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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ПЕЕ         Програма за енергийна ефективност 

ВЕИ        Възобновяеми енергийни източници 

ЕС           Европейски съюз  

ЕК           Европейска комисия 

БВП        Брутен вътрешен продукт 

ПЕП        Първично енергопотребление 

ЗЕЕ         Закон за енергийна ефективност 

ЗУТ         Закон за устройство на територията 

ВНПДЕЕ  Втори  национален план за действие по енергийна ефективност  

ПНПДЕЕ Първи национален план за действие по енергийна ефективност 

ЗМСП      Закон за малки и средни предприятия 

ГРАО      Гражданска Регистрация и Административно Обслужване 

КЕП        Крайно енергийно потребление 

ПЧП        Публично-частно партньорство 

РЗП         Разгъната застроена площ 

MW         MegaWatt/ мегават 

GWh        Гигават часа 

МWh        Мегават часа 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

По измерение „Енергийна ефективност“ България ще насочи усилията си към постигане на 

енергийни спестявания в крайното енергийно потребление - съсредоточавайки се върху 

подобряване на енергийните характеристики на сградите, както и в производството, преноса и 

разпределението на енергия.   

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

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

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

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

места, за подобряване качеството на въздуха и за намаляване емисиите на ПГ и повишаване 

качеството на живот на гражданите.   

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

на първична енергия и 31,67% намаление на крайното потребление на енергия до 2030 г., спрямо 

референтния сценарий PRIMES 2007 г.    

Препоръката на ЕК за разработване на повече политики и мерки в тази област също беше взета под 

внимание и в съответствие с чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност за енергийна ефективност (Директива 

2012/27/ЕС), България поставя акцент върху алтернативните политики и мерки за насърчаване на 

енергийната ефективност. Такива мерки включват финансови стимули за изпълнението на проекти 

за енергийна ефективност, насърчаването на договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) и 

обновяването на съществуващия сграден фонд, с оглед увеличаване на броя на сградите с близко 

до нулево потребление на енергия. 

 

Политиката в областта на ЕЕ е много съществен елемент от националната и европейската 

енергийна политика и политиката в областта на климатичните промени. Процесът на преминаване 

към енергетика с ниски нива на вредни емисии изисква повишаване на енергийната ефективност, 

увеличаване използването на енергия от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно 

потребление, подобряване на енергийното управление, развитие на енергийната инфраструктура и 
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изграждането на вътрешния пазар, както и разработването на различни концепции и внедряване на 

нови технологии и услуги. В съответствие с приоритетите на ЕС, енергийната ефективност е 

първият приоритет в енергийната политика и е от основно значение за изпълнението на целите за 

периода 2020–2030 г. 

 

По отношение на абсолютното ниво на потребление на енергия за 2030 г., България си поставя 

следните цели: 

 

 
Реализирането на местни стратегии, планове и проекти за устойчиво потребление на енергията 

трябва да се превърне в неотменно задължение на всички общини в Европа, защото това носи 

значителни ползи за местните общности. Чрез намаляване потреблението на енергия, общините 

намаляват разходите си за енергия, като спестените средства могат да се инвестират в други 

дейности; подобряват качеството на въздуха, стимулират местното развитие чрез използване на 

местните ресурси, а самите общини могат да бъдат признати за градове новатори.  

Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност е задължителна част от държавната 

политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните регионални и местни 

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

енергопотребление в обектите – общинска собственост (сгради, инсталации, улично осветление и 

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

на енергия в бита и индустрията. 

Местните власти трябва да играят водеща роля в разумното използване на енергията, 

реализирането на местни стратегии, планове и проекти за устойчиво потребление на енергията 

трябва да се превърне в неотменно задължение за всички общини в Европа, защото това носи 

значителни ползи на местните общности. Енергетиката е най-важният стопански отрасъл на всяка 

страна. Устойчивото развитие на държавата до голяма степен зависи от състоянието и 

перспективите пред националната енергетика. Тя е моторът за развитие на икономиката, на 

земеделието и на транспорта. Енергоносителите и тяхното използване определят качеството на 

живот на гражданите в една страна. Повишаването на енергийната ефективност е дейност, която е 

носител едновременно, както на висок екологичен, социален така и непосредствен икономически 
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интерес. Реализирането на националната политика по енергийна ефективност е възможна само с 

активното участие на общините. 

Активното участие се обуславя от факта, че те са основен фактор от чийто действия зависи 

повишаването на енергийната ефективност на сградите и комуналния сектор на територията на 

общината. 

Енергийната ефективност може да се представи като измерител на разумното използване на 

енергията. В основни линии включва повишаване на ефекта от дейностите, свързани с потребление 

на енергия, при същевременно намаляване на разходите за това, естествено без загубата на 

комфорт. 

 

За енергийна ефективност говорят следните фактори: 

 

               
 

 

Основната цел на община Горна Оряховица  е намаляване енергийната интензивност на БВП, чрез 

намаляване енергийната интензивност във всички икономически сектори - крайни потребители на 

горива и енергия: индустрия, транспорт, услуги, бит и селско стопанство. 

Реализирането на програмата за енергийна ефективност на община Горна Оряховица ще доведе 

до: 

- Намаляване разходите в бюджета на общината и нейните граждани;  

- Намаляване вредните газови емисии и емисиите на парникови газове, отделяни в 

атмосферата; 

- 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; 

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

т.н.) на енергийно ефективни съоръжения; 

- Създаване на условия за добиване на енергия от ВЕИ. 

Повишаване сигурността на снабдяването с енергия 

Намаляване разходите за скъпи горива и енергии 

Подобряване топлинния комфорт 

Намаляване емисиите на вредни вещества 

Предпоставка за устойчиво развитие. 
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II. ОБЩИНСКО ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ 

 

Общините, изпълнявайки ролята на местен регулатор, мотиватор, производител и потребител на 

горива и енергии, са сред най-важната част в сферата на управление и планиране на енергийните 

потоци. Ето защо, ключовата им роля определя зависимостите при постигане на икономически, 

социален и устойчив растеж. 

 

 

III. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

Изготвянето на Програми за енергийна ефективност (ПЕЕ) от органите на държавната власт и 

органите на местно самоуправление е залегнало в Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ 

бр. 35 от 2015 г. 

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

оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и биогорива, е един от приоритетите на 

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

проекти и стратегии за изпълнението на тези програми, кохезионната политика превръща 

екологичните предизвикателства – осигуряване качество на атмосферния въздух, намаляване 
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изменението на климата и управление на ресурсите, във възможности за развитие на регионите и 

превръщането им в поатрактивно място за инвестиции и създаване на нови работни места.  

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

въведена в българското законодателство с новия Закон за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 

35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г.), предвижда в т. 18 от преамбюлната си част, че 

държавите-членки следва да насърчават общините и другите публични органи да приемат 

интегрирани и насочени към устойчиво развитие планове за енергийна ефективност с ясни цели.  

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

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

общините в Република България в ситуация, при която всяка една от тези общини следва да приеме 

нова, актуална програма за енергийна ефективност, съответстваща на изискванията на Директивата 

и на ЗЕЕ за:  

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

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

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

енергия;  

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

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

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

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

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

с население над 20 000 души)  

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

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

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

• Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България;  

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

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

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

държавна собственост, използвани от държавната администрация  

• Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на 

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

национален жилищен и търговски сграден фонд.  

Програмите по енергийна ефективност се разработват при отчитане на стратегическите цели и 

приоритети на регионалните планове за развитие на съответните райони, изготвяни на основание 

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

икономическо развитие на съответните райони за икономическо планиране.  

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

ефективност се осигуряват в рамките на бюджетите на държавните органи и на общините. 
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Целите на България за подобряване на енергийната ефективност са конкретизирани в Енергийната 

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

на Брутния вътрешен продукт (БВП) с 50% до 2020 г. спрямо 2005г.  

Настоящата програма е изготвена в съответствие с новото европейско законодателство в областта 

на енергийната ефективност  и е съобразена със: 

 

 Стратегия „Енергетика 2020” на Европейския съюз. 
 

През 2007г. Европейският съвет прие нови енергийни цели за 2020г., т.нар. „триада 20-20-20” за 

намаляване на емисиите на парникови газове с 20%, увеличаване на дела на енергията от 

възобновяеми източници до 20% и подобрение на енергийната ефективност с 20%. Те целят 

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

който Европа произвежда и консумира енергия и се основават на това, което вече е постигнато в 

областта на енергийната политика. 

 

 Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност 
 

Европейското право в областта на енергийната ефективност включва седем директиви и девет 

регламента, които са транспонирани в българското законодателство в Закона за енергийната 

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

Директива 2010/31/ЕО и Директива 2012/27/ЕО. 

 

 Директива 2010/31/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 19 май 2010г. 
относно енергийните характеристики на сградите. 

 

Целта на директивата е да насърчи подобряване на енергийните характеристики на сградите в 

рамките на ЕС, като се вземат предвид външните климатични и местни условия, както и 

изискванията за параметрите на вътрешния въздух и съотношението разходи-ефективност. 

Директивата определя и  изисквания по отношение на: 

 

• общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни характеристики на 

сгради и части от тях; 

• прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните характеристики на нови и 

съществуващи сгради, сградни компоненти и външни ограждащи елементи на сградата, 

които подлежат на основен ремонт; 

• енергийно сертифициране на сгради и части от тях; 

 

 Директива 2012/27/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 25 октомври 
2012г. относно енергийната ефективност. 
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Основната цел на тази директива е да допринесе за постигане на целите на ЕС за енергийна 

ефективност до 2020г. чрез: 

 

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

сграден фонд; 

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

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

• насърчаване използването на ЕСКО дружества за енергийни услуги и договори за 

енергоспестяване с гарантиран резултат за финансиране на санирането на сградния фонд; 

• въвеждане на система за енергийно управление, включително енергийни обследвания, като 

част от прилагането на програмата по ЕЕ от публичните органи 

 

 Пътна карта за енергетиката до 2050г. 
 

През декември 2011г. Европейската комисия публикува Пътна карта за енергетиката, която има за 

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

конкурентоспособността и сигурността на доставките за Европа. 

 

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

 

Планът разглежда перспективите и предизвикателствата пред развитието на вътрешния енергиен 

пазар, енергийната сигурност, енергийната ефективност, декарбонизацията и иновациите – петте 

основни стълба на европейския енергиен съюз. 

 По измерение „Енергийна ефективност“ България ще насочи усилията си към постигане на 

енергийни спестявания в крайното енергийно потребление - съсредоточавайки се върху 

подобряване на енергийните характеристики на сградите, както и в производството, преноса и 

разпределението на енергия. 

 

 Енергийната стратегия на Република България до 2020г 
 

Настоящата национална енергийна стратегия до 2020г. отразява визия на България за европейското 

развитие, съобразена с актуалната европейска политика и световни тенденции в развитието на 

енергийните технологии. 

 

 Стратегия Европа 2020 
 

Тя залага на три основни приоритета 

• Интелигентен растеж - изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; 

• Устойчив растеж– насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-

ефективно използване на ресурсите;  
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• Приобщаващ растеж - стимулиране на икономика с  високи равнища на заетост, която да 

доведе до социално и териториално сближаване. 

 

 Закон за енергийната ефективност 
 

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

ефективност със сега действащия ЗЕЕ поставя редица предизвикателства пред задължените лица – 

търговци с енергия, както и пред общините и в качеството им на крайни клиенти на енергия. 

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

ефективност се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, която да осигури 

постигането на обща кумулативна цел за спестена енергия при крайното потребление на енергия до 

31 декември 2020 г. Общата кумулативна цел за енергийни спестявания обхваща периода 2014- 

2020 г. и се определя като натрупване на нови енергийни спестявания от минимум 1,5 на сто 

годишно от средната годишна стойност на общото количество на енергията, доставена до крайните 

клиенти на територията на страната с изключение на количеството горива и съответстващата на 

тези горива енергия, използвани за транспортни цели под код „B_101900“ по статистиката на 

Евростат. 

Общата кумулативна цел се разпределя, като индивидуални цели за енергийни спестявания, между 

следните задължени лица:  

 

1. крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с издадена лицензия за 

дейността „търговия с електрическа енергия“, които продават електрическа енергия на крайни 

клиенти повече от 20 GWh годишно;  

2. топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават топлинна енергия 

на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;  

3. крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни клиенти повече от 1 

млн. кубически метра годишно;  

4. търговци с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил. тона течни горива 

годишно, с изключение на горивата за транспортни цели; 

5.търговци с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил.  тона твърди горива 

годишно. 

При определяне на общата кумулативна цел се използват следните ставки за изчисление на 

енергийни спестявания в размер:  

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

 по 1,25 на сто годишно за 2016 и 2017 г.;  
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 по 1,50 на сто годишно за 2018, 2019 и 2020 г. 

Като основа за изчисляване на общата кумулативна цел се използва продаденото на крайни 

клиенти през предходната календарна година количество енергия от различните видове търговци с 

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

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

1. предлагат енергийноефективни услуги на конкурентни цени чрез доставчик на 

енергийноефективни услуги, и/или  

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

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

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

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

3. сключват споразумения с доставчици на енергийноефективни услуги или други незадължени 

страни за прехвърляне на енергийни спестявания чрез прехвърляне на удостоверения за 

енергийни спестявания. 

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 задължените лица по чл. 14, ал. 4 договарят с Фонд "Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници" или със съответния финансов посредник условията за 

прехвърляне на удостоверенията за енергийни спестявания, постигнати в резултат на 

финансираните от тях мерки за енергийна ефективност.   

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

1. задължено към друго задължено лице по чл. 14, ал. 4, когато първото задължено лице е в 

преизпълнение на определената му индивидуална цел за енергийни спестявания; 

2. незадължено лице към задължено лице по чл. 14, ал. 4. 

Водещото за удостоверенията за енергийни спестявания е, че те обективират реализирана 

икономия на енергия в резултат на вложена инвестиция за изпълнението на мерки по енергийна 

ефективност. Тоест основното при прехвърлянето са не самите удостоверения, а икономията на 

енергия, за която те се отнасят.    

Раздел V на Закона за енергийната ефективност ал.1 на чл.63 вменява задължения на общините по 

управление потреблението на енергия, произтичащи от нормата, в качеството им на собственици на 

сгради с разгъната застроена площ над 250 кв.м, а именно: 

 (1) Задължените лица по чл. 14, ал. 4, собствениците на сгради – публична държавна или общинска 

собственост, собствениците на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено 

осветление по чл. 57, ал. 2 са длъжни да извършват управление на енергийната ефективност.  

(2) Управлението на енергийната ефективност се извършва чрез:  
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1. организиране на изпълнението на програмите по чл. 12, ал. 2, както и на други мерки, които водят 

до енергийни спестявания, и изпълнението на целите, заложени в актовете по чл. 5, ал. 3, т. 1 – 4 – 

от собствениците на сгради – публична държавна или общинска собственост, и собствениците на 

системи за външно изкуствено осветление; 

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

собствениците на предприятия и промишлени системи;  

3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление – от задължените лица по ал. 1; 4. 

изготвяне на месечни и годишни енергийни баланси, включващи закупуваната и продаваната 

енергия, и оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания 

– от задължените лица по чл. 14, ал. 4. (3) Лицата по ал. 1 представят в агенцията годишни отчети 

за управлението на енергийната ефективност.  

