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1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 

 

Европа се ориентира към нова обща енергийна политика, като постановките одобрени на 

европейско ниво представляват пакет от интегрирани мерки за преориентиране на икономиките на 

държавите членки към ефективно използване на енергията от нисковъглеродни източници и 

повишаване на енергийната ефективност. Новата енергийна политика на ЕС е продиктувана от 

промените в климата, които особено в последните години отправят все по-тревожни сигнали за 

човечеството. Глобалните предизвикателства свързани с околната среда изискват отговор и 

действия на глобално, регионално, национално и местно ниво.  Към страните членки се поставят 

все по-високи изисквания за увеличаване дяла на възобновяемата енергия в крайното енергийно 

потребление. Тези изисквания се регламентират с редица правни норми на първичното и 

производно право на ЕС и се транспонират в националните политики и законодателства на страните 

членки. 

В основата на децентрализация и разширяване, правомощията на местното самоуправление  

придобиват все по значителни функции в управлението на енергията. Рационалното използване на 

енергийните ресурси, производството и доставката на енергия са основна грижа на общинските 

власти. 

През последното десетилетие нараства и загрижеността за ефекта от парниковите газове върху 

изменението на климата и отговорността на местните власти. Енергийното планиране и осигуряване 

на енергийна независимост се превръща в основен компонент на политиката за устойчиво развитие 

на всяка община. 

Изпълняваните от общините функции по отношение на енергията ги поставят в различни роли: 

 

 
Фигура №1 Роля на общината 
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Европейският съюз (ЕС) има за цел да бъде световен лидер в борбата с изменението на климата и 

в тази връзка се стреми да постигне целите на споразумението от Конференцията на страните по 

Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) в Париж, като същевременно 

осигурява чиста енергия в целия Съюз. За да изпълни този ангажимент, ЕС определи следните 

обвързващи цели за климата и енергетиката за 2030 г., както следва: 

 

 
 

Фигура № 2 Обвързващи цели за климата и енергетиката за 2030 г 

 

Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от възобновяеми източници (ВИ), е 

средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия 

върху околната среда от дейностите в енергийния сектор. Произведената енергия от ВИ е важен 

показател за конкурентноспособността и енергийната независимост на националната икономика. 

Делът на ВИ в енергийния баланс на България е значително по-малък от средния за страните от 

Европейския съюз (ЕС). Производството на електрическа и топлинна енергия от ВИ има добре 

известни ползи както в Европейския съюз, така и у нас. Тези ползи са анализирани многократно в 

редица доклади на Европейската комисия (ЕК), както и в основни стратегически документи на 

национално ниво и могат да се обобщят в следните направления: 

  

- подобряване на сигурността на енергийните доставки;  

- повишаване на конкурентоспособността на индустрията и секторите, разработващи 

технологии за оползотворяване на ВИ; 
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- намаляване на емисиите на парникови газове основно от енергийния сектор;  

- намаляване на националните и регионални емисии на замърсителите;  

- подобряване на икономическите и социалните перспективи за регионално развитие; 

В решаването на въпросите, свързани с изменението на климата, съществен принос имат както 

държавните и местни институции, така също и бизнесът, академичните и научни среди, 

неправителствените организации, гражданите. Именно в  тези инициативи общините имат ключова 

роля чрез мерки за повишаване на енергийната ефективност и засилено използване на 

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), те няма да въздействат допълнително на глобалното 

затопляне.  

Много малки и големи европейски общини покриват енергийните си нужди вече изцяло от 

възобновяеми енергийни източници, други са на път да го постигнат. За целта е необходимо да се 

предостави на общините и тяхното население нужната информация за осъществяване на целите. 

Преминаването към ВЕИ въздейства благоприятно не само на климата, но има и сигурни 

икономически предимства. То ни прави по-независими от внос на енергия и осигурява работни 

места. 

С разработването на тази програма  се цели създаване на  устойчива политика за усвояване на 

различни енергийни възможности, тяхното приложение на местно ниво с конкретен обхват на 

инвестициите и осигуряване на финансиране, чрез различни инструменти, а реализирането на 

програмата ще доведе и до:  

 намаляване вредните газови емисии, отделяни в атмосферата, водещо до подобряване 

параметрите на околната среда; 

 намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на енергиите и горивата върху 

крайните потребители и подобряване комфорта на живот на домакинствата;  

 рационално използване и забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни 

ресурси; 

 намаляване зависимостта на страната от внос на енергийни ресурси; 

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

т.н.) на енергийно ефективни съоръжения, разкриване на нови работни места; 

 създаване на условия за добиване на енергия от ВЕИ;  

 постигане на устойчиво развитие. 

 

Едно от задълженията на кметовете на общини, съгласно чл.10 от Закона за енергийта от 

възобновяеми енергийни източници,  е разработване  на общински дългосрочни и краткосрочни 

програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в 

съответствие с Националния план за действие на енергията от възобновяеми източници, като 

изготвените програми се приемат от общинските съвети съгласно чл.9 от ЗЕВИ. 

Срокът, за който се изготвят Общинските дългосрочни и краткосрочни програми  е предвиден в 

закона за енергията от възобнояеми енергийни източници с чл.10 т.10 (2): 

-дългосрочни програми - разработват за срок от 10 години.  
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-краткосрочни програми, разработват се за срок от 3 години. 

И двете горепосочени програми за насърчаване използването на ЕВИ  /енергия от възобновяеми 

източници/,  и биогорива отразяват общата държавна политика за насърчаването и използването на 

тази енергия и биогоривата в Република България. 

Нормативните документи регулиращи енергийната ефективност в България съответстват напълно и 

следват логиката и приоритетите на Европейската политика за енергия и климат. Съответно поетите 

ангажименти на страната за намаляване на отделяните емисии парникови газове и енергийно 

спестяване се базират и на редица национални, регионални и местни законодателни документи, 

които следва да бъдат съблюдавани от оторизираните държавни институции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТВА ОБЩИНСКИ ДЪЛГОСРОЧНИ И 

КРАТКОСРОЧНИ ПРОГРАМИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ 

(Чл. 10, АЛ. 1 ОТ ЗЕВИ) 

ВНАСЯ ЗА ПРИЕМАНЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

РАЗРАБОТЕНИТЕ ДЪЛГОСРОЧНИ И 

КРАТКОСРОЧНИ ПРОГРАМИ 

(Чл. 10, АЛ. 1 ОТ ЗЕВИ) 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕМА 

РАЗРАБОТЕНИТЕ ПРОГРАМИ 

(Чл. 9 ОТ ЗЕВИ) 

ПУЛБИКУВА ПРОГРАМИТЕ НА ИНТЕРНЕТ 

СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА 

 

ОРГАНИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРОГРАМИТЕ И ПРЕДОСТАВЯ НА 

ИД НА АУЕР, НА ОБЛАСТНИЯ 

УПРАВИТЕЛ И НА ОС 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО  ИМ 
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2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

 

Новата  Европейска рамка заложена в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата за 

2030 година залага нови стратегически цели и приоритети на енергетиката и климата в пет сектора: 

 
Фиг.№3 Стратегическите цели и приоритети на енергетика и климата 

 

Ключовите, политики и мерки за провеждане на енергийната политика на страната до 2030 г. са 

определени като се вземат впредвид следните фактори: 

 

 Гарантиране на енергийната сигурност на страната и региона; 

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

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

По измерение Енергйна сигурност-повишаване на енергийната сигурост
чрез диверсификация на доставките на енергия,ефективно използване на
месни енергийни ресурси и развитие на енергийната инфраструкура.

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

По измерение Проувания,иновации и конкурентност- насърчаване на научните
постижения за внедряване на иновативните техноологии в областта на енергетиката в т.ч.
за производство на чиста енергия и ефективно използване на енергията в крайното
потребление.
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 Наличието на местни енергийни ресурси и използването им в съществуващите 

производствени мощности и направените инвестиции за модернизация, което оказва 

влияние върху конкурентноспособността на икономиката и социалната политика на 

страната; 

 Съществуващата електроенергийна система е балансирана и разполага с достатъчно 

мощности с дългосрочен хоризонт за работа; 

 Балансирането на електроенергийната система налага използването на кондензационни 

електрически централи за предоставяне на бързи и маневрени резервни мощности, поради 

малката часова използваемост на ВЕЦ и ПАВЕЦ;  

  Стойността на БВП на страната спрямо другите страни от ЕС. 

 

 

 

Табл.№1 Обща таблица с ключовите цели, политики и мерки на плана Изт.ИНПЕК 

Недостатъчните мерки за енергийна ефективност и ВЕИ, прилагани в общините през последните 

години, води до нарастващи и ненужно големи разходи за енергопотребление и до негативно 

екологично въздействие. Това налага задължително прилагането на енергоефективни мерки и ВЕИ 

технологии, не само за намаляване на разходите, но и за повишаването на жизненото равнище и 

комфорта на потребителите на енергия и подобряване на екологичната обстановка.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ И  БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

Измерение Количествена цел за 2030 г. 

Национална цел за намаляване на емисиите 
на ПГ, съгласно Регламент (ЕС) № 2018/842 за 
задължителните годишни намаления на 
емисиите на парникови газове за държавите 
членки през периода 2021—2030 г. (целта е за 
секторите сграден фонд, селско стопанство, 
управление на отпадъците и транспорт) 

0% 

Принос на Р България към изпълнение на 43% 
цел на ЕС за намаление на емисиите на ПГ по 
схемата за търговия с емисии на ПГ (въз 
основа на Рамката на политиките на ЕС по 
климат и енергетика до 2030 г.) 

няма индивидуална цел за всяка държава 
членка, а се изпълнява на ниво ЕС 

Национална цел за дял на енергията от 
възобновяеми източници в брутното крайно 
потребление на енергия 

25% 

Национална цел за енергийна ефективност 27% 

Национална цел за междусистемна свързаност 15% 
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2020-2030 г., Е СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЩИНАТА  В 

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА И ЕКОЛОГИЧНА. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ № 1

Намаляване на 
консумацията на енергия в 

общинския                                                                                                                    
сектор чрез   използване 

на ВЕИ  

ЦЕЛ № 1

Намаляване на 
консумацията на енергия в 

общинските                                        
сгради чрез използване на 

ВЕИ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Намаляване на разходите 
на горива и енергия с 5 % 

годишно; 

Намаляване емисиите от 
СО2 с 5% годишно и 
постигнат екологичен 

ефект

Инвестиционни проекти: 

 Инсталиране до 2030 г. на 5 термосоларни инсталации за топла вода на 

общински сгради с целогодишно използване (общинска администрация, 

детски и социални заведения). 

 Инсталиране до 2030 г. на 5 фотосоларни инсталации за генериране на 

електричество за потребление от общинския сектор 
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ПРИОРИТЕТ № 2

Намаляване на 
консумацията на енергия в 

частния                                                                                                                      
сектор чрез използване на 

ВЕИ

ЦЕЛ № 2.1

Насърчаване на 
използването на ВЕИ в 

жилищата

на  територията на 
общината                                                                                                                     

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Намаляване на годишния 
разход на енергия от 

населението средно с 3% 
годишно; 

Намаляване на емисиите 
парникови газове и 

постигане на екологичен 
ефект; 

Подобрен комфорт на 
обитаваните сгради. 

Неинвестиционни дейности:  

 Ежегодно провеждане на общинска информационна кампания за:  

- насърчаване на използването на ВЕИ жилищни сгради, особено 

термосоларни колектори, икономически и екологични ползи; 

- информиране на жителите на общината за възможни финансови 

схеми за реализиране на частни проекти ВЕИ;  

 Оказване на техническа помощ за осъществяването на проекти за 
инсталиране на 5 термосоларни колектори.  

 Оказване на техническа помощ за осъществяването на проекти за 

инсталиране на 5 фотосоларни колектори 
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ПРИОРИТЕТ № 3

Повишаване на 
използването на 
ВЕИ от месния                                                         

бизнес

ЦЕЛ № 3.1

Насърчаване 
използването на 

ВЕИ

ЦЕЛ № 3.2  
Насърчаване на 

бизнеса и 
привличане на 
инвеститори за 
изграждане на 

големи ВЕИ 
инсталации на 
територията на 

общината

ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ  

Намаляване на 
консумацията на 

енергия с до 10 % до 
2030 г.

Намаляване на 
емисиите парникови 

газове и постигане на 
екологичен ефект; 

Повишаване на 
конкурентоспособностт

а на бизнеса. 

Инвестиционни проекти:  

 Изграждане на 2 термосоларни инсталации за топла вода.  

 Изграждане на 1 отоплителна инсталация на биомаса.  
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3. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чрез изпълнение на целите на програмата, ще се подобри енергийното управление на територията 

на общината, ще се извърши смяна на горивната база за локалните отоплителни системи с 

възобновяеми източници, ще бъдат въведени локални източници на възобновяема енергия 

ПРИОРИТЕТ № 4

Въвеждане на 
система за 

управление на 
енергията на                                                                                               

територията на 
общината, вкл и за  

ВЕИ

ЦЕЛ № 4.1

Изграждане на 
общински капацитет 

с кадри, 

специализирани в 
сферата на  ЕЕ и 

ВЕИ

ЦЕЛ № 4.2  

Мобилизиране на 
обществена подкрепа 

за изпълнение на 
програмите по ЕЕ и 
ВЕИ на основата на 

широко партньорство с 
бизнеса и организации 

на гражданското 
общество

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Обучени  4 общински 
ръководители и/или 

специалисти за работа в 
общинската администрация в 

областта на ЕЕ и ВЕИ. 

Основаване на  1 общинско 
звено (или обособена дейност) 

по ЕЕ и ВЕИ с обучени 
експерти за работа в него. 

Осигурена обществена 
подкрепа; Въведена система за 

енергийно управление на 
територията на общината. 

Неинвестиционни дейности : 

Подготовка и провеждане на широка разяснителна кампания сред населението и 

местния бизнес за целите на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ и за 

необходимостта от партньорство между участниците в нейното изпълнение.  

Въвеждане на постоянно наблюдение, анализ и оценка на състоянието на 

изпълнението на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ и публикуване на 

периодични информации. 
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(слънчеви колектори, фотоволтаици, геотермални източници, използване на биомаса, в т.ч. 

преработка на отпадъци). 

4. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

 

Община Горна Оряховица притежава потенциал за използване на възобновяема енергия, който 

може да осигури значителна част от общата, необходима за бизнеса и домакинствата енергия чрез 

развитие, разработване и използване на възобновяемите ресурси и насърчаване прилагането на 

мерките за енергийна ефективност. 

Като местен орган на управление, Общината определя местната устойчива енергийна политика, 

дефинира приоритетите в развитието й и създава условия за изпълнение на местни енергийни 

инициативи в качеството си на: 

 

 
Фиг.№4 Роли на Общината 

Чрез изготвянето на общинските програми за възобновяеми енергийни източници и биогорива  и 

чрез тяхното изпълнение, се цели  да се постигнат едни от основните цели на пакета „Климат – 

енергетика”а именно:  

• 20% намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. спрямо базовата година по 

протокола от Киото (1990 г); 

• 20% увеличение на енергийната ефективност; 

• 20% дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия в ЕС до 

2020 г.;  

• 10% дял на биогоривата в транспорта до 2020 г.  

