВЕИ – видове: 
Подходящи източници за финансиране на проекти, използващи ВЕИ са: 

• заеми от търговски банки; 
• безвъзмездни помощи предоставяни от екологични фондове, в частност от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и 
Националния доверителен екофонд, в т.ч. и безлихвени заеми; 

• заеми при облекчени условия и/или гаранции, предоставяни от един бъдещ 
специализиран фонд за насърчаване на производството на възобновяема енергия; 

• финансов лизинг на оборудване, предоставен обикновено от доставчик, изпълняващ 
проекта “под ключ”; 

• заеми от международни банки, най-често при наличие на допълнителни финансови 
механизми, напр. кредитни линии за проекти използващи ВЕИ, които могат да бъдат 
съчетани със безвъзмездна помощ. 

• насърчителни финансови схеми с по-широк обхват, като гъвкавите механизми на 
Протокола от Киото и по-специално механизма „съвместно изпълнение”. 

• други източници на финансиране. 
 

8. ПРОЕКТИ  
8.1. Списък с предложените за реализация проекти 

№ 
по 

 

Проект Цел Финансиране 
Програмата 

1. Изграждане на 
фотоволтаична 
електроцентрала с 
мощност 30 kWp,  върху 
покривна  конструкция на 
съществуваща сграда и 
върху прилежащия към 
сградата недвижим имот 
по плана на град Кула 

            Подобряване на енергийната 
ефективност 

            Смесено 
Финансиране 

 



 

8.2. Списък на реализираните  проекти 
 

№ по 
ред 

Проект цел Финансиране 
програма 

1 Саниране сграда Община Кула Подобряване на 
енергийната 
ефективност 

Фонд енергийна 
ефективност 

2 Саниране на сграда Читалище „Просвета” 
гр. Кула      

Подобряване на 
енергийната 
ефективност 

Фонд енергийна 
ефективност 

3 Саниране и модернизиране сграда „Дом за 
Стари хора” гр. Кула 

Подобряване на 
енергийната 
ефективност 

СИФ 

4 Енергийно ефективно саниране СОУ” 
Васил Левски” 

Подобряване на 
енергийната 
ефективност 

МОН и 
Общинско 
съфинансиране 

5 ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА С 
МОЩНОСТ 88.32 кW и ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 
КЪМ МРЕЖА Ср.Н 20 кV „ в УПИ XXIV - 206, кв. 7 
по плана на с. Коста Перчово , общ. Кула, обл. 
Видин „ С А Н С Е Б А , ,  ЕООД 

Стимулиране на 
потреблението на 
електроенергия от 
възобновяеми 
енергоизточници 

Смесено 
Финансиране 

6. ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА С 
МОЩНОСТ 90,24кW „ в УПИ 1У-7,кв. 278, гр. 
Кула, общ. Кула „ ПРИМСОЛ „ ЕООД - гр. КУЛА 

Стимулиране на 
потреблението на 
електроенергия от 
възобновяеми 
енергоизточници 

Смесено 
Финансиране 

7. ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА с Рн - 
1 750 кW, Ринс - 1 860,3 кWр „УПИ II - 056007, 
кв.56, в землището на гр. Кула ЕП КОРП 
ПРОПЪРТИС „ гр. СОФИЯ 

Стимулиране на 
потреблението на 
електроенергия от 
възобновяеми 
енергоизточници 

Смесено 
Финансиране 

8. ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА с Рн - 
кW, Ринс - 1 446,12 кWр 
УПИ II - 056008, кв.56, в землището на гр. Кула 
КОРП ПРОПЪРТИС „ООД гр. СОФИЯ 

Стимулиране на 
потреблението на 
електроенергия от 
възобновяеми 
енергоизточници 

Смесено 
Финансиране 

9. ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА с 
мощност 107,52 кWр „в УПИ XV -582,583, кв.75 
по плана на с. Цар Петрово, общ. Кула „ ПВ 
ПАВЛИКЕНИ,, ЕООД - гр. Павликени 

Стимулиране на 
потреблението на 
електроенергия от 
възобновяеми 
енергоизточници 

Смесено 
Финансиране 

               
10. 

Основен ремонт на административна сграда с 
Център за временно изложение с туристическа 
цел 

Подобряване 
енергийната 
ефективност 

ПРСР 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
11. 

„Основен ремонт на административна сграда, ул. 
„Възраждане“ №40, имот с идентификатор 
40525.701.770, гр. Кула, община Кула 
 

 Подобряване 
енергийната 
ефективност 

Целева субсидия от 
републиканския 
бюджет 

             
12.                                                             

 Изпълнение на Инженеринг, във връзка с 
реализацията на Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради на територията на Община Кула: 
Жилищен блок 45 апартамента в гр. Кула, 
находящ се на ул. „Възраждане” №15.  
 

Подобряване 
енергийната 
ефективност 

Националната 
програма за енергийна 
ефективност на 
многофамилните 
жилищни сгради на 
територията на 
Община Кула: 
Жилищен блок 45 
апартамента в гр. 
Кула, находящ се на 
ул. „Възраждане” 
№15.   



 

 
 
 
 
    9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
9.1. Програмата на Община Кула за насърчаване използването на енергията от 
възобновяеми източници на територията на общината трябва да е в пряка връзка с 
Плана по енергийна ефективност. 
9.2. Резултатите от изпълнението на Програмата са: 

9.2.1. Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и 
енергия на територията на общината; 
9.2.2. Повишаване  сигурността на енергийните доставки; 
9.2.3. Повишаване на трудовата заетост на територията на общината; 

9.2.4. Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; 
9.2.5. Повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето 
на  Населението. 
 9.2.6. След приемането или изменението на  Закон за насърчаване на 
възобновяемите енергийни източници настоящата програма трябва да бъде 
хармонизирана със заложените в него приоритети, подходи за насърчаване на 
отделните видове ВЕИ, срокове, индикативни цели, разпределение на 
задълженията и отговорностите, дефиниции и др. 
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