(4) Отчетите по ал. 3 съдържат информация за изпълнението на дейности по ал. 2 и се представят в 

агенцията не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на отчитане.  

(5) Задължените лица по чл. 14, ал. 4 ежегодно в срок до 1 март предоставят на кмета на 

съответната община информация за количествата на продадената на крайните клиенти енергия на 

територията на общината за предходната година.  

(6) Отчетите по ал. 3 на държавните органи и на кметовете на общините се представят в агенцията 

заедно с отчетите по чл. 12, ал. 5.  

(7) Отчетите по ал. 3 се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията 

  Чл. 64. За управление на енергийната ефективност в сгради – държавна или общинска 

собственост, към областните и общинските администрации могат да се създават експертни съвети 

за подпомагане дейността на областните управители и кметовете на общини. 

Изпълнението на настоящата програма има за цел да допринесе за: 

 Смекчаване на последиците от изменението на климата чрез намаляване емисиите на 

парникови газове по разходно ефективен начин; 

 Подобряване конкурентоспособността на икономиката на общината  и стимулиране на  

икономическия растеж; 

 Трайно и значимо решаване на глобалния въпрос за енергията, за намаляване 

зависимостта от вноса на енергийни ресурси и повишаване сигурността на енергийните 

доставки; 

В глава Четвърта от Закона за енергийна ефективност за залегнали Договорите с гарантиран 

резултат така наречените ЕСКО Договори,от които общините могат да се възползват. 
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Условно ЕСКО проектът, изпълняван по договор с гарантиран резултат, преминава през три основни 

фази на изпълнение: 

- Фаза 1 – „Подготовка“; 

- Фаза 2 – „Изпълнение“; 

- Фаза 3 – „Мониторинг“. 

Преди сключване на ЕСКО договор и до етапа на реалното му изпълнение, проектът има няколко 

предварителни етапа, които се характеризират като подготвителни: 

- Етап 1 – „Идентифициране на проекта и проектен замисъл“; 

- Етап 2 – „Предварителен експертен анализ“; 

- Етап 3 – „Обследване за енергийна ефективност - детайлен енергиен анализ“; 

- Етап 4 – „Договаряне“. 

Това са етапите, които формират първата фаза на проекта – фаза 1 „Подготовка“. В обичайната 

практика те не са предмет на ЕСКО договора, но етапите в периода на първата фаза може да се 

договорят и изпълнят и от квалифицирани експерти, включени или наети в структурата на ЕСКО 

компанията, с изключение на дейността за извършване на енергийното обследване. Обследването 

се извършва от лица вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. 

Във фазата на изпълнение (фаза 2) се извършва същинската реализация на проекта, съгласно 

сключения договор с гарантиран резултат. 

Третата фаза обхваща периода на мониторинг, който също е предмет на ЕСКО договора. 

Страни по ЕСКО договорите и съответно – по договорите за енергийноефективни услуги:  

- По аргумент от чл. 72, ал. 2 от ЗЕЕ, изпълнители на ЕСКО договорите могат да бъдат лица, които 

имат статута на доставчици на енергийноефективни услуги. Тези лица трябва да са регистрирани 

като търговци по смисъла на Търговския закон и да имат предмет на дейност, включващ изпълнение 

на услуги по договори с гарантиран резултат 

Възложители по ЕСКО договорите са собственици на сгради, собственици на промишлени 

системи и собственици на улично осветление. 

Инвестицията, която се прави при ЕСКО договорите от ЕСКО компанията за изпълнение на 

дейности (обследване за енергийна ефективност) и мерки (енергоспестяващи мерки) за повишаване 

на енергийната ефективност в полза на възложителя – собственик на сграда, собственик на 

промишлена система, собственик на улично осветление, се откупува за сметка на реализираната 

икономия на енергия.  Инвестицията която се прави при договорите за енергийноефективни услуги 
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от страна на „задължено лице – търговец с енергия“ по смисъла на чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ за 

изпълнение на дейности (обследване за енергийна ефективност) и мерки (енергоспестяващи мерки) 

за повишаване на енергийната ефективност в полза на краен клиент - купувач на енергия, се 

откупува през доставната цена на съответния вид енергия (електрическа енергия, природен газ, 

топлинна енергия и др.). 

Срок на откупуване на инвестицията при ЕСКО договорите и при договорите за енергийноефективни 

услуги: 

 - Изпълнението и на ЕСКО договорите, и на договорите за енергийноефективни услуги се 

предшества от извършването на обследване за енергийна ефективност, което има за цел да 

идентифицира кои са необходимите мерки за повишаване на енергийната ефективност на даден 

обект (сграда, промишлена система или улично осветление), какъв е размерът на инвестицията, 

която ще се вложи в предписаните енергоспестяващи мерки и съответно- какъв е срокът на 

откупуване на тази инвестиция през икономията на енергия, която се предвижда да бъде 

генерирана в резултат на изпълнението на тези мерки.  

Поради обврзаността с изпълнението на мерки за повишаване на енергийна ефективност и двата 

вида договори – ЕСКО договори и договори за енергийноефективни услуги имат срок на действие, 

равен на срока на откупуване на инвестицията, обективиран в доклада от обследването. Това е и 

причината тези два съвсем различни договора да се смесват и да не се прави разграничение между 

тях. 

 Закон за енергетиката 
 

На кметовете на общини се възлагат следните задължения: 

 Да изискват от енергийните предприятия на територията на общината прогнози за 

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

и планове за енергоснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване; 

 

 Да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и 

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

собственост; 

 

 Задължително предвиждат в общите и подробните устройствени планове благоустройствени 

работи, необходими за изпълнението на програмите и плановете на енергийните 

предприятия по тяхно предложение; 

 

 

  Закон за устройство на териториите 
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Едно от основните изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е да се определят 

съществените изисквания към сградния фонд. Важно е в една сграда да се въведат мерки за 

икономия на консумацията на топлинната енергия и да се увеличи топлосъхранението на обектите. 

Въвежда се правило за лицето упражняващо строителен надзор на обектите, за да носи отговорност 

за оценката за енергийна ефективност на обектите. 

 

Национални стратегически документи, планове и програми 

 

 Енергийна стратегия на Република България 

 Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 - 2010 г. 

 Втори национален план за действие по енергийна ефективност 2011 - 2013 г. 

 Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 - 2020 г. 

 Годишен отчет за изпълнението на НПДЕЕ 2014 – 2020 г. 

 Годишен отчет за изпълнението на НПДЕЕ за 2015 г. 

 Национален план за действие по промените в климата; 

 Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна ефективност и 

План – програма за нейното изпълнение; 

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

 Национална програма за развитие „България 2020” 

 

Подзаконови нормативни актове 
 
След приемането на самостоятелен Закон за енергийна ефективност и приетите изменения (както и 

приетите промени в Закона за устройство на територията), бяха създадени и подзаконови 

нормативни актове. Тяхната цел е да доразработят основните разпоредби, касаещи енергийната 

ефективност, залегнали във вече упоменатите закони: 

 

 НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход 
на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за 
външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване 
на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания. 
 

 НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради 
 

 НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 
характеристики на сградите. 
 

 НАРЕДБА № РД-16-347 ОТ 2 АПРИЛ 2009 г. за условията и реда за определяне размера и 
изплащане на планираните средства по договор с гарантиран резултат , водещи до 
енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост. 
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 НАРЕДБА № РД-16-932 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2009 г. за условията и реда за извършване на 
проверка на водогрейни котли и на климатични инсталация по чл.27,ал.1 и чл.28, ал.1 от 
Закона за енергийната ефективност и за създаване , поддържане и ползване на базата 
данни за тях.  
 

 НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на 
енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите 
енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за 
потвърждаването им. 
 

 НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и 
за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за 
енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни 
спестявания между задължените лица. 
 

 НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, 
условията и реда за набиране и предоставяне на информация. 
 

 
Цели за енергийни спестявания 
 

 Европейски цели до 2020 г.: 20 / 20  / 20  
 

• 20 % намаление на емисиите на вредни парникови газове спрямо 1990г;.  

• 20 % дял на ВЕИ от общото количество на произвежданата енергия, включително 10 % на 

биогоривата в транспорта ; 

• 20 % намаление на първичното енергийно потребление спрямо прогнозираното; 

 

 

  

Европейски цели  до 2030г: 
 

• 40 % намаление на емисиите на вредни парникови газове спрямо 1990г. 

• 27 % дял на ВЕИ от енергийното потребление  

• 27 % подобрение на енергийната ефективност  

 

Европейски цели до 2040 г  
 

Целите са разработени, очаква се приемането им и официалното им публикуване. 
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Новият подход в политиката на ЕС в областта на ЕЕ определя и нов подход в оценката на 

енергийните спестявания. Отражение на новия подход са направените в Приложение V, част 2, т.(е) 

от Директива 2012/27/ЕС  разяснения за живота на действие на приложимите  мерки за ЕЕ. Всяка 

реализирана мярка по енергийна ефективност се предполага, че трябва да реализира енергийни 

спестявания не само в годината на нейното изпълнение, но и през следващите години (поне до края 

но съответния период), в които тя действа. Следователно общото количество спестявания, които 

трябва да бъдат достигнати през целия период на задължението по чл.7 от Директивата е сума от 

кумулативното нарастване на спестяванията за всяка следваща година. 

Разработването на общностни цели за енергийни спестявания за двата следващи периода и 

изискването приложените мерки да действат дългосрочно показва, че политиката на съюза в 

областта на енергийната ефективност има конкретна дългосрочна цел за реално и трайно намаление 

на потреблението на енергия и достигането на икономика с ниска степен на въглеродни емисии на 

страните членки.  

Националната и междинните индикативни цели за ЕС са разпределени  като индивидуални цели за 

енергийни спестявания и междинни индикативни цели за енергийни спестявания за следните 

задължени лица: 

 

1) Търговци с енергия; 

2) Собственици на сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена 

площ (РЗП) над 1000 кв.м., от 12.03.2013г. с РЗП над 500 кв.м., а от 9 юли 2015г. - с разгъната 

застроена площ над 250 кв.м.; 

3) Собственици на промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 

МWh. 

 
Със следващи изменения и допълнения на ЗЕЕ (отм.) като задължени лица са включени 

предприятията, които по смисъла на ЗМСП не са малки или средни предприятия и собствениците на 

системи за външно изкуствено осветление в населени места с население над 20 000 жители. 

 

Изработването на програмата за енергийна ефективност на община Горна Оряховица има за цел да 

отрази участието на общината в изпълнение на националната политика по енергийна ефективност 

чрез оптимизиране на потреблението на енергия и чрез очертаване и индивидуализиране 

възможностите на общината за икономии на енергия, без да се нарушават нормативно 

определените изисквания за микроклимат на средата, без да се намаляват производствените 

възможности на икономиката и без да се влоши удовлетворяването потребностите на гражданите. 

Изпълнението на настоящата програма има за цел да допринесе за: 

 Смекчаване на последиците от изменението на климата чрез намаляване емисиите на 
парникови газове по разходно ефективен начин; 
 

 Подобряване конкурентоспособността на икономиката на общината  и стимулиране на  
икономическия растеж; 
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 Трайно и значимо решаване на глобалния въпрос за енергията, за намаляване 
зависимостта от вноса на енергийни ресурси и повишаване сигурността на енергийните 
доставки; 

 

 Значително  подобряване на социално-икономическите и битовите условия за живот в 
общината; 

 

 

IV. ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

Програмата за енергийна ефективност (ПЕЕ), изготвена от органите на местната власт, е инструмент 

за изпълнение на държавната политика в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и служи за 

постигане на националната индикативна цел за пестене на горива и енергии, заложена в 

Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г., приет с решение на 

Министерски съвет през декември 2017 г. Директива 2012/27/EС за енергийната ефективност (ЕЕ) 

има за цел да установи обща рамка за насърчаване на ЕЕ в ЕС, за да се гарантира постигането на 

целта за 20 % енергийни спестявания в ПЕП до 2020 г., и за създаване на условия за подобряване на 

енергийната ефективност. Мерките са насочени към : 

 използване на потенциала за енергийни спестявания в целия диапазон от производството, 

преноса и разпределението на енергията до КЕП в сградите и индустрията;  

 преодоляване на регулаторните и нерегулаторни бариери пред пазара, и повишаване 

осведомеността на потребителите;  

 поставяне на национални цели за енергийна ефективност до 2020 г.  

Основните моменти от Директивата 2012/27/ЕС са транспонирани в националното законодателство 

чрез приемането на новия Закон за енергийната ефективност, обнародван в Държавен вестник, бр. 35 

от 15.05.2015 г 

Енергийната политика на Република България е в съответствие с основните цели на енергийната 

политика на Европейския съюз за енергийна сигурност, конкурентоспособност и устойчиво развитие. 

В Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. е прието, че "енергийната ефективност е с 

най-висок приоритет в енергийната политика на страната". На тази основа са определени амбициозни 

цели за подобряване на енергийната ефективност. 

 

 ОБЩ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

Общината е разположена в централната част на област Велико Търново. С площта си от 318 km2 заема 

7-мо място сред 10-те общините на областта, което съставлява 6,82% от територията на областта. Границите 

ѝ са следните: 

 на северозапад – община Полски Тръмбеш; 

https://www.wikiwand.com/bg/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%88_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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 на изток – община Стражица; 

 на юг – община Лясковец; 

 на запад – община Велико Търново. 

 

РЕЛЕФ 

С изключение на най-южната част на общината, където се издига северната част на Арбанашкото 

плато (440 m н.в.), останалата територия е заета от обширната долина на река Янтра и нейният ляв 

приток река Росица, които очертават южната, условна граница на Средната Дунавска равнина. Тук в 

коритото на Янтра е и най-ниската точка на общината – 44 m н.в. Североизточно от долината 

на Янтра, в пределите на общината попадат и части от Драгановските височини (те се отнасят 

условно към Източната Дунавска равнина) с максимална височина от 371 m, разположена 

северозападно от село Горски Горен Тръмбеш. 

ВОДИ 

Основната водна артерия в общината е река Янтра, която протича през нея със средното си течение 

на протежение от около 50 km. Реката навлиза в общината западно от село Първомайци и 

продължава на изток, като минава северно от Горна Оряховица и южно от Долна Оряховица. В 

района на село Върбица прави голям завой на север, а при село Горски Долен Тръмбеш на запад. Тук 

тя приема отдясно притока си Стара река. Западно от село Драганово прави нов завой, този път на 

север, приема най-големия си приток (ляв) река Росица и северно от село Крушето напуска 

общината. 

КЛИМАТ 

По-голямата част от територията на общината попада в умерено-континенталната климатична 

област. Средногодишната температура за Горна Оряховица е 11,5 °C, а в средногодишната 

температура за цяла България е около 10,5 °C. Минималните температури за годината са през месец 

януари, като най-ниската е измерена през 1942 г. – -31,50 °C, а максималната е измерена през юли – 

44,3 °C (*Данните са от Метеорологична служба при летище Горна Оряховица). Валежите са 

неравномерно разпределени в два валежни максимума – есенно-зимен и пролетно-летен. Средната 

годишна сума на валежите за страната е 670 л/кв.м, а за общината – 565 л/кв.м, което е под средното 

за страната. През зимата падат предимно валежи от сняг и снежната покривка е устойчива, а през 

лятото от дъжд. Средната скорост на преобладаващите северозападни и западни ветрове е около 2 

м/сек. 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА И НАСЕЛЕНИЕ 

Общината се състои от 12 населени места: Първомайци, Правда, Поликраище, Янтра, Крушето, 

Драганово, Горски Горен Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш, Стрелец, Паисий, Писарево и 

Върбица. 