основен консуматор 
и доставчик на 

услуги; 

основен фактор във 
вземането на местни 

стратегически 
решения и 

утвърждаване на 
стандарти за 

енергийна 
ефективност и 
възобновяеми 

източници

промотор и пример 
за енергийно 
поведение; 

бенефициент и 
изпълнител на 

проекти за енергийна 
ефективност и 
възобновяеми 

източници
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С разработването на тази програма  се цели създаване на  устойчива политика за усвояване на 

различни енергийни възможности, тяхното приложение на местно ниво с конкретен обхват на 

инвестициите и осигуряване на финансиране, чрез различни инструменти, а реализирането на 

програмата ще доведе и до:  

- намаляване вредните газови емисии, отделяни в атмосферата, водещо до подобряване 

параметрите на околната среда; 

- намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на енергиите и горивата върху 

крайните потребители и подобряване комфорта на живот на домакинствата;  

- рационално използване и забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни 

ресурси; 

- намаляване зависимостта на страната от внос на енергийни ресурси; 

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

т.н.) на енергийно ефективни съоръжения, разкриване на нови работни места; 

- създаване на условия за добиване на енергия от ВЕИ;  

- постигане на устойчиво развитие. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 

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

относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за 

отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (1); 

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

енергийните характеристики на сградите;  

 Директива 2006/32/ЕС относно крайното потребление на енергия и осъществяване на 

енергийни услуги; 

ЕВРОПЕЙСКА 

НОРМАТИВНА И 

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 
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 Директива 2004/8/ЕС за насърчаване на ко-генерацията; 

 Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и Съвета въвеждаща Европейска схема за 

търговия с емисии на парникови газове; 

 Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно насочването на 

използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт; 

 Директива 2002/91/ЕО за енергийните характеристики на сградите; 

 Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и Съвета за насърчаване производството и 

потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния 

електроенергиен пазар; 

 Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола от Киото; 

 Споразумение от Париж, което създава рамка за борба с изменението на климата в 

световен мащаб след 2020 г.; 

 Стратегия Европа 2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-

2015 г. (НДПВЕИ) 

Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г. (НДПВЕИ) 

се разработва в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 2, т. 9 от Закона за енергетиката и под-

законовите нормативни актове към него. Тя е съобразена с общата концепция за развитието на ВЕИ 

в страната, с набелязаните индикативни цели за производство на електрическа енергия от ВЕИ и 

средствата за постигането им. 

НАЦИОНАЛНА 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

НОРМАТИВНА РАМКА 
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- Производство на електроенергия: Делът на ВЕИ през 2015 година да надвиши 9% от 

брутното производство на електрическа енергия. 

- Заместване на конвенционални горива и енергии с общ енергиен еквивалент не    по-малко 

от 1 300 ktoe годишно. 

- Поет ангажимент по Директива 2003/30/ЕС за пазарен дял на биогорива. 

 

 Енергийна стратегия на Република България 

Националната приоритетна цел за бърз и устойчив икономически растеж е пряко свързана с 

подобряването на текущия енергиен сектор. В тази насока, енергийният сектор е задължен да 

отговаря на ключови изисквания като: 

- Обезпеченост на енергоснабдяването; 

- Високо ниво на конкурентоспособност; 

- Изпълнение на изискванията за опазване на околната среда. 

Като цяло приоритетите, заложени в политиката на енергийния сектор са в подкрепа на 

Националния план за икономическо развитие на Република България и са в съответствие с 

Енергийната стратегия на страната. 

Енергийната стратегия на Република България има следните главни цели: 

 насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност при крайните  потребители; 

 подкрепа, включително чрез държавни гаранции, на проекти за управление на 

потреблението, които имат значителен социален ефект; 

 насърчаване развитието на по-икономични от електрическата   енергия възможности за 

отопление и подобряване на достъпа на населението до тях; 

 пренасочване на електрическата енергия към по-високотехнологични нужди на икономиката 

и намаляване на цената й чрез отлагане на скъпи инвестиции (изграждането на ефективни 

системи за газификация или топлофикация, изисква по-малко средства, отколкото 

изграждането на електрическа мощност за задоволяване на същото потребление); 

 премахване на изкривяванията при цените на различните видове горива и енергии за 

отопление, така че да се създадат действащи стимули за енергоспестяване от населението; 

 подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия; 

 насърчаване на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия; 

 намаляване на енергийните загуби. 
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 Закон за енергията от възобновяеми източници 

Този закон урежда обществените отношения, свързани с производството и потреблението на: 

- електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми 

източници; 

- газ от възобновяеми източници; 

- биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта 

 

 Интегриран план в областта на енергетиката и климата 2021-2030 г. 

Основните цели, заложени в ИНПЕК са:  

- стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката; 

- развитие на конкурентоспособна и сигурна енергетика; 

- намаляване зависимостта от внос на горива и енергия; 

- гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители.  

Националните приоритети в областта на енергетиката могат да бъдат обобщени, както следва:  

 повишаване на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на енергийни 

ресурси; 

 развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар;  

 използване и развитие на енергията от ВИ, съобразно наличния ресурс, капацитета на 

мрежите и националните специфики; 

 повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане на нови технологии за 

постигане на модерна и устойчива енергетика;  

 защита на потребителите чрез гарантиране на честни, прозрачни и недискриминационни 

условия за ползване на енергийни услуги.  

За постигане на националната цел за дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на 

енергия до 2030 г. (27.09%) е прогнозирано следното разпределение по сектори:  

- 30.33% дял енергията от ВИ в сектор електрическа енергия; 

- 42.60% дял енергията от ВИ в сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане; 

- 14.2% дял енергията от ВИ в сектор транспорт 
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 Закон за енергийната ефективност 

Законът за енергийната ефективност цели да поясни и да даде по-изчерпателно определение на 

енергийната ефективност като национален приоритет на държавната политика в тази област. Нужни 

са по-ясни дефиниции на ангажиментите и каква е подкрепата на държавата за развитието на 

енергийната ефективност. Това включва и създаването на институционални, нормативни и 

финансови условия за реализиране на националната политика като предпоставка за успешното 

интегриране с Европейския съюз. 

 

 Закон за енергетиката 

Законът за енергетиката следва насоките на Енергийната стратегия на Република България и е 

разработен въз основа на нея. Този закон заимства примери от други страни чрез сравнителен 

анализ на нормативната уредба на страните от Европейския съюз, на Договора към Европейската 

енергийна харта и други правни източници. 

Преди всичко законът съчетава особените изисквания на националното законодателство. Той 

изцяло отговаря на изискванията на Директивите на Европейския съюз, които определят общите 

правила на вътрешния пазар на електрическа енергия и природен газ. 

В закона за енергетиката е предвидено стимулиране на производството на енергия от ВЕИ чрез: 

- задължително изкупуване на енергията произведена от ВЕИ по преференциални цени; 

- приоритетно присъединяване към преносната, съответно разпределителна мрежа на 

централи произвеждащи енергия от ВЕИ; 

- изкупуване на цялото количество електрическа енергия от комбинирано производство, като 

по преференциални цени се изкупуват количествата до 50 MW. 

 

 Закон за опазване на околната среда 

Чрез този закон се уреждат обществените отношения, свързани със: 

 опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето 

на хората; 

 съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска 

характеристика на страната; 

 опазването и ползването на компонентите на околната среда; 

 контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда; 



                                                                                                                                                                                                                                             
 
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 

НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 
 

22 
 

 осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда и източниците на 

замърсяване; 

 предотвратяването и ограничаването на замърсяването; 

 създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната 

среда; 

 стратегиите, програмите и плановете за опазване на околната среда 

 събирането и достъпа до информацията за околната среда; 

 икономическата организация на дейностите по опазване на околната среда; 

 правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица по 

опазването на околната среда. 

 

 Закон за устройство на територията 

Законът за устройство на територията (обн. ДВ бр. 1/2001 г.) е разработен за да подмени 

действащия до тогава Закон за териториално и селищно устройство (ЗТСУ, обн. ДВ бр. 29/1973 г.) и 

има за цел да обхване устройството както на урбанизираните територии, така и на тези, извън 

границите на населените места и селищните образувания, групирайки ги като урбанизирани 

територии (населени места и селищни образувания), земеделски територии, горски територии, 

защитени територии и нарушени територии за възстановяване. 

Основната цел на ЗУТ, е да уреди чрез общи правила за поведение (правни норми) обществените 

отношения в областта на устройството на територията, при спазване и доразвиване на основни 

конституционни принципи: 

- Опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на 

живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната  

- Създаване на условия за балансирано развитие на отделните райони на страната при 

опазване на Земята от обществото и държавата като основно национално богатство 

- Създаване и гарантиране еднакви правни условия за стопанска дейност, на здравословна и 

благоприятна околна среда на всички граждани  и   юридически лица. 
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- Закон за обществените поръчки; 

- Закон за горите; 

- Закон за водите; 

- Закон за чистотата на атмосферния въздух; 

- Трети национален план за действие по енергийна ефективност 2013-2020 г.; 

- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомаса за периода 2008 – 

2020 г.; 

- Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в 

транспортния сектор 2008-2020 г.; 

- Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници; 

-  Националния план за действие за енергия от горска биомаса (НПДЕГБ) 2018-2027 г 

- 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); 

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ЗООС) 

/изм. и доп. ДВ бр.12 от 12 февруари 2016 г./; 

- Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа 

енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ); 

- Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване,прехвърляне, отмяна и 

признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници; 

- Наредба № РД-16-869 от 2 август 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от 

възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива 

и енергия от възобновяеми източници в транспорта; 

ДРУГИ СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ДОКУМЕНТИ 
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- Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; 

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сградите; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общински план за развитие на община Горна Оряховица 2014-2020 г; 

 Програма за качеството на атмосферния въздух 2015-2020 г; 

 Програма за енергийна ефективност на община Горна Оряховица 2020-2030 г. 

 

 

5. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 

5.1 Географско местоположение - площ, брой населени места и население. Ресурсна 

осигуреност. 

Община Горна Оряховица е разположена в Централна Северна България, в подножието на 

Арбанашката планина, по поречието на река Янтра. На изток общината граничи с община 

Стражица, на запад с община Велико Търново, на север с община Полски Тръмбеш, на юг с 

общините Лясковец и Велико Търново. Община Горна Оряховица е една от съставните общини на 

област Велико Търново и Северен централен район. Тя е разположена на 318 квадратни 

километра и включва два града: Горна Оряховица и Долна Оряховица и 12 селища: Първомайци, 

Правда, Поликраище, Янтра, Крушето, Драганово, Горски Горен Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш, 

Стрелец, Паисий, Писарево и Върбица. 

Числеността на населението на територията на общината по постоянен адрес е 50621 човека , по 

настоящ адрес – 45990 човека. 

СВЪРЗАНИ 

ДОКУМЕНТИ НА 

ОБЩИНА ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
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Климат - умерено континентален, със средни годишни температури 12.5°С  измерени на 

международното летище в гр. Горна Оряховица. Регионът попада в севернобългарската подобласт 

на умерено континенталната  климатична област и  се отнася към Средния климатичен район на 

Дунавската равнина в Умерено континенталната подобласт на Европейско - континенталната 

климатична област. Основните фактори, влияещи върху формирането на климата в тази област, 

са: географското положение, въздушните маси на умерените ширини (океански и континентални) и 

релефа (с отвореност на Дунавската равнина на север и орографската преграда на Стара 

планина.  От важно значение за климатичните особености за района на гр. Горна Оряховица  са 

локалните релефни форми на Арбанашката планина и поречието на река Янтра. 

 

      
     Диаграма № 1 Средни температури и валежи                                       Диаграма №2 Облачни, слънчеви и валежни дни 

                                                                                       Изт. meteoblue 

 

На Диаграма №1 проследяваме средните температури и валежи на територията на община Горна 

Оряховица, където "Среднодневният максимум" (плътна червена линия) показва средната 

максимална дневна температура за всеки месец за Горна Оряховица. По същия начин 

"Среднодневният минимум" (плътна синя линия) показва средната минимална дневна 

температура. Горещите дни и студените нощи (пресечени червени и сини линии) изразяват 

средната дневна температура в най-топлия ден и средната-нощна температура в най-студената 

нощ от месеца за последните 30 години.  

На Диаграма №2 са изобразени облачните, слънчеви и валежни дни като средногодишната сума на 

валежите е 680 л./кв.м  и е под средното  за страната с  летен максимум и зимен минимум. Най-сух 

месец е месец февруари, а най-влажен месец юни. За района валежите са неравномерно 

разпределени в двата валежни максимума: есен-зима, и пролет-есен. Снежната покривка е с 

продължителност 50 дни, но често  е нетрайна. 

Най-високите летни средно месечни температури са в месеците юли-август. Те са в порядъка 22.9 

– 22.4оС,като самият район се характеризира с високи средногодишни  температурни амплитуди 

около 25.2оС (Диаграма № 3 ) 
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        Диаграма №3 Максимални температури                                             Диаграма № 4 Количество на валежите 

 

                                                                                       Изт. meteoblue 

 

На Диаграма №4 за количеството на валежите за Горна Оряховица е изобразен броя на дните от 

месеца, в които е достигнато определено количество валежи. 

Преобладаващите ветрове през цялата година са в посоки северозапад и югозапад. През зимата в 

Дунавската равнина преобладават западните ветрове. Анализът на данните за скоростта на вятъра 

показват, че случаите „тихо” са с относително висока  повторяемост. Средно годишният процент на 

дните с тихо време възлиза на 43%. Случаите на „тихо време за района на Горна Оряховица през 

есенно зимният период се увеличават до 51-52%. Диаграми №5 и № 6. 

 

                
        Диаграма №5 Скорост на вятъра                                                            Диаграма №6 Роза на вятъра 

 

                                                                  Изт. meteoblue 

 

Диаграмата  за скоростта на вятъра за Горна Оряховица показва дните в месеца, през които 

вятърът достига определена скорост,като за община Горна Оряховица  скоростта на вятъра е 2.2 

м/с, а розата на вятъра показва колко дни в годината вятърът духа от определена посока като 

преобладаващи са североизточните и северозападните ветрове 
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Релефът на община Горна Оряховица е равнинно-хълмист, като в по-голямата си част е предимно 

равнинен и само в североизточната и в най-югозападната си част по границата на общината 

преминава в хълмист. В централната част на територията на общината, р. Янтра прави меандри 

около добре оформено възвишение с ориентация запад - изток и с надморска височина около 200 

м. Най-високата надморска височина е 440 м в югозападната част на общината, в обхвата на 

Търновските височини. Най- ниските надморски височини се наблюдават в северния край на 

общината по талвега на р. Янтра. 

 

Почвите който преодбладават в общината са алувиално-ливадните почви, които са  благоприятни 

за развитието на интензивно селско стопанство. Съгласно ерозионната карта на България, районът 

на Горна Оряховица е категоризиран като район с неерозирали почви. 

 

 

Водните ресурси включват повърхностни и подпочвени води. Те имат изключително голямо битово 

и стопанско значение. Фактът, че градът и Общината на която е център, са разположени по 

поречието на реките Янтра и Росица, обяснява дълбочината на подпочвените води за собствени 

водоизточници за промишлени нужди, която е от 6 до 12 метра. На територията на общината са 

разположени 16 язовира, които са с местно значение. 

Хидрографски община Горна Оряховица се определя от пространственото разположение на 

водосборната област на река Янтра, водопропускливостта на почвите и релефа на района. 

Река Янтра води началото си от северните склонове на Стара планина. По данни за ХМС при 

гр.В.Търново - кв.Чолаковци, водосборът й е с площ 1289 км2, със средна надморска височина 545 м 

и наклон 0,229%. Водосборната област е с коефициент на залесеност около 40%, като реката е със 

слаби наклони, чиято стойност е около 0,15^. Средногодишният отток /водни количества/ на реката 

за период от 40 години при този пункт е около 11,6 m3/s, а средният минимален и максимален отток 

за същия период е съответно 0,58 m3/s и 455,5 m3/s(Хидрологичен справочник на реките в 

Република България). 

Факторите, влияещи върху повърхностните води са предимно залесеността, количеството на 

падналите валежи и антропогенното въздействие върху природните дадености. 

Хидроложките условия са подложени на значителни антропогенни изменения. 

 

Градът и останалите 12 селища в района са централното водоснабдени за питейни и битови нужди. 

5.2  Сграден фонд  

Общата площ на жилищните сгради е 214122,35 кв.м. ,като сградите на територията на община 

Горна Оряховица са панелни и монолитни. От подадената изходна информация от Общинска 

администрация,става ясно че община Горна Оряховица няма сгради в които се използва само 

електрическа енергия от възобновяеми източници.  



                                                                                                                                                                                                                                             
 
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 

НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 
 

28 
 

Към настоящия момент системата на предучилищното и училищното образование в община Горна 

Оряховица обхваща: 

• Дванадесет детски градини - 8 в град Горна Оряховица и 4 в съставните селища на 

общината; 

• Две Средни училища в общинския център; 

• Девет Основни училища, 3 в град Горна Оряховица и 6 в селищата на общината; 

• Шест Професионални гимназии – 2 общински и 4 държавни; 

• ЦПЛР  (Център за подкрепа за личностно развитие). 

Средищните училища са: 

•  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Поликраище и ОУ „Васил Левски” – с. Върбица. 

Сградите в сектора на хотелиерството и  услугите са представени от осем броя хотела на 

територията на общината и предимно от магазини, кафенета, и друг дребен бизнес,  

На територията на общината се намира и Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Иван 

Рилски“,която обслужва населението на три общини или 90 000 души.  

 

5.3  Промишлени предприятия   

Икономиката в община Горна Оряховица се определя от следните отрасли: 

 Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода; 

 Хранително-вкусова промишленост; 

 Търговия и ремонт; 

 Машиностроене; 

 Строителство; 

 Транспорт, складиране и съобщения; 

 Селско, ловно и горско стопанство. 

На територията на общината развиват своята дейност търговски фирми, които осъществяват 

търговия на едро и дребно със строителни материали, отоплителни материали, метални изделия, 

тютюневи изделия, хранителни продукти и др. стоки. Налице е съвременна и добре развита 

складова база с изградена жп мрежа. 

• Хранително - вкусова промишленост 
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Производство на захар, захарни изделия, спирт, пилета, птиче месо и субпродукти, безалкохолни 

напитки, сладкарски изделия и хлебопроизводство. 

• Машиностроене 

Производство на складова, подемна и битова техника, проектиране, разработване и монтиране на 

складови стопанства, чугунени отливки, детайли за металорежещи машини. 

• Строителство 

Производство на строителни изделия и елементи, производство на алуминиева дограма и 

строително монтажна дейност. 

 5.4  Транспортна инфраструктура  

Община Горна Оряховица е с добре развит сухопътен, железопътен и въздушен транспорт. ЖП 

гара Горна Оряховица е един от най-големите железопътни възли в Република България,а  летище 

Горна Оряховица е петото международно летище в страната. На Диаграма № 7 е показано 

разпределението на изградената пътна мрежа: 

 

Дължина на пътищата по категории, в км. просредяваме на Диаграма № 8. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Разпределение на пътна мрежа на 
територията на община Горна 

Оряховица /км/

Разпределение на пътна мрежа на територията на община Горна 
Оряховица /км/

Улична пътна мрежа 386,7

Общинска 54

Републиканска 73,088
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Общината се явява пресечна точка на няколко важни международни и местни транспортни артерии 

и на видове транспорт: автомобилен, жп и въздушен. На запад преминава международен път I-5 

Русе/Бяла – Велико Търново – Стара Загора – Кърджали – Маказа/Гърция  (Е-85), формиращ 

направлението ОЕТК №9. ОЕТК №9 осигурява връзките на страната с важните урбанизационни 

центрове Букурещ, Москва, Санкт Петербурк и Хелзинки на север и Александруполис на юг. На юг 

общината тангира с първокласния път I-4 София – Велико Търново – Шумен – Варна(Е772). През 

общината минават  второкласния път ІІ-53 /с. Поликраище - гр. Лясковец/ и третокласния път ІІІ-514 

/В.Търново-Арбанаси - Г. Оряховица/.  

Град Горна Оряховица е стратегически ЖП възел с пресичането на две главни железопътни трасета 

Русе - Кърджали и София – Варна.   

Летище Г. Оряховица е петото международно летище в страната  

Разпределението на пътната мрежа има следният вид: 71,53 км. републиканска, 54,5 км. общинска и 

386,7 км. улична пътна мрежа. 

 

5.5  Домакинства 

В този сектор е много важно да се прилага сградното енергийно саниране.Община Горна Оряховица 

е активен участник в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 като по Проект „Енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради гр. Горна Оряховица“ е заложен за реализация 

Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“.Целта на 

проекта е  чрез изпълнение на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

11,224 12,468

49,396

30,2

10 8,886

52,72

Дължина на пътната мрежа по категории /км/

1 клас (І-5 Русе-Кърджали от път Е-85) 

2 клас (ІІ-53 Поликраище-Елена) 

3 клас

3 клас (ІІІ-514 Камен-В.Търново)

3 клас (ІІІ-5003 Поликраище-Янтра-Драганово) 

3 клас (ІІІ-4073 Царски Извор-Драганово )

4 клас
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да се повиши енергийната ефективност и допринесе за постигане на националната цел по 

отношение на повишаване на енергийната ефективност, а именно – достигане на 25% по-висока 

енергийна ефективност към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в 

атмосферата. Проекта цели още осигуряване на по-добри условия на живот, топлинен комфорт и 

по-високо качество на жизнената среда.  

Препоръчително е ежегодно да се провеждат кампании за енергоспестяване, които да включват 

информационени бюлетини за възможностите за енергоспестяване  в домакинствата и спестените 

средства от тяхното приложение. През 2018 година , Агенция за устойчино енергийно развитие 

издаде брушурата „Съвети по енергийна ефективност“,  насочена именно към домакинствата,която 

е качена на интернет сайта им и спокойно може да бъде разпечатана и използвана именно в тези 

кампании. Това ще  помогне на   гражданите да бъдат мотивирани в закупуването и използването на 

енергоспестяващи и устойчиви електроуреди, както и насърчени към едно по-ефективно 

потребителско поведение. 

 5.6 Селско и горско стопанство.Животновъдство и биоразнообразие. Защитени територии. 

Според вида, предназначението и начина на ползване, процентното  разпределение на земята на 

територията на община Горна Оряховица проследяваме на Диаграма № 9 

 

  

Разпределението на земята по фондове на територията на общината има следния вид: 

61,278

4

7,538

0,033

0,0641,114

0,41

1,703
1,406

7,233

12,702
0,186 2,424

Ниви Ниви-неизползвани,наводнени,изоставени и други 

Полски култури Зеленчукови култури 

Оранжерии Овощни градини 

Лозе Трайни насаждения

Естествени ливади Мери, пасища
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Други



                                                                                                                                                                                                                                             
 
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 

НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 
 

32 
 

 

Диаграма № 10 Разпределение на земята по фондове на територията 

 

Географската характеристика на Горна Оряховица се допълва и от разнообразието на 

растителността и животинския свят.Растителност, която в отделни случаи има уникален характер. 

Такъв рядък растителен вид, превърнал се в символ на вечността на града, е божурът. 

Наличният горски фонд на общината възлиза на 17 607 хектара. От тях иглолистни 903.4 хектара – 

5.13%, и широколистни 15 608 хектара-88.6%. Държавен горски фонд – 16 512 хектара - 93.78% от 

наличния горски фонд. Най-разпространени са : иглолисти – бор; широколистни – цер. 

Животновъдството е важен отрасъл в общината,като водещо място имат птицевъдството, 

говедовъдството и овцевъдството,като интерес се забелязва и към птицевъдството. 

На територията на община Горна Оряховица се намират две защитени местности: 

„Божур поляна” - обявена като защитена местност през 1968 г., площ 19,6 хектара. Тя е държавен 

горски фонд и попада в землището на с. Първомайци. Опазва се естествено находище на божур, 

превърнал се в символ на град Горна Оряховица. На територията й преобладава широколистната 

растителност от зимен и летен дъб, бряст, габър, липа, върба, топола и акация. В района на Божур 

поляна гнездят защитените от закона скални орли – картали, а през последните години сезонно там 

гнездят и двойка черни щъркели; 

„Джулюн гъол” – в землището на с. Драганово, площ 18,2 хектара; 

Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие: 
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„Търновски височини”; 

Поречията на реките Янтра, Росица; 

 

5.7 Енергийна система и газификация 

Основен източник на електроенергия за общината е националната електроенергийна система, 

посредством ел. подстанция „Горна Оряховица” - 220/110/20 kV.  

Енергийното потребление на територията на Общината е с доставчик на електроенергия „Енерго-

про Мрежи” АД. В началото на 2005 година „Е-ОН” България ЕАД става собственик на 67 % от 

"Електроразпределение - Варна" АД и "Електроразпределение - Горна Оряховица" АД. През януари 

2006 година компанията преотстъпва 8 % от дяловете си в електроразпределителните дружества 

(ЕРД) на Европейската банка за възстановяване и развитие, запазвайки мажоритарен дял. В края на 

2006 година, в резултат на правното разделяне, ЕРД Горна Оряховица и ЕРД Варна са 

преобразувани на „Е-ОН” България Мрежи АД и „Е-ОН” България Продажби АД. През 2012 година 

Енерго-про Мрежи АД закупува дела на „Е-ОН” България Мрежи АД. Електроразпределението се 

осъществява посредством ел. подстанции 110/20 kV, захранени двустранно, което позволява 

непрекъснатост на захранването при авария.   

Изгарадената електроразпределителна мрежа е както следва:  

- Брой подстанции 110 kV/СрН – 1; - Брой трансформатори 110 kV/СрН – 2; - Брой трансформатори 

СрН/НН – 310; - Брой трафопостове – 290; - Дължина на ВЕЛ СрН – 267,63 км.; - Дължина КЛ СрН – 

93,53 км.; - Инсталирана мощност по трафопостове – 117 845 kVA В Община Горна Оряховица 

функционира топло-електрическа централа (ТЕЦ) „Захарни заводи”, задоволяваща единствено 

собствените нужди на предприятието.  

Всички населени места на общината са електрифицирани, като селата се електроснабдяват от 

въздушни изводи 20 кв., а в градовете мрежата е кабелирана. 

През територията на община Горна Оряховица преминава Северният клон на националната 

газопроводна система. Газификацията на градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец 

се реализира с изградения магистрален газопровод, отклонение от северния пръстен на 

националната газопреносна мрежа до АГРС Велико Търново и АГРС Горна Оряховица с обща 

дължина 52 км. Община Горна Оряховица разполага с лиценз за газификация.  Доставката и 

разпределението на природна газ в община Горна Оряховица се осъществява от фирма „Овергаз 

север” ЕАД.  

5.8 Външна осветителна уредба  

Енергийните разходи за уличното осветление са сравнително голям разход в бюджета на 

Общината. Уличното осветление на територията на община Горна Оряховица  е предимно с 

натриеви лампи високо налягане /НПВН / и метал – халогенни лампи  /МХЛ /. Потреблението,което 
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Общината отчита за ел.енергия на улично осветление за три календарни години назад от годината 

на изготвяне на програмата проследяваме в трите диаграми: Диаграма № 11,№12 и за 2019 - №13 

 

 
Диаграма № 11 Потребление на ел.енергия за улично осветление за 2017 г 

 

 

 
Диаграма № 12 Потребление на ел.енергия за улично осветление за 2018 г 
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Диаграма № 13 Потребление на ел.енергия за улично осветление за 2019 г 

 

Видно от диаграмите, всяка изминала година потреблението на ел.енергия за УО нараства 

респективно нарастват и разходите за него. 

Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела с 

фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии. 

Поради високата цена на тези съоръжения, е необходимо да се търсят програми с грантово 

финансиране. 

Някои от възможните мерки за намаляване на консумацията за улично осветление включват: 

• Монтиране на комплектни автономни фотоволтаични светлинни модули, включващи: 

осветително тяло с енергийно ефективен светлинен източник със съответна пусково-

регулираща апаратура; соларен (фотоволтаичен) панел с акумулаторна батерия; блок за 

управление; стълб със съответната височина и носимоспособност. Същите могат да се 

прилагат на входно-изходни пътища (магистрали); при специфични нужди на кметствата, 

свързани с осветяване на характерни обекти и улични участъци; при отговорни участъци в 

селищата, на които трябва да се осигури захранване на уличната мрежа при прекъсване на 

електроснадяването и други.  

• Разработване на проекти за реконструкция на уличното осветление на принципите „Всяка 

улица с полагащото й се осветление” и „Улично осветление, което общината може да 

плаща”;  
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• Категоризация и нормиране на уличната мрежа съгласно действащия БДС. 

 

Към настоящия момент на територията на община Горна Оряховица са в експлоатация 6 534 

осветителни тела за улично и парково осветление. Края на 2019 г., Община Горна Оряховица е 

възложила обществена поръчка със срок за изпълнение 60 месеца с  предмет: „Експлоатационна 

поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, 

изграждане на нови обекти на улично и художествено-архитектурно осветление, доизграждане на 

автоматична система за управление на уличното осветление на територията на община Горна 

Оряховица“. 

 

5.9 Управление на отпадъците 

Отпадъците които се генерират на територията на общината следните от видове: 

 твърди битови отпадъци (ТБО); 

“Битови отпадъци” са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по 

домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци 

от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и 

забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или 

състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.Количеството на образуваните 

битови отпадъци е променлива величина – функция от броя на населението, годишния сезон, 

мястото, начина на живот, стандарта на населението, степента на благоустрояване на населеното 

място, начина на отопление на сградите – с или без използване на твърдо гориво и други. 

 производствени неопасни отпадъци 

Най-често това са производствените отпадъци, който са образувани от „Захарни заводи“,ВиК 

„Йовковци“ Локомотивното депо и НЕК 

 строителни отпадъци 

Строителни отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на строителната дейност на 

строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и 

съоръжения.Образуваните строителни отпадъци на територията на община Горна Оряховица са 

предимно от юридически лица от строителна дейност. Малка част от тях са формирани от 

физически лица вследствие на ремонтни дейности. Много често, населението събира смесено 

строителните отпадъци с битовите. 
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 опасни отпадъци 

На територията на общината,те се генерират от завод „Захарни Заводи“ Е.ОН България Мрежи  

Локомотивно Депо - Горна Оряховица,Поделение за пътнически превози - Горна Оряховица, МБАЛ 

"Св. Иван Рилски"  

На територията на община Горна Оряховица има затворено за експлоатация общинско депо за 

твърди битови отпадъци в ПИ с идентификатор 59094.121.274 – площ 60 дка, землище 

с.Първомайци. Същото следва да бъде рекултивирано през 2020 г. 

 

6. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ 

Устойчиво енергийно развитие, включващо минимално използване на конвенционални горива, може 

да бъде достигнато само при последователно прилагане и съчетаване на различни мерки, 

въвеждащи производството и използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива с 

дейности за енергийна ефективност. 

Възможностите за насърчаване потреблението на енергия от ВЕИ се определят в зависимост от 

стратегическите цели и политиката за развитие на общината - постигане на конкурентоспособна, 

динамична и рентабилна местна икономика, подобряване на стандарта на живот на населението на 

територията на общината и намаляване на емисиите на парникови газове, като елементи от 

политиката по устойчиво енергийно развитие. 