По данни на Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване /ГРАО/, 

(Табл №1),към 15.03.2020 година , населението по постоянен адрес преброява 50558 души а по 

настоящ 45933 души. Разпределението по населени места е както следва: 

 

https://www.wikiwand.com/bg/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%9B%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%88
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B8
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%88
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0)
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE)
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://www.wikiwand.com/bg/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE
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--------------------------------------------------------------- 
|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и| 

|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес | 
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ| 

--------------------------------------------------------------- 
|ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА       |      35127|      31488|      29956| 
|ГР.ДОЛНА ОРЯХОВИЦА       |       2894|       2745|       2540| 

|С.ВЪРБИЦА                |       1073|       1089|        972| 
|С.ГОРСКИ ГОРЕН ТРЪМБЕШ   |        103|        140|         72| 
|С.ГОРСКИ ДОЛЕН ТРЪМБЕШ   |        355|        370|        316| 

|С.ДРАГАНОВО              |       2906|       2432|       2270| 
|С.КРУШЕТО                |        820|        804|        697| 
|С.ПАИСИЙ                 |        114|        120|         96| 

|С.ПИСАРЕВО               |       1104|       1092|       1034| 
|С.ПОЛИКРАИЩЕ             |       2189|       1673|       1472| 

|С.ПРАВДА                 |        545|        543|        461| 
|С.ПЪРВОМАЙЦИ             |       2513|       2530|       2256| 

|С.СТРЕЛЕЦ                |        275|        306|        246| 
|С.ЯНТРА                  |        540|        601|        490| 

--------------------------------------------------------------- 
|Всичко за общината       |      50558|      45933|      42878| 

                                 Таблица №1 Разпределение на населението на община Горна Оряховица    Източник ГРАО 

 

ТРАНСПОРТ 

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.,който 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.  Общата дължина на ЖП линиите на територията на община 

Горна Оряховица е около 167 км. От тях 20 км. удвоени жп линии и около 90 км. гарово коловозно 

развитие. Обходните маршрути на ЖП възел Горна Оряховица възлизат на около 20 км. Всички 

изброени жп трасета са електрифицирани, с изключение на маневрените райони и 

товароразтоварните коловози. 

На територията на общината има и летище,което е петото международно летище в страната. 

Летище Горна Оряховица е създадено през 1925 г. и е оборудвано с нова, модерна техника. 

Центърът за управление на въздушните полети, притежаващ всички сертификати и лицензи за 

извършване на дейността си, ръководи движението на самолетите над цяла Северна България. 

Летището е специализирано за карго полети и има потенциални възможности за увеличаване обема 
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на своята дейност чрез привличане и осигуряване вноса и износа на суровини и готова продукция. 

Явява се основен пункт за износ на бързоразваляеми селскостопански продукти, живи животни и 

охладено месо от Северна България за Европейския съюз, Русия и страните от Близкия и Далечния 

Изток. 

ИКОНОМИКА 

Община Горна Оряховица има сравнително добре развита икономическа база. Отраслите, които 

определят микроикономиката в общината са: машиностроене, енергетика, транспорт, производство 

на строителни изделия и лека промишленост. Строителството, търговията, химическата 

промишленост и селското стопанство са другите отрасли, които определят облика на икономиката 

в общината. 

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И ТЕРИТОРИИ 

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; 

Защитените зони по Закона за биологичното разнообразие са :„Търновски височини”; и поречията на 

реките Янтра, Росица; 

На пазара на горива и енергия община Горна Оряховица  е представена като Потребител.Основното 

перо в консумацията на енергия е обслужването на Общинските сгради: административни сгради, 

сгради на образованието, на спорта, на здравеопазването, социалните дейности и на културата, 

както и системата на уличното осветление.Въпреки ограничените бюджети на Общината,можем да 

кажем ,че тя е активен участник в прилагането на политика по енергийна ефективност и с помощта 

на реализирането на проекти и влагане на собствени средства са изпълнени доста проекти за 

ЕЕ,извършени са обновявания, направени са подобрения и са въведени енергоспестяващи мерки 

(ЕСМ) в голяма част от  сградите общинска собственост,като това е допринесло за  както 

намаляване на разходите за горива и енергия и ограничаване на вредните емисии, както и 

подобряване на комфорта на територията на общината. 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

 „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Първи юни“ гр. 

Горна Оряховица – 2019г 
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 „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  

 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  
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 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 

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“ 

 

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“ 

 

В основата на програмата за енергийна ефективност на община Горна Оряховица за периода 2020-

2030 г. залягат, следните приоритети: 

Приоритет № 1 - Подобряване на енергийните характеристики на публичния общински сграден фонд 

 Проучване на възможностите за използване на алтернативни енергоизточници и 

възобновяеми енергийни източници; 

 Обследване за енергийна ефективност на сгради съгласно изискванията на Закон за 

енергийната ефективност; 

 Възлагане и изпълнение на ЕСМ в сгради публична общинска собственост; 
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 Издаване на Удостоверения за енергийни спестявания на база на изготвени доклади за 

ЕЕ,който да потвърждават количествените и качествените характеристики на енергийните 

спестявания, постигнати в резултат на изпълнението на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност. 

 Проектиране и подготовка на документи за кандидатстване по оперативни ,международни и 

национални програми за въвеждане на предписаните в обследванията ЕСМ; 

 Мерки за повишаване квалификацията и обучение на персонала, обслужващ енергийните 

системи; 

 Обследване възможностите за оптимизация на уличното и парковото осветление на 

територията на община Горна Оряховица, за запазване и подобряване осветеността и 

постигне на енергиен ефект свързан с намаляване на разходите за енергия и поддръжка; 

 

Приоритет № 2.Повишаване на енергийната ефективност в частните сгради, чрез : 

 Оказване на техническа и консултантска помощ на проекти по национални и европейски 

програми за въвеждане енергоспестяващи мероприятия (ЕСМ) в частния жилищен фонд; 

 Подготовка и провеждане на кампания за разясняване на енергийната ефективност в 

жилищните сгради; 

 
Приоритет № 3.Енергийна ефективност в сферите на местна промишленост, търговия и 

услуги: 

 

 Съдействие за включване в проекти за намаляване на енергийното потребление в 

енергоемките сектори на промишлеността; 

 
Ролята на Общината като потребител на енергия най-често се прилага в четири основни мерки  

за повишаване на енергийната ефективност: 

 Технически 

 Поведенчески 

 Организационни 

 Стимулиращи 

 
 

Технически мерки се осъществяват при производството, доставката разпределението и при 

крайната консумация на енергия. 
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Поведенческите, организационните и стимулиращи мерки изискват по- малки разходи, но 

оказват съществено влияние, както върху консумацията на енергия, така и върху енергийната 

култура на крайните консуматори. Прилагането на тези мерки Общината изпълнява, чрез: 

 

 Възлагане извършването на енергийни обследвания на общински сгради; 

 Възлагане изготвянето на необходимата строителна документация, съгласно ЗУТ; 

 Реализация на проекти за саниране, рехабилитация иенергийноефективнимероприятия на 

общинските сгради; 

 Обучения за прилагане на мерки за ЕЕ, използване на ВЕИ и реализация на Енергийни 

програми и/или проекти; 

По таргет групи, мерките,който община Горна Оряховица трябва да прилага  за повишаване на 

енергийната ефективност трябва да имат приложение в секторите на:  

 Публичен и общински сграден фонд 

Те са насочени предимно към  публичните и общински сгради и сгради със смесена собственост и в 

тях се прилагат мерки от Приоритет № 1 на настоящата програма. 