На местно ниво, механизъм за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива е изготвянето на 

общински краткосрочни и дългосрочни програми, съгласно методическите указания на АУЕР. При 

разработването на настоящата дългосрочна програма са отчетени възможностите на Общината и 

произтичащите от тях мерки и насоки, имащи отношение към оползотворяването на енергия от 

възобновяеми източници. Основната линия, която се следва е съчетаване на мерки за повишаване 

на енергийна ефективност с производството и потреблението на енергията от възобновяеми 

източници. В това отношение в община Горна Оряховица през последните години се води 

последователна енергийна политика, както за въвеждане на ВЕИ, така и за подобряване на 

енергийната ефективност. 

    Таблица № 2 Възможности за използване на различните видове ВЕИ 

ВЕИ Първоначална трансформация Продукт на пазара за крайно енергийно 

потребление 

Биомаса  Директно, без преработване Дървесина, битови отпадъци, 

селскостопански отпадъци и др.  

Преработване брикети, пелети и други 

Преобразуване на биогорива твърди (дървени въглища), течни 
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(биоетанол, биометанол, биодизел и т.н.);  

газообразни (биогаз, сметищен газ и т.н.) 

Преобразуване във вторични 

енергии 

електроенергия, топлинна енергив 

Водна енергия Преобразуване (ВЕЦ) електроенергия 

Енергия на вятъра  Преобразуване (вятърни 

генератори) 

електроенергия  

Слънчева енергия Преобразуване топлинна енергия 

Преобразуване  електроенергия 

Геотермална енергия Без преобразуване топлинна енергия 

Преобразуване електроенергия 

 

 

Основните пречки за реализиране на ВЕИ проекти в община Горна Оряховица  са: 

- висока цена на инвестициите във ВЕИ; 

- ниски цени на изкупуване на елекрическата енергия, произведена от ВЕИ; 

- недостатъчни средства (както общински, така и на населението на Общината); 

- допълнителни ограничения на финансовата самостоятелност на Общината; 

- липса на достатъчни стимули за рационално енергопотребление; 

- затруднен достъп до инвестиции за проекти за ВЕИ; 

- липса на систематизирани данни за местния потенциал на ВЕИ. 

- липса на достатъчно познания за приложими ВЕИ технологии. 

Изпълнението на мерките може да се обвърже 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, след доказана икономическа 

ефективност, могат да се включат и мерки за въвеждане на термични слънчеви колектори и 

заместване на съществуващо отопление с такова, базирано на ВЕИ. 

Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на община Горна Оряховица 2020-2030 г. е в пряка връзка със следните стратегически 

документи и програми: 

- Общински план за развитие на община Горна Оряховица 2014-2020 г,  

Приоритетна област 1.: Постигане на икономически растеж, основан на знание и заетост 

Специфична цел 1.3.: Развитие на бизнес инфраструктурата, Мярка 

1.3.2.:Обновяване/рехабилитация/реконструкция на съществуващи бизнес и индустриални 
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зони вкл внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ и Приоритетна област 3: 

Повишаване на качеството на живот- Специфична цел 3.1: Създаване на привлекателна 

образователна среда- Мярка 3.1.1: Изграждане/реконструкция/ремонт на образователна 

инфраструктура, включително и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ. 

Специфична цел 3.2: Социално приобщаване и подобряване на здравния статус на населението 

Мярка 3.2.1: Изграждане/реконструкция/ремонт на социална инфраструктура за предоставяне 

на социални услуги и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ; 

Мярка 3.2.3: Изграждане/реконструкция/ремонт на социални жилища вкл и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност и ВЕИ; Мярка 3.2.5: Изграждане/реконструкция/ремонт на 

здравна инфраструктура вкл и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ; 

Специфична цел 3.3: Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно 

наследство Мярка 3.3.1:Изграждане/реконструкция/ремонт на инфраструктурата в сферата на 

културата и туризма вкл и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ; Специфична 

цел 3.4: Създаване на условия за повишаване на спортната активност Мярка 3.4.1: 

Изграждане/реконструкция/ремонт на спортна инфраструктура вкл и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и ВЕИ; 

- Програма за енергийна ефективност на община Горна Оряховица 2020-2030 г. 

С цел постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, намаляване на 

вредното въздействие върху околната среда в следствие на развиваща се икономика и устойчиво и 

екологосъобразно управление на природните ресурси са формулирани следните приоритети за 

насърчаване използването на ВЕИ: 

- Стимулиране въвеждането на ВЕИ технологии както в публичния сектор, така и в бизнеса; 

- Реализиране на проекти в сферата на енергията от възобновяеми източници; 

- Развитие на енергийно-ефективна икономика с ниски нива на въглеродни емисии за 

създаване на устойчив икономически растеж. 

7.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВИДОВЕ 

РЕСУРСИ 

 

Обхватът на ВЕИ в България включва: водна енергия, биомаса, слънчева енергия, вятърна енергия 

и геотермална енергия. Световният Енергиен Съвет (WEC) е възприел следните оценки на 

достъпния потенциал от отделни ВЕИ в световен мащаб. 
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Таблица № 3: Световен достъпен потенциал на ВЕИ                                Диаграма №.14: Световен достъпен потенциал на   ВЕИ 

 

 

Общата сума на достъпния потенциал на страната (6 005 ktoe) е значително по-малък от ПЕП за 

2004 година (19 017 ktoe). Следователно в близко бъдеще България може да задоволи около 32% от 

енергийните си нужди при пълно усвояване на достъпния енергиен потенциал на ВЕИ на 

територията й.  

Достъпният потенциал от различните видове ВЕИ в България са представени вследващите  таблица 

и диаграма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Таблица №4: Достъпен потенциал на ВЕИ в България                                             Диаграма № 15: Достъпен енергиен потенциал на ВЕИ 

 

Следователно в преходния период (до постигането на устойчиво енергийно развитие на страната) 

заедно с мащабното въвеждане на ВЕИ, повишаване на ЕЕ и преструктурирането на икономиката (с 

цел по-ефективно използване на вносните изкопаеми горива), атомната енергия ще играе 

решаваща роля, особено във връзка с баланса на електрическата енергия. 

 

На таблица № 5 можем да проследим стойностите за редуциране на емисиите парникови газове 

чрез внедряване на ВЕИ. 

                                                           
1 ktoe - килотона петролен еквивалент -1 toe (1 тон петролен еквивалент) = 11,63 MWHh 

Достъпен потенциал на ВЕИ, годишно 

ВЕИ EJ Gtoe 

Водна енергия 50 1,2 

Биомаса 276 6,6 

Слънчева енергия 1575 37,6 

Вятърна енергия 640 15,3 

Геотермална 
енергия 

5 000 119,5 

ОБЩО 7600 180,2 

ВЕИ 

Достъпен потенциал в България 

- - ktoe1 

Водна енергия 26 540 GWh 2 282 

Биомаса 113 000 TJ 2 700 

Слънчева енергия 4 535 GWh 390 

Вятърна енергия 3 283 GWh 283 

Геотермална 
енергия 

14 667 TJ 350 

ОБЩО - - 6 005 
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      ВЕИ Спестени емисии парникови газове 

          Електрическа енергия           Топлинна енергия 

 ktoe kt CO2 екв. ktoe kt CO2 екв. 

Биомаса 73 705 1227 4 270 

ВЕЦ 257 2 480 0 0 

Ветрова енергия 22 214 0 0 

Слънчева енергия 4 39 21 72 

Геотремална енергия 3 25 93 324 

ОБЩО 359 3 463 1341 4 666 

Табл.№5 Стойности за редуциране на емисиите парникови газове чрез внедряване на ВЕИ./Изт.НДПНИЕВИБ 

Възобновяемите източници на енергия – вятърна енергия, слънчева енергия (термална и 

фотоволтаична), хидро-електрическата енергия, енергията от приливите, геотермалната енергия и 

биомасата – са основна алтернатива на твърдите горива. Използването на възобновяемите 

източници не само подпомага намаляването на емисиите парникови газове от добива на енергия и 

нейното потребление, но също така способства за намаляване на зависимостта на ЕС от вноса на 

твърди горива (и по-специално нефт и газ). 

На таблица № 6 е показан общия действителен принос (крайното потребление на енергия) от всяка 

една технология за производство на енергия от ВИ в Република България за постигане на 

обвързващите цели за 2020 г. и на индикативната крива за дяловете на енергията от ВИ в енергията 

за топлинни и охладителни цели, ktoe. Изт.ИНПЕК 

  

  

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Геотермална енергия (с 

изключение на 

нискотемпературна 

геотермална топлина 

използвана в 

термопомпени 

инсталации) 

 

33.4 

 

33.4 

 

33.4 

 

33.4 

 

33.4 

 

34.6 

 

34.6 

 

Слънчева енергия 

 

15.4 

 

19.1 

 

19.7 

 

21.8 

 

22.4 

 

23.5 

 

24.9 

 

Биомаса 

 

1026.2 

 

10025.5 

 

969.1 

 

1016.6 

 

1064.8 

 

1083.7 

 

1156.9 

        



                                                                                                                                                                                                                                             
 
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 

НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 
 

42 
 

Твърда биомаса 1026.1 1025.0 967.3 1012.2 1039.1 1072.6 1148.0 

 

 

Биогаз 

 

 

0.0 

 

 

0.5 

 

 

1.9 

 

 

4.3 

 

 

25.7 

 

 

11.1 

 

 

8.9 

 

Течни горива от биомаса 

 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

 

Възобновяема енергия от 

термопомпи 

 

47.0 

 

64.5 

 

65.0 

 

74.9 

 

81.2 

 

87.4 

 

92.4 

 

Въздушносвързани 

 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

 

59.0 

 

62.8 

 

68.0 

 

71.3 

 

Земносвързани 

 

0.0 

      

 

Водносвързани 

 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

 

15.9 

 

18.4 

 

19.5 

 

21.1 

 

Възобновяеми твърди 

общински отпадъци 

       

36.3 

 

ОБЩО 

 

1121.9 

 

1142.5 

 

1087.2 

 

1146.6 

 

1202.9 

 

1229.2 

 

1345.1 

 

Топлофикационни 

       

Включително произведени 

от биомаса енергия 

използвана в 

домакинствата 

 

758.7 

 

749.6 

 

733.3 

 

716.1 

 

758.0 

 

759.6 

 

738.7 

 

Биомасата е с дял от 91% през 2012 г. и въпреки, че намалява до 86% през 2018 г. остава да е ВИ с 

най-голямо приложение в този сектор. През 2018 г. спрямо 2012 г. като положителна тенденция 

може да се посочи увеличаване използването на възобновяемата енергия от термопомпи с 96.7%, 

следвана от слънчевата и геотермалната енергия, при които нарастването е с 61.6% и с 3.6%. 

Твърдата биомаса продължава да е ВИ от най-голямо значение за този сектор и с най-голямо 

приложение в сектор Домакинство. През последните години, макар и не с очакваните темпове 

използването на дървесни отпадъци, др. растителни отпадъци, биомаса от селското стопанство и 

канализационни утайки се увеличава. 
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На таблица №7 проследяваме Общия действителен принос (изразен като инсталирана мощност и 

брутно производство на електрическа енергия) на всяка една технология за електропроизводство от 

ВИ в Република България за постигане на целите за 2020 г. и на индикативната крива за дяловете 

на енергията от ВИ в електроенергията.  

 

 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

MW 

 

GWh 

 

MW 

 

GWh 

 

MW 

 

GWh 

 

MW 

 

GWh 

 

MW 

 

GWh 

 

MW 

 

GWh 

 

MW 

 

GWh 

ВЕЦ 

нормализирано 

производство 

 

3181 

 

4126.3 

 

3203 

 

4190.4 

 

3219 

 

4247.6 

 

3219.0 

 

4222.1 

 

3223.0 

 

 4169.9 

 

3371.6 

 

4280.7 

 

3379.0 

 

4339.0 

Без помпи 

(нормализиран

о 

производство) 

 

2168 

 

3711.1 

 

2190 

 

3780.1 

 

2206 

 

3837.8 

 

2206.0 

 

3814.7 

 

2210.0 

 

3748.2 

 

2358.6 

 

3859.9 

 

2366.0 

 

3900.9 

ПАВЕЦ 

(ненормализир

ано 

производство) 

 

864 

 

798.1 

 

864 

 

758.9 

 

864 

 

560.8 

 

864.0 

 

491.8 

 

864.0 

 

687.5 

 

864.0 

 

664.8 

 

864.0 

 

276.2 

Със смесен 

режим на 

работа 

(нормализиран

о 

производство) 

 

149 

 

415.2 

 

149 

 

410.3 

 

149 

 

409.7 

 

149.0 

 

407.4 

 

149.0 

 

421.7 

 

149.0 

 

420.8 

 

149.0 

 

438.1 

Геотермални 

електроцентрал

и 

              

Слънчеви 

електроцентарл

и 

 

1013 

 

813.9 

 

1020 

 

1360.9 

 

1026 

 

1252.5 

 

1029.0 

 

1383.3 

 

1028.0 

 

1386.3 

 

1035.6 

 

1403.0 

 

1032.7 

 

11342.8 

Вятърни 

централи 

 

677 

 

1039.2 

 

683 

 

1220.2 

 

699 

 

1300.6 

 

699.0 

 

1365.6 

 

699.0 

 

1407.7 

 

698.4 

 

1427.7 

 

698.9 

 

1408.8 

Биомаса  

14 

 

658 

 

34 

 

111.7 

 

40 

 

200.8 

 

54.0 

 

270.2 

 

57.0 

 

353.6 

 

52.0 

 

396.0 

 

194.8 

 

1492.3 

Твърда 

биомаса 

 

14 

 

65.2 

 

30 

 

95.0 

 

30 

 

138.8 

 

34.0 

 

151.1 

 

19.0 

 

162.8 

 

3.0 

 

180.2 

 

158.4 

 

1280.0 

Биогаз  

0 

 

0.6 

 

4 

 

16.7 

 

10 

 

62.0 

 

20.0 

 

119.1 

 

38.0 

 

190.8 

 

29.0 

 

215.8 

 

36.4 

 

212.3 

ОБЩО  

4885 

 

6045.2 

 

4940 

 

6883.2 

 

4984 

 

7001.4 

 

5001.0 

 

7241.2 

 

5007.0 

 

7317.5 

 

5157.6 

 

7507.4 

 

5305.4 

 

8583.0 

От които 

когенерационни 

централи 

  

658 

  

109.9 

  

182.2 

  

233.9 

  

254.4 

  

289.4 

  

685.9 
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Изт. ИНПЕК 

В периода 2020-2030 г. в сектор електрическа енергия на „Интегрирания план Климат енергетика“ се 

предвижда ръст на потреблението на електрическа енергия от ВИ, дължащ се на увеличаване на 

произведената електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия и биомаса. Прогнозирано е 

делът на електрическата енергия от ВИ в сектор електрическа енергия да нараства с 0.55 – 1.24 

процентни пункта годишно.    

На таблица № 8 проследавяме индикативната траектория за дела на електрическата енергия от ВИ 

в брутното крайно потребление на електрическа енергия за периода 2020-2030 г. - сектор 

електрическа енергия 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Дял на 

електрическата 

енергия от ВИ 

в брутното 

крайно 

потребление 

на 

електрическа 

енергия 

 

21.40 

 

21.99 

 

22.56 

 

23.13 

 

23.69 

 

24.24 

 

25.48 

 

26.70 

 

27.98 

 

29.13 

 

30.33 

Изт. ИНПЕК По данни от (B)EST model, E3-Modelling, Deloitte 

Предвид поставеното изискване в Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на 

енергия от ВИ ще бъдат предприети законодателни инициативи за създаването на едно или повече 

звена за контакт, които да подпомагат инвеститорите (заявителите) в процеса по издаване на 

разрешения от съответните компетентни органи. Вменените задължения на звената за контакт, 

както и сроковете за издаване на разрешенията ще бъдат съобразени с поставените изисквания в 

Директива (ЕС) 2018/2001.  

Общинските власти имат задължения за издаване на част от разрешителните при изграждане на 

централи за производство на електрическа енергия от ВИ. Също така тяхната роля по отношение на 

планирането и разширяване използването на енергията от ВИ на територията на общината 

предполага по-значима ангажираност към процеса по реализиране на инвестиционните намерения. 

В тази връзка е удачно като звена за контакт да бъдат определени общините.   

Осигуряването на необходимата информираност и адекватно обучение са важен фактор за да се 

насърчи широкото ползване на енергия от ВИ.  

Подкрепят се регионалните мерки за развитие в тези области, които насърчават обмена на най-

добри практики в производството на енергия от ВИ между местни и регионални инициативи за 

развитие, програми за обучение за укрепване на регулаторния, техническия и финансовия 

експертен опит и за по-добро познаване на наличните възможности за финансиране.  
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За постигане на ефективни резултати в тази посока са идентифицирани заинтересованите страни и 

потенциалните участници в процеса по разпространение на адекватна информация и провеждане 

на процедури по обучение. Особено активни участници в тези процеси са съответните институции и 

местните власти, които да провеждат комплексни инициативи по информационни кампании, 

форуми, програми за повишаване на осведомеността и за обучение на гражданите относно ползите 

и възможностите за използване на енергия от ВИ. Информационните кампании са адресирани към 

гражданите и дават възможност за запознаване с практически въпроси при разработването и 

използването на енергия от ВИ.   

7.1 Слънчева енергия 

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното количество слънчева 

топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен метър хоризонтална земна 

повърхност и се изразява в kWh/m². При географски ширини 40°- 60° върху земната повърхност за 

един час пада максимално 0,8-0,9 kW/m² и до 1 kW/m² за райони, близки до екватора. Ако се 

използва само 0,1% от повърхността на Земята при КПД 5% може да се получи 40 пъти повече 

енергия от произвежданата в момента. 

Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на редица основни 

фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата енергия през 

отделните сезони на годината; физикогеографски особености на територията; ограничения при 

строителството и експлоатацията на слънчевите системи в специфични територии, като природни 

резервати, военни обекти и др. 

Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на слънчевата енергия 

в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори.  

Предимствата на слънчевите термични инсталации се заключават в следното: произвежда се 

екологична топлинна енергия; икономисват конвенционални горива и енергии; могат да се използват 

в райони, в които доставките на енергии и горива са затруднени; 

Количеството уловена и оползотворена слънчева енергия се влияе съществено от качествата на 

различните типове слънчеви колектори, както и от вида на цялостната слънчева инсталация за 

получаване на топла вода. Слънчевият колектор може да се оформя като самостоятелен панел или 

във вид на интегрирани повърхности, оформени като строителен елемент, например покрив или 

стена. Подобно съчетаване на функциите увеличава значително икономическата целесъобразност 

от употребата на слънчеви колектори. 

Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 часа, а 

средногодишния ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh m². Като цяло се получава общо 

количество теоретически потенциал слънчева енергия падаща върху територията на страната за 

една година от порядъка на 13.103 ktoe. Като достъпен годишен потенциал за усвояване на 
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слънчевата енергия може да се посочи приблизително 390 ktoe (Като официален източник за оценка 

на потенциала на слънчевата енергия се използва проект на програма PHARE , BG9307-03-01-L001, 

„Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България”. В основата на проекта са залегнали данни 

от Института по метеорология и хидрология към БАН, получени от всичките 119 метеорологични 

станции в България, за период от над 30 години). След анализ на базите данни е направено 

райониране на страната по слънчев потенциал и България е разделена на три региона в зависимост 

от интензивността на слънчевото греене (на фигурата долу). 

 

Централен Източен регион – 40% от територията на страната, предимно планински райони. 

Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 400 h до 1 640 h - 1 450 kWh/m² 

годишно. 

Североизточен регион – 50% от територията на страната, предимно селски райони, 

индустриалната зона, както и част от централната северна брегова ивица. Средногодишната 

продължителност на слънчевото греене е от 450 h до 1 750 h - 1 550 kWh/m² годишно. 

Югоизточен и Югозападен регион – 10% от територията на страната, предимно планински райони 

и южната брегова ивица. Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 500 h до 1 

750 h - 1 650 kWh/m² годишно. 

 
 

Фигура №5 Средногодишна слънчева радиация 
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Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на слънчевите термични 

инсталации предизвиква периода късна пролет - лято - ранна есен, когато основните фактори, 

определящи сумарната слънчева радиация в България са най-благоприятни. Основният поток на 

сумарната слънчева радиация е в часовете около пладне, като повече от 70% от притока на 

слънчева енергия е в интервала от 9 до 15 часа, който се приема като най-активен по отношение на 

слънчевото греене. За този период може да се приеме осреднена стойност на слънчевото греене 

около 1 080 h, среден ресурс на слънчевата радиация - 1 230 kWh/m² и КПД на не-селективни 

слънчеви панели ~66%. 

На база проведени експерименти у нас може да се твърди, че при селективен тип колектор 

специфичното преобразуване на слънчевата енергия за една година е 583 kWh/m², а за не-

селективен тип - 364 kWh/m². (Следователно ефективността на преобразуване на слънчева енергия 

от селективната инсталация е 38% по-голямо от това на не-селективната.) Въпреки това у нас до 

сега са намерили приложение предимно не-селективните слънчеви термични системи за топла 

вода за битови нужди на жилищни, обществени и стопански обекти и системи за сушене на дървен 

материал и селскостопански продукти. 

Слънчевите технологии изискват сравнително високи инвестиции, което се дължи на ниските 

коефициенти на натоварване, както и на необходимостта от големи колекторни площи. 

Усвояването на икономически изгодния потенциал на слънчевата енергия реално може да се 

насочи първоначално към сгради държавна и общинска собственост, които използват 

електроенергия и течни горива за производство на гореща вода за битови нужди. Очаква се и 

значително повишаване на интереса от страна на жителите на панелни сгради, които освен 

мерките по подобряване на термичната изолация на сградата да инсталират и слънчеви колектори 

за топла вода. Увеличава се използването на слънчевите термични колектори в строителството на 

хотели, ресторанти и др. 

Слънчевата енергия е лъчиста енергия, произведена в слънцето като резултат на термоядрени 

реакции. Слънчевото лъчение се характеризира с т.н. „постоянна слънчева константа". Тя е от 

порядъка на 1368 W/m² и е от слънчевата енергия, която достига земната орбита.  

Според принципа на усвояване на слънчевата енергия и технологичното развитие съществуват два 

основни метода за оползотворяване. 

Пасивен метод - „Управление" на слънчевата енергия без прилагане на енергообразуващи 

съоръжения. 

Активен метод - 1.Осветление, 2.Топлинна енергия, 3.Охлаждане, 4.Ел. енергия. 

 

Слънчеви колектори 

 

Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на слънчевата енергия 

в топлинна, включващи т.н. слънчеви колектори. Данните за тях са трудни за събиране, поради 

частния характер на процеса на инсталация. 
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PV системи 

Използването на слънчевата радиация за производство на електрическа енергия може да стане в 

обособени за целта плантации, както и на вече построени или новостроящи се сгради. Най-

използваното място от сградата за инсталиране на фотоволтаични елементи е покривът, където 

могат да се инсталират: готови моно- или поли-кристални фотоволтаични модули; аморфни 

фотоволтаични модули, които да служат като покривна изолация. 

Друг много съвременен вариант е да се използват тънкослойни фотоволтаици, които правят 

покрива полупрозрачен, осигурявайки едновременно производство на електроенергия и 

равномерна мека светлина. Фасадата е второто място за интегриране на фотоволтаични елементи. 

Области на приложение на PV системи - захранване на къщи, вили, градини и отдалечени обекти. 

 

С изграждането на такава система се повишава енергийната независимост на сградата. Според 

инсталираната мощност на фотоволтаиците сградата може да осигури по-голямата част или цялата 

електрическа енергия, от която се нуждае. 

Фотоволтаиците са единствения източник на ел. енергия, за които няма данни да влияе 

отрицателно на околната среда или здравето на хората, животинските и растителните видове в 

района на инсталирането им. 

 

 Потенциал на слънчева енергия в община Горна Оряховица 

Най-големият потенциал за енергия от възобновяеми източници на територията на община Горна 

Оряховица се съдържа в слънчевата енергия. На територията и има пет  изградени обекта за 

производство на слънчева енергия с инсталирана мощност 0,115 Mw. Произведената слънчева 

енергия за 2019 година от тях  е 165,862 Mwh и на база на това са издадени 166 броя гаранции за 

произход от възобновяеми енергийни източници. 

Собственик Енергиен обект  
 
Вид 
възобновяем 
източник 

Наименование Наименование Местоположение Обща 
инсталирана 

Дата на 
въвеждане в 
експлоатация РИП Адм. 

област 
Община Населено 

място 
MW 

"Янтра 
Солар" ЕООД 

ФтЕЦ "Янтра" СЦ Велико 
Търново 

Горна 
Оряховица 

Янтра 0,0100000000 28.03.2013 Слънчева 
енергия 

Симеон 
Николов 
Попов 

ФТЕЦ 
"Поликраище" 

СЦ Велико 
Търново 

Горна 
Оряховица 

Поликраище 0,0300000000 01.04.2015 Слънчева 
енергия 

Димитър 
Илиев 
Пуйчев 

ФтЕЦ 
"Поликраище-
1" 

СЦ Велико 
Търново 

Горна 
Оряховица 

Поликраище 0,0300000000 24.08.2015 Слънчева 
енергия 

"МАКС-4М" 
ООД 

ФтЕЦ "Горна 
Оряховица" 

СЦ Велико 
Търново 

Горна 
Оряховица 

Горна 
Оряховица 

0,0300000000 26.02.2016 Слънчева 
енергия 

Симеон 
Николов 
Попов 

ФтЕЦ 
"Поликраище-
2" 

СЦ Велико 
Търново 

Горна 
Оряховица 

Поликраище 0,0150000000 01.11.2017 Слънчева 
енергия 

                                                   Таблица №9 Инсталирани обекти за слънчева енергия Изт. АУЕР 



                                                                                                                                                                                                                                             
 
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 

НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 
 

49 
 

 

7.2 Вятърна енергия 

 

Според последните прогнози на Европейската ветроенергийна асоциация се наблюдава тенденция 

на засилено развитие на използването на вятърна енергия в Европа. Очаква се инсталираната 

мощност от 75 000 MW през 2010 г. да достигне 180 000 MW през 2020 г. През 2020 г. 

електричеството, генерирано от вятърните турбини, ще покрива нуждите на 195 милиона европейци 

или половината от населението на континента.  

В България Вятърната енергетика към момента има незначителен принос в брутното производство 

на електроенергия в страната.  

Картата на Фигура № 6 е с общ характер и е съставена след продължително проучване в период от 

30 години. Теоретично ветровия потенциал на България не е голям, но конкретни райони могат да го 

използват максимално ефективно. 

 

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

прилагането на нови технически решения. 

Община Горна Оряховица попада в Зона - зона на най-малък ветроенергиен потенциал  с <4 m/s – 

включва черноморското крайбрежие Добруджанското плато, част от поречието на река Дунав и 

местата впланините до 1000 m надморска височина. 

 

Средният ветроенергиен поток за територията на община Горна Оряховица, която е на 218 м 

надморска височина, във W/m² 

- На височина 10 м над повърхността – 66 W/m² 

- На височина 25 м над повърхността – 96 W/m² 

- На височина 50 м над повърхността – 124 W/m² 

- На височина 100 м над повърхността – 157 W/m² 

Ветрови потенциал по сезони в проценти от средногодишния: Зима – 28 %; Пролет – 37 %; Лято – 17 

%; Есен – 18 %.  

Продължителността на вятъра е със скорост над 2 m/s през зимата и пролетта и за зона А е около 

2000 часа. 

След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия се установява, че 

единствено зоните със средногодишна скорост на вятъра над 4 m/s имат значение за промишленото 

производство на електрическа енергия. 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 m/s. 

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. Бурното развитие на вятърните технологии през последните години, дава 

възможности да се използват генериращи мощности при скорости на вятъра 3–3,5 m/s. Малките 

вятърни генератори са добра инвестиция за собственици на къщи, ферми, оранжерии, както и за 

малкия и среден бизнес. 

Преди да бъде инсталирана вятърна система, трябва да се провери наличието на достатъчен 

потенциал за експлоатацията й. Необходимата информация може да бъде получена от 

статистическа справка от Института по Метеорология и Хидрология или да бъдат направени 

собствени измервания на показателите в избраната точка. Местата избрани за монтиране на 

ветрогенератори са избрани според теоретичната обосновка на БАН (рентабилност на инвестицията 

при над 1000 m н.в. и определена скорост на вятъра), както и да са достъпни за транспортиране и 

монтаж на машините. 

Съществуват няколко вида рискове при ветропарковете и управлението им: 
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№ ВИД НА РИСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ 

1 Безветрие  
 

Неуправляем 
2 Изработване и изпълнение на инвестиционните проекти  

 

Референции за проектантските екипи 

3 Качество на оборудването Референции за доставчиците; 
Договаряне на дълъг гаранционен 
период за функционалност на 
инсталацията и за постигнатите 
проектни параметри 

4 Качество на монтажа Качество на монтажа 
5 Цена на технологията; Себестойност на произвежданата енергия Прединвестиционни анализи. Оценка 

на статичните и динамични финансово 
икономически показатели. Оценка на 
пазарния потенциал 

6 Възможността за осигуряване на приемлива грантова схема за 
реализация на проекта 

Разработване на качествен 
инвестиционен проект и проект за 
кандидатстване за съответната 
програмна схема 

7 Възможностите за осигуряване на собственото финансово участие и 
банково кредитиране 

Добре разработен бизнес план. 
Спечелен проект за безвъзмездна 
финансова помощ по европейска 
програма, което да гарантира по -
добри кредитни условия. Добре 
разработен времеви график, свързан 
със сроковете на доставки и сроковете 
за получаване на 8финансовите 
средства. 

9 Честота на обслужването Автоматизирана система за 
мониторинг и управление 

10 Прелигащи птици и прилепи Строителство в зони, които са 
сравнително безопасни за прелитащи 
и гнездящи птици и прилепи 

11 Ураганни ветрове Въпреки, че съвременните 
ветрогенератори са оборудвани със 
защити от ураганни ветрове, като 
резервна мярка може да се 
предприеме позициониране на парка 
извън жилищни райони 

12 Гарантиран резултат от експлоатацията Обучение на персонала 
13 Поддържане на процеса, ремонт и доставки на резервни части Договори за гаранционна и 

извънгаранционна поддръжка 
14 Въздействие към околната среда; Възприемане от обществеността; 

Влияние върху местната икономика 
ОВОС и превантивни действия по 
време на строителството и 
експлоатацията 

15 Промяна в преференциалните цени Следене отблизо на динамиката на 
процеса и при възможност да се 
подписват дългосрочни договори за 
изкупуване на електроенергията 
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 Потенциал на вятърна енергия в община Горна Оряховица 

На територията на общината няма изградена централа за производство на енергия от вятър. 

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. При проявен  инвестиционния интерес, Общината ще съдейства за изграждане 

на такива системи.  