 В домакинствата 

Мерките в сектор „Домакинства“ са предимно нормативни, свързани със задължително 

сертифициране на сгради, етикетиране на електрически уреди, с процедури и правила за 

разпределяне на дялове топлинна енергия във многофамилни жилища, и т.н. Иновативни са 

въведените в сектора финансови мерки. Сред тях е разширяването на административния, 

функционален и финансов капацитет на ФЕЕВИ за финансиране на проекти за използване на 

възобновяема енергия, както и увеличаване на грантовете за енергоефективни мерки в 

домакинствата. Друга нова мярка с голямо въздействие е Националната програма за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради. Програмата цели обновяването на многофамилни 

жилищни сгради чрез въвеждането на енергоспестяващи мерки, чрез които да подобри топлинния 

комфорт и с това – обитаемата среда и качеството на живот за живущите в сградите. Финансовата 

подкрепа е 100% грантова помощ. Създадени са стимули за създаване на асоциации на 

собствениците на жилища - по смисъла на Закон за управление на етажната собственост, за да 

участие в програмата. 

 В сектор „Услуги“ 

Законодателните мерките в сектора целят въвеждането на изисквания за задължителна инспекция и 

сертифициране на обществени сгради, подготовката на общински, регионални и ведомствени 

планове за подобряване на ЕЕ, енергийното обследване на котли и климатични инсталации в 

сградите, въвеждане на задължително управление на енергийната ефективност на общинските и 

държавните сгради, и т.н. С транспонирането на Директива 2012/27/EC в закона за енергийната 

ефективност (публ. ДВ 35/05.15.2015), бе въведена нова мярка – 5% от общата площ на отоплявани 
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или охлаждани сгради притежавани и стопанисвани от централната администрация следва да бъдат 

реновирани ежегодно. Списъкът на обществените сгради собственост на министерствата е 

публикуван в НДПЕЕ. Изискването при тръжните процедури доставчиците да предлагат продукти, 

които отговарят на минималните изисквания за ЕЕ, е въведено в сила чрез специални инструкции. 

Във връзка с прилагането на чл. 6 на Директива 2012/27/EC, централната администрация следва да 

закупува само продукти и услуги с висока енергийна ефективност. Националният план за действие 

за зелени обществени поръчки също включва подобни мерки. Оперативна програма „Регионално 

развитие“ предоставя подкрепа за прилагането на мерки за ЕЕ в общинската образователна 

инфраструктура в градски райони и малки общини. 

 В сектор „Транспорт“ 

Мерките са предимно законодателни и финансови (данъчни стимули), и целят увеличено 

използване на високоефективни горива и на биогорива и обучението на водачите за икономично 

управление на превозните средства. В обучението за рационално управление на превозни средства 

са включени теми увеличаващи уменията за оптимизация на потреблението на гориво. Отговорната 

институция за прилагане на секторните политики в транспорта – Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, разработва мерки целящи намаляване на 

потреблението на енергия. Това включва програма за модернизация и реконструкция на системите 

ползващи електричество за различни цели (извън използването като тяга) в районите на гарите и 

гаровите пространства, въвеждане на системи за контрол на потреблението на горива и системи за 

енергиен мениджмънт, въвеждане на интелигентни транспортни системи по националната пътна 

мрежа - както и в градски условия, развитие и изграждане на интермодални терминали за 

комбиниран превоз, и други мерки. Дейностите в Националния план за действие за насърчаване на 

екологични превозни средства (ПС) целят предоставянето на финансова подкрепа за въвеждането 

на иновативни процеси, продукти и услуги за екологични ПС, насърчаване инвестициите в еко-

иновации, и предлагането на финансова подкрепа за фирмите инвестиращи в тази сфера. Друга 

важна дейност е анализът на възможностите и ефектът от въвеждането на преференциални такси и 

отстъпки по годишните данъци на собствениците на екологични ПС, и синхронизирането им с 

местните данъци и такси. Постепенно се разширява инфраструктурата за зареждане на 

електрически и хибридни автомобили в общините, както и финансирането на проекти и инициативи 

имащи отношение към енергийните аспекти в транспорта. Годишно се провеждат многобройни 

информационни кампании сред обществеността, информиращи за ползите от навлизането на 

чистите ПС за целите на устойчивата мобилност. Община Горна Оряховица може да помисли за 

въведеждане на отстъпки за електро-автомобили и те да са освободени от такса за паркиране в 

централните градски части. 

 В сектор „Индустрия“ 

Значителна подкрепа за прилагането на мерките и промишления сектор предоставя Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) съфинансирана от ЕС чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Изпълняването на проекти за енергийна ефективност по 
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тази програма попада в рамките на инвестиционен приоритет 3.1. „Енергийни технологии и 

енергийна ефективност“ на приоритетна област 3. „Енергия и ресурсна ефективност“ и е в 

съответствие с Тематична цел 4 „Подкрепа за прехода към нисковъглеродна икономика във всички 

сектори“. Специфична задача на тази приоритетна област е да спомогне за намаляването на 

енергийната интензивност на икономиката. Помощта по инвестиционния приоритет е насочена към 

индикативен набор от дейности за увеличаване на енергийната ефективност на предприятията. 

Бенефициенти са съществуващи предприятия на територията на страната, работещи извън 

търговията и услугите. Помощта за повишаване на ЕЕ на предприятията включва:  

 Енергийни обследвания в предприятията; 

 Изпълнението на мерките препоръчани в докладите от обследванията; 

 Инвестиции в материални и нематериални активи, системи за енергийно управление, вкл. 

системи за управление на енергийната ефективност на основата на ИКТ 

 Повторно използване на отпадна топлина в индустрията и помощ за високоефективни микро 

и малки системи за когенерация и модернизация на преносните мрежи, и т.н.; 

 Придружаващи дейности и инвестиции във възобновяема енергия за собствено потребление 

(за електрическа енергия, отопление и охлаждане); 

 Допълнително подкрепа за строителни дейности за подобряване на енергийното и термално 

състояние на производствените сгради, включително за демонстриране на ефектите от тези 

дейности; 

 

V. СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ 

 

Анализът на ситуацията в различните сектори показва, че текущото състояние на енергийната 

ефективност в община Горна Оряховица не се различава от това в страната като цяло. Основните 

причини за това са високата енергоемкост на сградния фонд, високата енергоинтензивност на 

икономиката, морално остарели технологии, липса на ресурси за прилагане на енергоспестяващи 

мерки и др. 

Състоянието на сградите, оборудването и инсталациите в повечето общински и обществени обекти 

налагат провеждането на мерки за намаляване разхода на енергия както и влагане на инвестиции 

във физическото обновяване на сградата и подмяната на съоръженията. Основните причини за 

високите разходи за потребление на горива и енергия са: амортизирани отоплителни инсталации и 

термогенератори в сградите без ефективен контрол на горивния процес и автоматизирано 

управление на топлинните процеси; лошо физическо състояние на сградите и конструкциите – без 

стандартните изолации на покриви и стени, стари дограми, позволяващи безпрепятствена 

инфилтрация на студен въздух; осветление с енергоемки светлоизточници; липса на режими за 

топлоподаване; липса на локални организационни мероприятия. 
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От голямо значение за Общината е, че постигането на по-ниски текущи разходи за енергия и 

ефективността при изразходването им са предпоставка за подобряване на екологичната обстановка 

и намаляване на емисиите на парникови газове-въглероден двуокис, въглероден окис, серен 

двуокис, прахови частици и други замърсители на въздуха. 

Подобряването на топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, могат да 

намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 25-30%. 

Сериозна пречка за реализирането на целенасочени действия са липсата на стимули за рационално 

енергопотребление, недостатъчната осведоменост на потребителите за възможностите за 

намаляване на консумацията, липсата на надеждна институционална база и др. 