 

7.3 Водна енергия 

Водата все още е най-използваният възобновяем енергиен източник у нас, въпреки наблюдавания 

интерес към оползотворяване на слънчевата, вятърната, геотермалната енергия и 

биомасата. Страната ни разполага с дългогодишни традиции при производството на електроенергия 

от водноелектрически централи, а в настоящия момент редица икономически и екологични фактори 

насочват голяма част от предприемачите към инвестиции в този сектор и най-вече в малки и микро 

ВЕЦ-ове. Сред причините за повишения инвестиционен интерес към изграждането на централи с 

мощности до 10 000 kW са дългият период на експлоатация на съоръженията и ниските разходи, 

свързани с производството и поддръжката, както и сигурността на инвестицията,  макар и при 

относително дълъг срок на откупуване. Предимство се явява и фактът, че малките ВЕЦ-ове на 

течащи води не използват предварително резервирани водни обеми, като така се избягва 

изграждането на язовирна стена и оформянето на язовирно езеро. Енергийният потенциал на 

водния ресурс, който се използва за производство на електроенергия от ВЕЦ е силно зависим от 

сезонните и климатични условия. Оценката на ресурса се свежда до определяне на водните 

количества(m³/s).  

Производството на електрическа енергия от ВЕИ в България е почти изцяло базирано на 

използването на водния потенциал на страната. Поради това то е силно зависимо от падналите 

валежи през годината и в периода 1997 г. – 2008 г. варира от 1733 GWh до 4338 GWh. През 

последните години оползотворяването на хидроенергийния потенциал в страната е насочено към 

изграждането на малки водноелектрически централи (МВЕЦ). 

Енергийният потенциал на водния ресурс в страната се използва за производство на 

електроенергия от ВЕЦ и е силно зависим от сезонните и климатични условия. ВЕЦ –вете активно 

участват при покриване на върхови товари, като в дни с максимално натоварване на системата 

използваната мощност от ВЕЦ достига 1 700-1 800 MW. 

В България хидроенергийният потенциал е над 26 500 GWh (~2280 ktoe) годишно. 

Съществуват възможности за изграждане на нови хидроенергийни мощности с общо годишно 

производство около 10 000 GWh (~860 ktoe). Достъпният енергиен потенциал на водните ресурси в 

страната е 15056 GWh (~1 290ktoe) годишно. 
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Условно обособена част сред хидроенергийните обекти са малките ВЕЦ с максимална мощност до 

10 МW. Те се характеризират с по-малки изисквания относно сигурност, автоматизиране, 

себестойност на продукцията, изкупна цена  и квалификация на персонала.  

Тези характеристики предопределят възможността за бързо започване на строителството и за 

влагане на капитали в дългосрочна инвестиция с минимален финансов риск. Малките ВЕЦ могат да 

се изградят на течащи води, на питейни водопроводи, към стените на язовирите, както и на някои 

напоителни канали в хидромелиоративната система. Малките ВЕЦ са подходящи за отдалечени от 

електрическата мрежа потребители, могат да бъдат съоръжавани с българско технологично 

оборудване и се вписват добре в околната среда, без да нарушават екологичното равновесие. 

Напоследък активно се развиват технологии за усвояване на енергийния потенциал на водни потоци 

с ниска скорост. 

Делът на електроенергията, произведена от ВЕЦ година е между 4% и 7,4% от общото 

производство на електрическа енергия за страната, което ги прави най-значителния възобновяем 

източник на електроенергия в електроенергийния баланс на страната. С цел увеличаване 

производството от ВЕЦ и намаляване количеството на замърсители и парникови газове от ТЕЦ, 

изпълнението на проекти за изграждане на нови хидроенергийни мощности е приоритет. Тези 

проекти могат да се осъществяват и като проекти за съвместно изпълнение съгласно гъвкавите 

механизми на Протокола от Киото. Този механизъм дава възможност за допълнително финансиране 

на проектите. 

 
Фиг.№ 7.Теоритичен потенциал на водна енергия TJ/год 
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 Потелницал на община Горна Оряховица 

Общината е сравнително богата на водни ресурси, включващи повърхностни и подземни води. 

Подпочвените води са разположени в няколко пласта на водоносните хоризонти с дълбочина от 6 до 

12 метра. Високото ниво на подпочвените води в региона обуславя голям брой местни 

водоизточници: чешми и кладенци, които успешно се ползват при производството на 

селскоктопанска продукция. 

На територията на община Горня Оряховица не съществува нито технически нито  икономически 

потенциал за изграждане на големи ВЕЦ и няма изградена нито една голяма водна централа. 

Ниската изкупна цена на енергията произведена от водни електрически централи и високите 

разходи по изграждане на съоръжението са пречка за много общини в България да създават нови 

ВЕЦ.  

След основно проучване се налага извода, че най-подходящи сред хидроенергийните обекти са 

малките ВЕЦ с максимална мощност до 10 МW. Те се характеризират с по-малки изисквания  

относно сигурност, автоматизиране, себестойност на продукцията, изкупна цена и квалификация на 

персонала. Тези характеристики предопределят възможността за бързо започване на 

строителството и за влагане на капитали в дългосрочна инвестиция с минимален финансов риск. 

Малките ВЕЦ могат да се изградят на течащи води, на питейни водопроводи, към стените на 

язовирите, както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната система. Малките ВЕЦ са 

подходящи за отдалечени от електрическата мрежа потребители, могат да бъдат съоръжавани с 

българско технологично оборудване и се вписват добре в околната среда, без да нарушават 

екологичното равновесие.  

 

 

7.4 Геотермална енергия 

Различните автори на изследвания на геотермалния потенциал, в зависимост от използваните 

методи за оценка и направени предвиждания, посочват различни стойности на геотермалния 

потенциал в две направления: потенциал за електропроизводство и потенциал за директно 

използване на топлинната енергия. 

По експертни оценки възможният за използване в настоящия момент световен геотермален 

потенциал е съответно: ~ 2000 TWh (172 Mtoe) годишно за електропроизводство и ~ 600 Mtoe 

годишно за директно получаване на топлинна енергия. 

В общото световно енергийно производство от геотермални източници Европа има дял от 10% за 

електроенергия и около 50% от топлинното производство. Очакваното нарастване на получената 

енергия от геотермални източници за Европа до 2020 г. е около 40 пъти за производство на 

електроенергия и около 20 пъти за производство на топлинна енергия. 

Освен използването на геотермалната енергия от подземните водоизточници все повече навлиза 

тенхологията на термопомпите. Високата ефективност на използване на земно и водно-свързаните 

термопомпи се очаква да определи нарастващият им ръст на използване до над 11% годишно. 
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Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални централи и/или 

централизирани отоплителни системи, изисква значителни първоначални инвестиции за 

изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни 

мрежи. Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези при 

конвенционалните технологии.  Същественото е, че коефициента на използване на геотермалния 

източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии. 

Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато използването на 

енергоизточника може да продължи векове. За осъществяването на такива проекти е подходящо да 

се използва публично частното партньорство 

По различни оценки в България геотермалните източници са между 136 до 154. От тях около 50 са с 

доказан потенциал 469 MW за добиване на геотермална енергия. Основната част от водите (на 

самоизлив или сондажи) са нискотемпературни в интервала 20–90°С. Водите с температура над 

90°С са до 4% от общия дебит. 

 

 

 

 

 
Таблица № 10: Достъпен потенциал на геотермална енергия в България по регион 

 

Регион 
Достъпна 
мощност 

Достъпен потенциал 

 MW ktoe/год. 

Северозападен Видин 8.3 5.6 

Северен централен Русе 70.2 55.8 

Североизточен Варна 126.7 107.4 

Югоизточен Бургас 14.4 12.7 

Южен централен Пловдив 103.8 81.0 

Югозападен София 115.9 87.1 

ОБЩО 439.3 349.6 

 

В Община Горна Оряховица няма данни за потенциал на геотермалния ресурс. 

 

7.5 Енергия от биомаса 

Терминът „биомаса" означава органична материя с растителен или животински произход. „Биомаса" 

е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За добиването и не е задължително поголовно 

изсичане на дърветата, а възможно най-добре да се използва дървесния отпадък. 
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Вид биомаса: 

• Биомаса - горска дървесина. 

• Биомаса от дървопреработването. 

• Биомаса от селско стопанство. 

• Биогаз. 

От всички ВЕИ, биомасата (дървесината) е с най-голям принос в енергийния баланс на страната. 

Енергията, получена от биомаса е 2.8 пъти повече от тази, получена от водна енергия. 

Твърдата биомаса е най-широко използвания ВИ в страната, която намира приложение предимно в 

сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане. Все още остава незначително потреблението на 

другите видове биомаса, в т.ч. и на отпадъци.   

Дървата за горене са основния вид биомаса, която се потребява в страната, като бележи ръст 

използването на дървени отпадъци, растителни отпадъци. Запазва се положителната тенденция 

към подобряване на практиките при управление на отпадъците, като са постигнати националните 

цели за рециклиране на битови отпадъци, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки 

и не на последно място са постигнати целите по рециклиране на масово разпространените 

отпадъци. 

В периода 2020-2040 г. се очаква търсенето на енергия от биомаса да се увеличи, поради 

увеличаване на крайното потребление и нарастване използването на биомаса за производството на 

електрическа енергия. За задоволяване на потреблението от биомаса ще е необходимо да се 

увеличи производството на енергия от биомаса в България, като се увеличи с 9% между 2020 г. и 

2030 г. Нетният внос също трябва да се увеличи от 58 GWh през 2020 г. до 835 GWh през 2030 г. и 

ще достигне 1 168 GWh през 2040 г.  

Горите и дървесината са от изключително значение, както за средата която обитава човечеството, 

така и за неговия бит. Те стават все по-важен и значим фактор в областта на икономическата, 

екологичната и социална сфера. Дървесината от една страна е изключително необходима суровина 

на дървопреработвателната и мебелна промишленост, а от друга страна е важен енергиен 

източник. Известно е, че дървесината е най-големият източник на биоенергия която се използва от 

хиляди години за производство на топлина, а напоследък и на електричество. Горско-дървесната 

биомаса, може да се използва като суровина за производство на брикети, пелети и др. твърди 

горива, като гориво за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, за директно 

изгаряне за отопление и топла вода за бита и др. Директното изгаряне на дървесината под формата 

на дърва за горене е твърде неефективно. В замяна на това отпадъчната биомаса, преработена на 

брикети и пелети, има няколко пъти по- голяма калоричност. Около 2,5 кг брикети или пелети се 

равняват на 1 кг горивна нафта, или 1 тон брикети и пелети могат да заменят 500 литра горивна 

нафта. 
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Вид гориво Калоричност, MJ 

Горивна нафта  49,2 
Брикети от кафяви въглища 19,5 
Кафяви въглища 15-16 
Възд. суха твърда дървесина 6,5 
Възд. суха мека дървесина 5,8 
Прясно отсечена дървесина 4,2 
Дървесни брикети и пелети 18-19 

Таблица № 11 Калоричност на горива 

Една от най-бързо развиващите се технологии, която не изисква големи капиталовложения е 

производството на брикети и пелети. Брикетите и пелетите са продукти, получени чрез пресоване на 

раздробена отпадъчна биомаса без свързващо вещество. В редица европейски страни са изградени 

заводи за производство на брикети и пелети от отпадъчна биомаса независимо от произхода й.  

Като суровина за производството на брикети и пелети служат:  

 от дърводобива - вършина, клони, кора, маломерни и нестандартни обли материали, суха и 

паднала маса, материали, добивани при отгледните сечи, и др.  

 от дървообработването - трици, стърготини, талаш, капаци, изрезки, малки парчета и др.; от 

целулозно-хартиената промишленост - стърготини, кора, отпадъчна хартия и др.;  

 от селското стопанство - слама, слънчогледови стъбла, лозови пръчки, клони от овощните 

дървета и др.   

Качествата на твърдите горива се определя главно от тяхната калоричност и пепелно съдържание. 

Под калоричност се разбира количеството топлина, което се отделя при изгарянето на 1 кг гориво. 

За да бъде транспортирана произведената енергия от биомаса до потребителите е нужно да бъде 

изградена допълнителна мрежа за пренос на топлинна енергия. Рентабилността зависи от 

наличието на суровина. До каква степен е рентабилно използването на биомаса на местно ниво, 

зависи до голяма степен от това, дали суровините са в достатъчно количество и ценово достъпни за 

набавяне. Основни доставчици на суровина могат да бъдат горски стопанства, дъскорезници и 

мебелната индустрия.  

 

Вид гориво Пепелно съдържание % 

Брикети от кафяви въглища   4-10 
Кафяви въглища 10-25 
Суха дървесина 2-4 
Брикети от кора 1-3 
Дървесни брикети и пелети  0,9-1,5 

Таблица № 12 Пепелно съдържание на масово използвани горива 
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Анализът показва, че на територията на община Горна Оряховица точно този вид биомаса може да 

намери приложение. Появяват се тенденции на замърсяване на въздуха през зимата от печки 

работещи с твърдо гориво – дърва и въглища. Начинът за разрешаване на проблема е или 

стимулирането на преминаване към отопление на електроенергия или по-евтиното преминаване 

към отопление от дървесни пелети и брикети. На този етап отоплението с този вид гориво е по- 

икономически неизгодно от отоплението на дърва и въглища, но въпреки това то трябва да се 

стимулира в името на по-чистата околна среда, в която трябва да живеем. 

Използването на биомасата за производство на електроенергия отстъпва по икономически 

показатели на вносните и евтините местни въглища, ядрената и водната енергия. 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 пониски разходи от 

производството на брикети и пелети, при което се изисква предварително подсушаване на 

дървесината и e необходима енергия за пресоване. 

Има и много други видове биомаса - като отпадъците от дърводобива и дървопреработката, 

растения, остатъци от селското стопанство, както и органичните компоненти на битови и 

индустриални отпадъци. Освен че, по-голямата част от ресурсите на биомаса са възобновяеми, те 

могат да се възстановяват и чрез засаждане и засяване, в т.ч. и чрез създаване на енергийни 

култури от бързорастящи дървесни, храстови и тревни видове- изключително подходящи за 

биомаса. България е земеделска страна, като около 56% от нейната територия е заета от 

земеделски земи и 34% от гори. Потенциалът за производство на енергия от биомаса е много голям 

и дори може да надхвърли хидроенергийния. Понастоящем биомасата заема дял от около 3,6% от 

консумацията на първична енергия, основно за отопление. Разработването на дървесните ресурси с 

цел употребата им като биомаса за получаване на енергия би довело до покриване на над 9% от 

крайното енергийно потребление в страната. Съществуващите мощности, работещи на биомаса 

обаче са твърде скромни. 

България притежава значителен потенциал на отпадна и малоценна биомаса (над 2 Mtoe), която 

сега не се оползотворява и може да се използва за енергийни цели. Технико-икономическият анализ 

показва, че използването на биомаса в бита и за производство на топлинна енергия е 

конкурентоспособен възобновяем източник на традиционните горива, с изключение на въглищата, и 

има значителни екологични предимства пред всички традиционни горива.  

Голям неизползван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. За балиране и 

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

налице 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 др., но този 

проблем може да бъде решен в кратки срокове без големи разходи.  
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За отпадъците от лозята и овощните градини може да се използва оборудването, което ще 

надробява отпадъците от горското стопанство.  

Производството и вноса на съоръжения за преработка на биомаса с цел понататъшното й 

използване за енергийни цели трябва да бъде стимулирано по всички възможни начини от 

държавата.  

Биомасата е естествен продукт на фотосинтезата, която се извършва във всички растения под 

въздействито на слънчевато греене. Затова тя е продукт на Слънцето и дотолкова, доколкото то 

огрява Земята периодично, то биомасата е напълно самовъзобновяващ се източник на енергия. И 

по специално отпадъчната биомаса е безплатен и един от важните алтернативни източници на 

енергия. У нас се оценява, че тъкмо биомасата има най-голям енергиен потенциал, в сравнение с 

всички други енергийни източници. С развиването на дърводобива и дървообработването у нас 

дървесните отпадъци могат все по-широко да се ползват като екогорива. Дървесната биомаса може 

естествено да се възобновява. При съвременните технологии и машини отпадъчната биомаса се 

превърне в индустриални горива, каквито са каменните въглища, нефтът, природният газ.  

 Потелницал на община Горна Оряховица 

Горите на територията на Община Горна Оряховица възлизат около 29 141 дка. Тенденцията в 

обществения сектор е потреблението на дърва за горене да спада с използване за отопленние 

природен газ на територията на град Горна Оряховица и компресиран метан за останалите селища 

в общината. Основният проблем е нискоефективните физически и морално остарели отоплителни 

инсталации. В общината няма възможности за производство на енергия от биомаса – остатъчният 

материал от дървопреработката и дърводобива може, който да бъде използван за производството 

на дървени пелети. Животновъдството предполага добри възможности за инвестиции в инсталации 

за производство на биогаз от оборска тор, но все още в общината няма заявени инвестиции за 

изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от биомаса. Към момента в 

общината няма реализирани инсталации от други видове ВЕИ. Основните пречки за това са: висока 

цена на инвестициите във ВЕИ, недостатъчни средства – както общински, така и у населението в 

общината, неблагоприятен енергиен баланс за региона, липса на достатъчни стимули за 

рационално потребление, липса на систематизирани данни за местния потенциал на ВЕИ, липса на 

достатъчно познания за приложими ВЕИ технологии, липса на достатъчен брой специалисти в 

сферата на ВЕИ. 

7.6 Биогорива и енергия от ВЕИ в транспорта 

 

За разлика от други възобновяеми източници на енергия, биомасата може да се превръща директно 

в течни горива за транспортните ни нужди. Двата най-разпространени вида биогорива са етанола и 

биодизела. Етанолът, който е алкохол, се получава от ферментирането на всяка биомаса, богата на 

въглехидрати, като царевицата, чрез процес подобен на този на получаването на бира. Той се 
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използва предимно като добавка към горивото за намаляване на въглеродния моно-оксид на 

превозното средство и други емисии, които причиняват смог. Биодизелът, който е вид естер, се 

получава от растителни масла, животински мазнини, водорасли, или дори рециклирани готварски 

мазнини. Той може да се използва като добавка към дизела за намаляване на емисиите на 

превозното средство или във чистата му форма като гориво. Топлината може да се използва за 

химическото конвертиране на биомасата в горивно масло, което може да се използва като петрол за 

генериране на електричество. 

Все още на биогоривата се гледа като на алтернатива на конвенционалните горива. Но постоянно 

нарастващите цени на изкопаемите горива, тяхната практическа изчерпаемост и глобалните цели за 

намаляване емисиите на парникови газове и опазване на околната среда, поставят биогоривата на 

една нова позиция – горивa на бъдещето. Те се получават чрез обработка на биомаса, която от своя 

страна е възобновяем източник. Биогоривата могат да заместят директно изкопаемите горива в 

транспортния сектор и да се интегрират в системата за снабдяване с горива.  Биодизел е гориво, 

произведено от биологични ресурси различни от нефт. Биодизел може да се произвежда от 

растителни масла (в зависимост местонахождението на производството това, което е традиционна 

култура за континента за Южна и Северна Америка от соя, за Европа от рапица и слънчоглед, за 

Азия от кокос) или животински мазнини и се използва в автомобилни и други двигатели. Това е най-

перспективното и екологично чисто гориво. Биодизел се произвежда също и от използвани мазнини. 

Биоетанол представлява биогориво в течно агрегатно състояние, получено от растителна маса чрез 

процес на ферментация на въглехидрати (например брашно от зърнени култури, картофено 

нишесте, захарно цвекло и захарна тръстика). Произвежда се от царевица, ечемик, захарна 

тръстика и др. Предимствата на биоетанола са, че той е възобновяем енергиен източник, дава по-

добри резултати чрез високото число на октана и ефективната работа на двигателя. 

Чисти растителни масла се добиват от маслодайни култури като рапица, слънчоглед, соя и палми. 

Маслата се добиват механично или чрез химически разтворители от маслодайни семена. Големия 

вискозитет, слабата термална и хидролитична стабилност и ниското цетаново число са типични 

характеристики на растителните масла, което прави използването им в системи за преобразуване 

на енергия по-трудно. Затова растителните масла се подлагат на естерификация и се получава 

биодизел, който се използва в немодифицирани двигатели. 

Сметищен газ -  добивът му е възможен само в големи и модерни сметища. Сметищата са най-

големият източник на метан, произведен вследствие дейността на човека. Метанът е един от най-

силните парникови газове с 21 пъти по-голям ефект върху глобалното затопляне в сравнение с 

въглеродния двуокис за 100-годишен времеви хоризонт и неговото изгаряне намалява вредното 

въздействие на сметищата върху околната среда. Ефектът от изгарянето на метан се изразява и в 

заместване на произволните на нефта горива. Оползотворяването на сметищен газ води до 

намаляване на миризмата в районите около сметището и намаляване на опасността от образуване 

на експлозивни смеси в затворени пространства (най-вече сградите на самото сметище). Не е за 
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пренебрегване и икономическият ефект от оползотворяването на газа, изразен в производство на 

енергия и създаване на работни места. 

 

Горивата използвани в транспорта за изминалата календарна година са изобразени на Таблица 

№13  
Вид на 

горивото 

Количество с 

примеси 

L 

    Вид на примеса Количество на примеса в литри 

                Биодизел, L        Биоетанол, L 

Дизелово 

гориво 

53363.19      биодизел                  3201.7914   

Бензин 21548.9      биоетанол            1508.423 

 

 Потенциал на община Горна Оряховица 

 

На територията на община Горна Оряховица все още не се използват биогорива и енергия от 

възобновяеми източници в областта на транспорта. Усилията за повишаването на енергийната 

ефективност в тази сфера и използването на биогорива, трябва да бъдат насочени към привличане 

на инвеститори обновяване на автомобилния парк на обществените и частни превозвачи 

 

 

8. ИЗБОР НА МЕРКИ ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКАТА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ И 

БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

Недостатъчните мерки за енергийна ефективност и ВЕИ, прилагани в общината през последните 

години, води до нарастващи и ненужно големи разходи за енергопотребление и до негативно 

екологично въздействие. Това налага задължително прилагането на енергоефективни мерки и ВЕИ 

технологии, не само за намаляване на разходите, но и за повишаването на жизненото равнище и 

комфорта на потребителите на енергия и подобряване на екологичната обстановка. От правилния 

избор на мерки, дейности и последващи проекти зависи тяхното успешно и ефективно изпълнение. 

При избора са взети предвид: 

- достъпност на избраните мерки и дейности ; 

- ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции; 

- проследяване на резултатите; 

- контрол на вложените средства 
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Избор на мерки заложени в НДПИЕВИБ 

Административни мерки  Технически 

 
При разработване и/или актуализиране на общите и 
подробните градоустройствени планове за 
населените места в общината да се отчитат 
възможностите за използване на енергия от 
възобновяеми източници; 
  
 
- Да се премахнат, доколкото това е нормативно 
обосновано, съществуващите и да не допускат 
приемане на нови административни ограничения 
пред инициативите за използване на енергия от 
възобновяеми източници; 
 
 - Общинската администрация да подпомага 
реализирането на проекти за достъп и потребление 
на електрическа енергия, топлинна енергия и 
енергия за охлаждане от възобновяеми източници, 
потребление на газ от възобновяеми източници, 
както и за потребление на биогорива и енергия от 
възобновяеми източници в транспорта; 
 
 
 - Общинската администрация да подпомага 
реализирането на проекти на индивидуални системи 
за използване на електрическа, топлинна енергия и 
енергия за охлаждане от възобновяеми източници;  
 
- Общината да провежда информационни и 
обучителни кампании сред населението за мерките 
за подпомагане, ползите и практическите 
особености на развитието и използването на 
енергия от възобновяеми източници. 

Мерки за използване на енергия от възобновяеми 
източници и мерки за енергийна ефективност при 
реализация на проекти за реконструкция, основно 
обновяване, основен ремонт или преустройство на 
сгради общинска собственост или сгради със смесен 
режим на собственост – държавна и общинска; 
 
 - Изграждане на енергийни обекти за производство на 
енергия от възобновяеми източници върху покривните 
конструкции на сгради общинска собственост или сгради 
със смесен режим на собственост – държавна и 
общинска;  
 
- Подмяна на общинския транспорт, използващ 
конвенционални горива с транспорт използващ 
биогорива при спазване на критериите за устойчивост - 
Мерки за използване на енергия от възобновяеми 
източници при изграждане и реконструкция  
 
 
 
 
 
 
- Мерки за използване на енергия от възобновяеми 
източници при изграждане и реконструкция на парково и 
уличното осветление на територията на общината. 
 
 

 

 

Финансови: 

 

„Отгоре – надолу”:  

Той се състои  в анализ на съществуващата законова рамка за формиране на общинския бюджет, 

както и на тенденциите в нейното развитие. При този подход се извършат следните действия:  

• Прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата; 

•  Преглед на очакванията за промени в националната и общинската данъчна политика и 

въздействието им върху приходите на общината и проучване на очакванията за 

извънбюджетни приходи на общината;  

• Използване на специализирани източници като: оперативни програми, кредитни линии за 

енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР), Фонд „Енергийна ефективност и 
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възобновяеми източници”, Национална схема за зелени инвестиции (Национален 

доверителен фонд), Международен фонд „Козлодуй”, договори с гарантиран резултат (ЕСКО 

договори или финансиране от трета страна).  

 

„Отдолу – нагоре”:  

Подход, който се основава на комплексни оценки на възможностите на Общината да осигури 

индивидуален праг на финансовите си средства. Комбинацията на тези два подхода може да 

доведе до предварителното определяне на финансовата рамка на програмата. 

 

Връзката между увеличаване на произведената енергия от ВЕИ и опазването на околната среда е 

пряка, тъй като ВЕИ в значително по-малка степен спрямо конвенционалните горива влияят 

негативно върху компонентите на околната среда. Важен ефект от тяхното внедряване е и 

ограничаването на емисиите на парникови газове в атмосферния въздух, което спомага за 

изпълнението на задълженията на страната ни по протокола от Киото. Общината, принципал на 

общинската собственост, е заинтересована от въвеждане на мерки за използване на ВЕИ, с което 

ще се редуцират разходите за енергия и ще се подобрява екологичната среда. Техническите 

мероприятия, приложими в този сектор, са както изискващи сериозни финансови ресурси, така и не 

изискващи, или изискващи ограничено финансиране (организационни мерки). От правилният избор 

на мерки, дейности и последващи проекти зависи тяхното успешно и ефективно изпълнение. При 

избора са взети предвид:  

 
Според НДПВЕИ 2005-2015, подходящите източници на финансиране на проекти по ВЕИ биват: 
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• 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. 

 

 
Основен източник на средства ще бъдат оперативните програми на ЕС, както и програмата за 

финансиране на единната селскостопанска политика. Към момента на разработване на ОДПНИВИБ 

има отворени оперативни програми програмният период на които приключва края на 2020 година , 

по които може да кандидатства: 

 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

 Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" 

 Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома (второ рамково удължение) 

 Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 

 Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 Норвежки финансов механизъм  -  www.norwyagrants-greeninnovation.no 

 Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяема енергия 

           Предмет на финансирането:  проекти генериращи енергия от ВЕИ 

 Кредитна линия за енергийна ефективност в бита    -   www.reecl.org 

            Предмет на финансирането: 

 Одобрени съоръжения и материали за жилищни сгради:  

 Енергоспестяващи прозорци 

 Газови котли  

 Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса  

 Слънчеви колектори за топла вода  

https://www.seea.government.bg/documents/OP%20RG%202014-2020_naturalpers_update.pdf
https://www.seea.government.bg/documents/Nation%20Program%20EE%20Multi-Family%20Resid%20Buildings_update.pdf
https://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
https://www.seea.government.bg/documents/REECL%203_new.pdf
https://www.seea.government.bg/documents/Financ%20mechanism%20EEA%202014-2021_new.pdf
https://www.seea.government.bg/documents/Rural%20Develop%20Program%202014-2020_new.pdf
http://www.norwyagrants-greeninnovation.no/
http://www.reecl.org/
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 Охлаждащи и загряващи термопомпени системи  

 Фотоволтаични системи 

 Aбoнатни станции и сградни инсталации 

 Газификационни системи 

 Рекуперативни вентилационни системи 

 

 Национален Доверителен Екофонд (Национална схема за зелени инвестиции)  

           Предмет на финансирането: 

 ЕЕ в сгради (вкл. соларни инсталации на сгради) и в индустрията;  

 смяна на горивната  база; 

 когенерация; 

 Проекти в транспортния сектор, свързани с предоставяне на обществен транспорт - смяна 

на горивната база от дизел/бензин на устойчиви горива; 

 Производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление; 

 

 Програма „LAIF” 

 

Европейската програма "Интелигентна енергия за Европа" предоставя безвъзмездно финансиране 

на проекти на български организации за създаване на политически и пазарни условия за енергийна 

ефективност и използването на ВЕИ в рамките на Програмата за конкурентоспособност и иновации 

(CIP). Програмата ще действа през програмен период 2014-2020 г. 

Предварително изискване към получателите на средства е съответната инвестиционна програма да 

съдейства за постигане на евроцелите „20-20-20" (до 2020 г. да се намалят с 20% вредните 

парникови емисии, делът на ВЕИ в общото потребление на енергия да достигне 20% и още толкова 

да е спестената енергия като цяло). 

 

 Публично-частно партньорство (ПЧП) 

Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно третиране, ПЧП е дългосрочно 

договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за финансиране, построяване, 

реконструкция, управление или поддръжка на инфраструктура с оглед постигане на по-добро ниво 

на услугите, където частният партньор поема строителния риск и поне един от двата риска – за 

наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене. 
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ПЧП плащанията, свързани с ползването на предоставяната от частния партньор публична услуга, 

са обвързани с постигане на определени критерии за количество и качество на услугата. 

Общинската администрация (като потребител на услуги) има право да редуцира своите плащания, 

както би го направил всеки „обикновен клиент” при непредоставяне на необходимото количество и 

качество на услугата. Успешно изпълнение на проекти чрез публично-частни партньорства в община 

Горна Оряховица се обуславя от наличието на следните предпоставки: 

- Наличие на решение на ОС за осъществяване на ПЧП проекти; 

- Наличие на обществена подкрепа за осъществяването на проекти със значим обществен 

интерес; 

- Наличие на законодателна рамка подходяща за прилагане на ПЧП модели; 

- Провеждане на открита и прозрачна тръжна процедура в съответствие със съществуващите 

най-добри практики; 

- Изработване на механизъм за сравнение с публичните разходи за осъществяване на 

проекта (доказване на по-добра стойност на вложените публични средства); 

- Наличие на механизми за плащане на предоставяната услуга съобразени с обществените 

възможности и нагласи (преценка на обществена нагласа и възможности за плащане на 

такси, прецизно определяне на нивото на таксите); 

- Съществуване на достатъчен капацитет в публичните органи отговарящи за осъществяване 

на инфраструктурни проекти. 

 

 

 ЕСКО услуги 

ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко години. ЕСКО 

компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги. Основната им 

дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване на енергопотреблението. 

Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички разходи за реализиране на 

даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата икономия в периода, определен 

като срок на откупуване. Договорът с гарантиран резултат е специфичен търговски договор, 

регламентиран с чл. 38 от Закона за енергийната ефективност (Обн. ДВ. бр.98 от 14Ноември 2008г., 

изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г.,изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., 

изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г бр. 35 от 15.05.2015 г., в 

сила от 15.05.2015 г., изм. и доп., бр. 105 от 30.12.2016 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 

1.01.2018 г., изм., бр. 27 от 27.03.2018 г., изм. и доп., бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 8.05.2018 г.) 