Политиките на Общината в областта на повишаване на енергийната ефективност и разумното 

използване на енергия кореспондират с възможните мерки, които биха довели до подобряване на 

енергийните характеристики на сградния фонд, подобряване параметрите на околната среда и 

оптимизиране на потреблението на енергия. Ето защо, възможните действия са свързани от една 

страна с прилагането на мерки, целящи намаляване на консумацията на енергия (енергоспестяващи 

мерки), както и с такива, целящи подобряване на информираността на потребителите за 

енергийната ефективност, разумното използване на енергията и възможностите за оползотворяване 

на възобновяемата енергия. 

 

Справка на действителните разходи на горива и енергия по видове: 

 

год. Електроенергия, хил.квч Промишлен 
газьол/Нафта за 

отопление,л 

Природен газ, х.н.м³ Газ пропанбутан, л Дърва, м³ Въглища, т 

Кол-во   Кол-во   Кол-во   Кол-во   Кол-во   Кол-во   

2017 2725.97   58699.00   579.71       118.00   168.92   

2018 2923.94   62700.00   454.84       60.00   425.84   

2019 2691.30   52243.26   4977.01       132.67   99.46   

 

Общината се явява единственият платец на енергийните разходи на обектите от обществения 

сектор, затова той е главния приоритет пред общинското ръководство.  

По информация от предходната изготвена програма за енергийна ефективност на община Горна 

Оряховица, Общината е разработила база данни за наблюдение на енергопотреблението в 

общинските обекти,като там се включва цялата налична информация за потреблението на горива и 

енергия от тях. В изходната информация предоставена за целите на изготвяне на 

програмата,такава информация не е отбелязана и поради тази причина не са  предоставени данни 

за портеблението на горива и енергия по видове обекти. 

Систематизираната база данни изготвена от Общината, трябва да съдържа информация за 

потреблението по основни сектори, целеви групи и по сгради, потреблението по вид енергия, 

разходите за консумираната енергия и делът им от общинския бюджет. Информацията да е  
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разделена на две основни групи, като базисната информация е относително постоянна и дава 

основните строително-конструктивни характеристики и видовете инсталации в сградата. Втората 

група данни, променящи се всяко тримесечие, е свързана с натуралното и финансово изражение на 

енергопотреблението по видове горива и по периоди. Поддържаната от енергийните експерти 

информационна система и направените секторни анализи играят важна роля при разработването и 

изпълнението на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в общински сгради, както и в системата 

на уличното осветление, реализирани през последните 10 години. 

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 природнен газ в община Горна Оряховица се осъществява от фирма „Овергаз 

север” ЕАД. Въпреки това, голяма част от домакинствата не са газифицирани поради високите цени 

за свързване към газопреносната мрежа и бързо променящите се цени на природния газ. 

Справка за потребяваната енергия от улично осветление за три години назад в кв.ч 
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Потребена енергия от улично осветление за 2017 година в квч 

   Месец Квч 
Януари 110549 

 Февруари 89628 
Март 88089 

Април 71528 
Май 69341 
Юни 31987 
Юли 61672 

Август 66550 
Септември 75491 
Октомври 91382 
Ноември 100728 
Декември 112306 

Таблица № 2 Потребена енергия от улично осветление за 2017 година в квч 

 

 

Потребена енергия от улично осветление за 2018 година в квч 

   Месец Квч 
Януари 116699 

 Февруари 94229 
Март 89391 

Април 83885 
Май 69275 
Юни 60758 
Юли 65836 

Август 71848 
Септември 79413 
Октомври 103214 
Ноември 108647 
Декември 107128 

Таблица № 3 Потребена енергия от улично осветление за 2018 година в квч 

 

 

Потребена енергия от улично осветление за 2019 година в квч 

   Месец Квч 
Януари 128721 

 Февруари 98936 
Март 91085 

Април 82444 
Май 70671 
Юни 61555 
Юли 68589 

Август 72402 
Септември 84442 
Октомври 99224 
Ноември 106556 
Декември 123765 
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Таблица № 4 Потребена енергия от улично осветление за 2019 година в квч 

 

Външната осветителна уредба или т.нар. улично осветление е собственост на общината, съгласно 

§4, ал. 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката. Уличното 

осветление е един от основните консуматори на ел. енергия за общината. Типизираните мерки за 

повишаване на енергийната ефективност на външното изкуствено осветление са: замяна на 

светлинни източници; замяна на осветители; замяна на пусково-регулиращи апарати; въвеждане на 

система за управление; замяна на устройствата за позициониране на осветителите; използване на 

ел. енергия от ВИ; подобряване качеството на електроснабдяване и др. Поради високата цена на 

тези съоръжения е необходимо да се търсят програми с грантово финансиране за оптималната 

реконструкция на съществуващата улична осветителна уредба, каквато програма е Норвежкия 

механизъм. Замяната на еднотарифните електромери за измерване на консумираната ел.енергия за 

улично осветление с двутарифни не е енергоспестяваща мярка, но при съществуващите тарифи за 

цени на ел. енергия, води до намаляване средствата за заплащане от страна на Общината. 

Общината попада в обхвата на нормативната уредба на Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 

2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на 

предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за 

определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и 

изготвяне на оценка на енергийни спестявания и е задължена да прави обследване за енергийна 

ефективност на уличното осветление. 

VI. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

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

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

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

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

от приоритетно значение и със значителни ползи.  Неприлагането на мерки за енергийна 

ефективност през последните години, амортизацията на малкото приложени такива и слабият 

контрол, водят до нарастващи и ненужно големи разходи за потребление на горива и електрическа 

енергия. Предвид това, е наложително да се прилагат енергоефективни мерки не само за 

намаляване на разходите, но и за повишаването на жизненото равнище и комфорта на 

потребителите  на енергия. 

 ЦЕЛИ 

Пред община Горна Оряховица се поставят следните цели: 

 Намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните им 

характеристики, чрез саниране (пълно или частично);  
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 Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез отоплителни системи с 

висока ефективност, включващи и възможности за регулиране на потреблението и 

поддържане на стабилни нормативни параметри на микросредата в отопляваните обекти;  

 Замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по –висока (пелети, газификация);  

 Изграждане на системи за оползотворяване на Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); 

 Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на договорирането за 

енергоспестяване в общинския сектор; 

 Намаляване емисиите на парниковите газове; - Модернизиране на осветлението в 

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

(чрез използване на компактни луминесцентни лампи, автоматични системи за контрол, 

управление, ниво на осветеност); 

 Подобряване на енергийната ефективност при уличното осветление. 

 

 ПОДЦЕЛИ:  

 Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради: 

 Извършване обследване за енергийна ефективност на обществени общински сгради с площ 

над 250 кв.м;  

 Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради:  

 Изолация на външни стени; 

 Изолация на под; 

 Изолация на покрив; 

 Подмяна на дограма; 

 Енергоспестяващи мерки по котелни инсталации; 

 Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление; 

 Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации.  

 

Намаляването на  разходите за енергия в сгради и системи, финансирани от общински бюджет, 

Общината ще постигне чрез: 

 Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови такива;  

 Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки.  

Повишаване нивото на : 

• Експертния потенциал на специалисти в общинската администрация за разработване и 

реализиране на проекти по енергийна ефективност  

• Познанието по енергиен мениджмънт на специалисти от общинската администрация; 

• Информираност, култура и знания в областта на енергийната ефективност на ръководния 

персонал на общинските обекти; 

• Професионална квалификация на експлоатиращия персонал.  
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 ОБХВАТ  

 

При разработването на Програмата за енергийна ефективност се прилага методът на 

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

модел на потребление на енергията. Изборът на целеви групи се извършва след преценка на 

направените разходи за енергия в натурално и стойностно изражение, потенциала за реализиране 

на икономии, социалната значимост, нивото на комфорт, степента на влияние на структурите на 

администрацията, желанието на отделните структури към общината и др.  

 

 

        
 
 
 

Конкретно в отделните целеви групи възможността за влияние е следната: 

 

 

 Административни сгради 

 

Върху тях Общината може да окаже най-голямо влияние тъй като е изцяло в правомощията й – 

зависят пряко от нея. Могат да се направят консултации за провеждане на конкретни мерки и 

мероприятия за ефективно използване на енергийните ресурси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИ ПО 
ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ 
 

 

- разясняване на 
необходимостта и 

ползите от извършване 
на енергийно 
обследване; 

-установяване наличието 
на потенциал за 

спестяване на енергии; 

-набелязване на 
конкретни мерки за 
енергоспестяване; 

-търсене на 
консултанти,фирми и 

институции 
специализирани в 

областта на енергийните 
обследвания                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ДЕЙНОСТИ 

 

 

-вземане на решение за 
разработване на 
конкретни обекти 

- организиране на 
обществено представяне 

и популяризиране на 
изпълнени проекти с 
успешнореализирани 
мерки по енергийна 

ефективност 

-популяризиране на 
опита на други общини в 

сферата на 
енергоспестяването и 

търсене на възможности 
за прилагането му при 

нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ 

 

 

 

-кандидатстване в 
международни 

енергийно-ефективни 
проекти и фондове 

-ползване на 
инвестиционни кредити 
на банкови институции 

-собствени средства на 
Общината 

-други 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 контрол на начина на 
стопанисване и 

поддръжка на сградите 
комфорта в тях. 

-при извършване на 
обществени поръчки  

да се определя  
критерий за оценка ЕЕ и 

опазване на околната 
среда 

-Енергоефективните 
мероприятия да се 

изпълняват с приоритет  
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 Училища 

 

Общината оказва средно влияние, тъй като не са пряко зависими от Общината. Те са вторични 

разпоредители с бюджетни средства. Могат да се приложат: 

 Подмяна на осветителните тела с по-ефективни 

 Преустройство и ремонт на отоплителните системи  

 Смяна на дограмата с РVС и стъклопакет 

 Топлинна изолация на външни стени 

 Монтаж на соларни инсталации 

 Изграждане на фотоволотаични електроцентрали за производство на електрическа енергия. 

 Други мерки за прилагане на възобновяемите енергийни източници.  

 

 Детски градини 
 

Върху тях Общината може да окаже голямо влияние. Могат да се предприемат мерки в смяна на 

дограмата, топлоизолация на ограждащи елементи, смяна на осветителните тела и монтаж на 

соларни инсталации за снабдяване с топла вода, изграждане на фотоволотаични електроцентрали 

за производство на електрическа енергия и др. мерки за прилагане на възобновяемите енергийни 

източници. 

 
 Читалища, заведения за социални грижи и домашен патронаж 

 
Голямо е влиянието, което може да се окаже върху тази целева група, но енергопотреблението е 

сведено до минимум, комфорта е занижен, няма свободни финансови ресурси. 

 
 Болници 

 
Може да се окаже голямо влияние. Необходимо е да се направи енергиен одит и бизнес план към 

него. 

 

Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност в община Горна  Оряховица  

се насочват в три сектора:  

  

1-ви сектор - "Сграден фонд" с целеви групи - детски градини, училища и административни сгради; 

2-ри сектор - "Услуги" с целева група „Осветление в административните сгради"; 3-ти сектор - 

"Възобновяеми източници на енергия". 
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 СГРАДЕН ФОНД НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

№ Вид на общинската 
сграда 

Адрес   Година на 
въвеждане на 
сградата в 
експлоатация 

Нива и 
конструкция 

Размер Парцел РЗП 
м.кв. 

                

2 Стоматологична 
поликлиника 

ул."Янко Боянов"№2, 
гр.Горна Оряховица 

п 1970 Монолитна, 
триетажна 

386 560 1158 

3 Здравен дом - кв.28 с.Първомайци ч/с 1979 Масивна, 
двуетажна 

    512.04 

4 Здравен дом - кв.51 с.Поликраище п 1950, 1963 Масивна, 
двуетажна 

290 4623 555 

5 Здравен дом - кв.57 с.Драганово ч 1988 Масивна, 
двуетажна 

    990 

6 Здравен дом - кв.51 с.Крушето   1968       155 

7                 

8 Здравен дом с.Горски Горен Тръмбеш   1970       45.6 

  ІІ.Училища               

10. ОУ "Иван Вазов" ул."Иван Вазов"№40, 
гр.Горна Оряховица 

  1957       3960 

11. ОУ "Св.Св.Кирил и 
Методий" 

ул."Васил Априлов"№50, 
гр.Горна Оряховица 

  1970       3130 

12. СОУ "Георги Измирлиев" ул."Ангел Кънчев"№17, 
гр.Горна Оряховица 

  1952,1957,1958,1962       13582 

13. СОУ "Вичо Грънчаров" ул."Цар 
Освободител"№6, 
гр.Горна Оряховица 

  1919.199       6704 

14. ОУ "Отец Паисий 
Хилендарски" 

ул."Съединение"№19, 
гр.Горна Оряховица 

  1958       1710 

15. СУПЦ "Елена Грънчарова"-
общежитие 

ул."Странджа"№2, 
гр.Горна Оряховица 

  1976       6670 

16. СУПЦ "Елена Грънчарова"-
учебна сграда 

ул."Странджа"№2, 
гр.Горна Оряховица 

  1968       11013 

17.                 

18. ОУ "Св.Св.Кирил и 
Методий" 

ул."Георги 
Измирлиев"№21, 
гр.Долна Оряховица 

  1968       1896 

19. ОУ "Елин Пелин" ул.Ал.Батенберг"№37, 
с.Първомайци 

  1962.198       2016 

20. ОУ "Елин Пелин" - стара 
сграда 

с.Първомайци   1932       610 

21.                 

22. ОУ "Св.Св.Кирил и 
Методий" 

ул."Васил Левски"№63, 
с.Поликраище 

  1910       1124 

23. ОУ "Климент Охридски" ул.Стефан Караджа"№9, 
с.Драганово 

  1954.198       2400 
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24. ОУ "Отец Паисий" ул."Ал.Стамболийски"№4, 
с.Писарево 

  1994       1757 

25. ОУ "Св.Св.Кирил и 
Методий" 

с.Крушето   1932       1150 

26. ОУ "Васил Левски" ул."Божур"№7, с.Върбица   1936       1458 

27. ОУ, с.Горски Горен 
Тръмбеш  

с.Горски Горен Тръмбеш   1968       470 

28. ОУ, с.Горски Долен 
Тръмбеш 

с.Горски Дорен Тръмбеш   1962       410 

29. ОУ, с.Стрелец с.Стрелец   1951       1100 

30. ПГСС Боруш с.Поликраище   1991       1472 

  ІІІ.Детски градини               

31. ЦДГ "Божур" ул."Иларион 
Макареополски"№17, 
гр.Горна Оряховица 

  1961.196       1047 

32. ЦДГ "Първи юни" ул."Витоша"№2, гр.Горна 
Оряховица 

  1972   2012 2012 966 

33. ЦДГ "Щастливо детство" ул."Дружба"№15, 
гр.Горна Оряховица 

  1980       1668 

34. ЦДГ "Здравец" ул."Ал.Стамболийски"№1, 
гр.Горна Оряховица 

  1980       1368 

35. ЦДГ "Елена Грънчарова" ул."Раховец"№11, 
гр.Горна Оряховица 

  1977       1320 

36. ЦДГ "Бодра смяна" ул.Бунар Хисар"№20, 
гр.Горна Оряховица 

  1965       1132 

37. ЦДГ "