Намаляване разходите за горива, енергия и други консумативи и повишаването на комфорта в 

сградите държавна или общинска собственост, могат да са предмет на договори за управление и 

експлоатация и/или проектиране, доставка, монтаж.  



                                                                                                                                                                                                                                             
 
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 

НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА 
 

67 
 

Могат да бъдат реализиране договори с гарантиран резултат. При този вид договори фирмата за 

енергийни услуги гарантира минимално ниво на икономии. Постигнатите допълнителни ефекти над 

гарантираните се разпределят дялово между страните или се капитализират само в една от тях. 

Частният сектор поема риска, при условие, че не бъдат постигнати минималните гарантирани 

икономии да не възвърне инвестициите си. 

 

 Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ) www.bgeef.com 

финансираща институция за: 

 предоставяне на кредити ; 

 предоставяне на гаранции по кредити; 

 център за консултации; 

 

 Финансиране от търговски банки 

Кредитна линия на ЕБВР за проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници от: 

 ВЕЦ; 

 Слънчеви инсталации; 

 Вятърни централи; 

 Биомаса; 

 Геотермални инсталации; 

 Инсталации с биогаз. 

 

9. ПРОЕКТИ  

 9.1. Списък с предложените за реализация проекти 

ПРОЕКТ НАИМЕНОВАНИЕ ОЧАКВАН 

РЕЗУЛТАТ 

СРОК ЦЕЛЕВА ГРУПА 

ИЛИ ДЕЙНОСТ 

ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

1 Обновяване на 

инфраструктурата и 

въвеждане на 

енергоспестяващи 

мерки, в т.ч и ремонт 

и модернизация на 

съществуващото 

улично осветление 

на територията на 

Подобряване 

комфорта, 

осветлението и 

отоплението; 

 Повишаване на 

сигурността на 

гражданите през 

тъмната част от 

денонощието; 

До 2030 Органи на 

планирането; 

Инвеститори; 

Крайни 

потребители 

Оперативни 

програми,Норве

жки механизъм 

http://www.bgeef.com/
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общината; 

„Изграждане на 

система за улично 

осветление с 

използването на 

слънчева енергия, 

там където има 

възможност.и/или 

добавяне към 

съществуващата  

LED възможност за 

използване на 

слънчева енергия 

Намалени разходи 

на общинската 

администрация за 

електрическа 

енергия за улично 

осветление; 

Намалени вредни 

емисии в 

атмосферата; 

Привеждане в 

съответствие с 

хигиенни норми 

2 Подобряване 

контрола и 

мониторинга на 

потреблението на 

общински сгради 

Въвеждане на 

системи за 

наблюдение, 

поддържане и 

експлоатаци; 

Намаляване на 

бюджетните 

разходи и вредни 

емисии 

До 2030 Общинска 

администрация;Кр

айни потребители 

Общински 

бюджет 

3 Сгради общинска 

собственост – 

саниране и добавяне 

на възможност за 

използване на 

слънчева енергия 

чрез добавяне на 

елементи на 

покривното 

пространство 

Подобрени 

енергийни 

характеристики 

Намаляване 

разходите за 

отопление и 

охлаждане; 

Спестена 

ел.енергия в kWh, 

спестени емисии - 

СО2 

До 2030 Крайни 

потребители; 

Оперативни 

програми,целев

и програми за 

финансиране 

4 Проучване на 

възможностите за 

финансиране на 

проектите по ВЕИ. 

Подготовка на 

проектна 

документация и 

кандидатстване за 

финансиране по 

оперативни и други 

програми. 

Актуален анализ 

на възможностите 

за финансиране на 

проекти по ВЕИ. 

• Пакети документи 

за кандидатстване 

по ОП 

• Участие в 

конкурси по ОП за 

финансиране на 

До 2030 Консултанти;общи

нска 

администрация;Кр

айни потребители 

Оперативни 

програми; 

Фондове;  

Оперативни 

програми 
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проекти 

5 Инсталиране на 

термопомпени 

инсталации за 

отопление и 

охлаждане в 

обществените сгради 

Намаляване на 

разходите за 

енергия за 

отопление и 

охлаждане; 

Редуциране на 

количеството 

въглеродни 

емисии; 

До 2030 Крайни 

потребители 

Оперативни 

програми 

6 Комбиниране на 

мерките по 

Енергийна 

ефективност в 

сградния фонд с 

мерки по въвеждане 

на ВЕИ 

Повишено 

количество 

спестена енергия; 

Намаляване на 

вредните емисии в 

атмосферата; 

До 2030 г. Инвеститори; 

Строителни 

организации; 

Крайни  

Оперативни 

програми 

7 Организиране на 

информационни 

кампании за 

осведомяване на 

енергийните 

потребители, с цел 

осигуряване на 

обществена 

подкрепа за 

използване на ВЕИ 

Повишаване 

нивото на 

информираност 

сред гражданите и 

бизнеса по 

отношение, 

използването на 

ВЕИ; 

Повишен интерес 

към ВЕИ 

Ежегодно до 

2030 г. 

Крайни 

потребители 

Инвеститори; 

Граждани 

 

Общински 

бюджет 

8 Повишаване на 

информираността на 

населението относно 

ползите от 

използването на 

слънчева енергия 

Промяна на 

поведението на 

гражданите по 

отношение на 

ВЕИ; 

Повишено ниво на 

информираност 

сред гражданите и 

бизнеса относно 

ползите от 

използването на 

слънчева енергия; 

Мотивация на 

обществото да 

действа срещу 

Ежегодно до 

2030 

Инвеститори 

Крайни 

потребители; 

Граждани 

Общински 

бюджет 
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глобалното 

затопляне 

9 Разработване и 

внедряване на 

правила за 

енергийно ефективно 

поведение на 

общинските 

служители и следене 

за тяхното спазване 

Подобряване 

имиджа на 

общината 

Едногодишен 

срок за 

разработване 

на правилата и 

ежегодно 

спазване. 

Общинска 

администрация 

Общински 

бюджет 

10 Стимулиране 

децентрализираното 

производство на 

електроенергия от 

ВЕИ с цел 

намаляване на 

загубите на 

електроенергия по 

цялата линия – 

производство, 

пренос, 

разпределение и 

доставка 

Нови инсталирани 

децентрализирани 

мощности;  

Производство на 

енергия на местно 

ниво;  

Повишаване на 

сигурността на 

доставката на 

енергия 

До 2030 г Инвеститори  

Доставчици и 

производители на 

енергия;  

Крайни 

потребители 

Оперативни 

програми;  

Използване на 

различни 

финансови 

механизми 

11 Използване на 

публично-частното 

партньорство за 

изграждане на ВЕИ 

инсталации на 

територията на 

община  

Нови инсталирани 

ВЕИ мощности; 

Увеличен дял на 

произведената 

енергия от ВЕИ 

До 2030 г. Инвеститори;  

Крайни 

потребители 

Използване на 

различни 

механизми 

Таблица № 14  Предложени за реализация мерки 

9.2 Действащи проекти 

  “Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с 

реализация на проект за „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна 

Оряховица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.027 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020- Горна Оряховица“ по следните 

обособени позиции“:  

Обособена позиция № 1: „Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилна жилищна сграда УПИ I – за ЖС, кв.255 по плана на р-н „ЦГЧ”, гр. Горна Оряховица, 

Обл. Велико Търново с административен адрес гр. Горна Оряховица,  ул. „Камчия“ № 4,6 и 8“ 
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Обособена позиция № 2: Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилна жилищна сграда УПИ I-ЖС, кв.252 по плана на р-н „ЦГЧ“, гр. Горна Оряховица, обл. 

Велико Търново с административен адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Росица“ № 2, 4, 6 и 8“ 

 

9.3 Реализирани проекти 

 

 „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Първи юни“ гр. 

Горна Оряховица – 2019г. 

 „Основен ремонт /обновяване/ въвеждане на мерки за ЕЕ, включително достъпна среда на 

сграда ДСП, град Горна Оряховица“ – 2018г. 

 „Основен ремонт /обновяване/, въвеждане на мерки за ЕЕ, включително прилежащо дворно 

място, достъпна среда на ЦДГ „Бодра смяна“ УПИ II за детски дом, кв.74, град Горна 

Оряховица“ – 2017г. 

 „Основен ремонт /обновяване/, въвеждане на мерки за ЕЕ, включително прилежащо дворно 

място, достъпна среда на ОДЗ „Елена Грънчарова“ в УПИ I, кв.18, град Горна Оряховица“ – 

2017г. 

  „Основен ремонт /обновяване/, въвеждане на мерки за ЕЕ и достъпна среда, включително 

вертикална планировка и подмяна на оборудване на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, град 

Горна Оряховица“ – 2017г. 

 „Енергийно - ефективна реконструкция и модернизация на ОУ "Иван Вазов", гр.Горна 

Оряховица – 2009г 

  „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на СОУ "Георги Измирлиев", 

гр.Г.Оряховица“ – 2009г. 

  „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на ДВХУ, с.Горски Горен Тръмбеш“ - 

2011г. 

 Модернизация  и внедряване на мерки за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"  на  ЦДГ "Ален мак" 

, Горна Оряховица – 2014г 

 Модернизация  и внедряване на мерки за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"  СОУ "ВИЧО 

ГРЪНЧАРОВ", Горна Оряховица – 2014г 

 Модернизация и внедряване на мерки за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на ЦДГ „Щастливо 

детство“ - 2015г; 

 Изграждане, вкл. обзавеждане и оборудване на „Приют” за бездомни лица с капацитет 15 

места, УПИ VI за социални нужди, кв.29 по ПУП на район „Север” на Г.О. – 2018г 

 Г.Оряховица  ул.Петко Р. Славейков №29 АБВГ – Многофамилна жилищна сграда УПИ I – за 

ЖС в кв.45 

 Г.Оряховица ул.Петко Р. Славейков № 19 АБВ – Многофамилна жилищна сграда УПИ III – за 

ЖС в кв.16  
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 Г.Оряховица  ул.Петко Р Славейков № 17 АБВ – Многофамилна жилищна сграда УПИ III – за 

ЖС в кв.16 

 Г.Оряховица ул.Васил Левски № 11 В,Г – Многофамилна жилищна сграда УПИ XVI – за ЖС 

,магазини и гаражи в кв.5  

 Г.Оряховица ул.Раховец № 5 А,Б  7 А,Б  9 А,Б – Многофамилна жилищна сграда УПИ III – за 

ЖС и гаражи в кв. 27 

 Г.Оряховица ул. Ю.Гагарин №45 А,Б,В,Г  и № 47 А,Б,В,Г – Многофамилна жилищна сграда 

УПИ II – за ЖС в кв 2  

 Г.Оряховица ул. Раховец № 12 А,Б,В – Многофамилна жилищна сграда УПИ V – за ЖС и 

гаражи в кв. 16  

 Г.Оряховица ул. Славянска № 28 А ,Б – Многофамилна жилищна сграда УПИ XIX – за ЖС в 

кв.1 

 Г.Оряховица ул.Славянска №18 А,Б и №20 А,Б – Многофамилна жилищна сграда УПИ I – за 

ЖС в кв. 67 

 Г.Оряховица ул. Славянска №23 А,Б,В – многофамилна жилищна  сграда УПИ I – за ЖС в кв. 

43 

 Г.Оряховица ул.Отец Паисий №63 А,Б – Многофамилна жилищна сграда УПИ I – за ЖС в кв. 

250 

 Г.Оряховица ул. Георги Бошнаков №31 А,Б,В – Многофамилна жилищна сграда УПИ III – за 

ЖС в кв. 72 

 Г.Оряховица ул.Ю.Гагарин № 35 А,Б,В,Г – Многофамилна жилищна сграда УПИ II- за ЖС в 

кв. 35  

 Г.Оряховица ул. Славянска № 26 А,Б – многофамилна жилищна сграда УПИ XIX – за ЖС в 

кв. 1 

 

10. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ  

Наблюдението и отчитането на „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията 

от възобновяеми източници и биогорива на община Горна Оряховица“ 2020 – 2030 г. се извършва от 

община Горна Оряховица , която определя достигнатите нива на потребление на енергия от 

възобновяеми източници на територията на общината, вследствие изпълнението на програмата, 

пред областния управител и изпълнителния директор на АУЕР. За успешния мониторинг на 

програмита е необходимо да се прави периодична оценка на постигнатите резултати, като се 

съпоставят вложените финансови средства и постигнатите резултати, което служи като основа за 

определяне реализацията на проектите. Нормативно е установено изискване за предоставяне на 

информация за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени чрез 

количествено и/ или качествено измерими стойностни показатели /индикатори.  
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Програмата  за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници трябва да е в 

пряка връзка с програмата за енергийна ефективност на община Горна Оряховица. 

Резултатът от изпълнението на програмите би следвало до води до:  

 намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на 

територията на общината; 

 повишаване сигурността на енергийните доставки; 

 повишаване на трудовата заетост на територията на общината;  

 намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух;  

 повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на населението. 

Изпълнението на Програмата е свързано с организирането и контрола на дейностите за 

насърчаване на използването на ВЕИ. По вече коментирани причини тези дейности трябва да се 

изпълняват и координират съвместно с дейностите по ЕЕ.  

Необходимо е да бъде създадено звено (или обособена дейност в отдел) за ЕЕ и ВЕИ, в което да 

влизат различни специалисти, работещи в тези сектори. Това звено ще отговаря за пропагандиране 

на сектора и провеждането на политика на общината за ЕЕ и ВЕИ и постигане на икономически и 

екологични ползи. То ще организира създаването и поддържането на информационна база за 

енергопотреблението в Общината и бази данни по ЕЕ и ВЕИ. Звеното ще прави анализи и оценки и 

ще координира изпълнението на предвидените мероприятия. Изпълнението на конкретните мерки 

по програмата могат да се реализират и чрез привличане на външни специалисти чрез обществени 

поръчки. 

Важна функция,която трябва да се възложи на това звено е отчитането на изпълнението на 

настоящата на Програмата регламентирано в Наредба № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и 

предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, 

производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България, и 

по специално чл.8 от Наредбата, отчитането по Закон за енергийната ефективност и Закон за 

възобновяеми енергийни източници и биогорива 

 

Ежегодно , служителите на общинска администрация Горна Оряховица и по специално звеното 

и/или отдела по ЕЕ и ВЕИ трябва да отчитат изпълнението на ОПНИЕВИБ пред Агенция за 

устойчиво енергийно развитие информация за изпълнението чрез попълване на отчетна форма: 

Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от общинските съвети, които 

определят достигнатите нива на потребление на енергия от възобновяеми източници на 

територията на общината, вследствие изпълнението на Програмата. 
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За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична оценка на 

постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите 

резултати, което служи като основа за  определяне реализацията на проектите. 

 
Програмата на община Горна Оряховица за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогорива, трябва да е в пряка връзка с Програмата  по енергийна 

ефективност.  

Резултатите от изпълнението на Програмата трябва да доведат до: 

 Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на 

територията на общината;  

 Повишаване сигурността на енергийните доставки;  

 Повишаване на трудовата заетост на територията на общината;  

 Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух;  

 Повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на населението. 

 

Изготвянето и изпълнението на общинската Програма за насърчаване на използването на енергия 

от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Горна Оряховица за периода 2020–

2030 г. е важен инструмент за регионално прилагане на държавната енергийна и екологична 

политика. Общинската програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива има отворен характер и в целия си срок на действие ще се усъвършенства, 

допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни, обстоятелства, инвестиционни 

намерения и финансови възможности. 

 

Настоящата програма е приета на заседание на Общински съвет на гр.Горна 

Оряховица  с решение №...........  /........  

 

 

 


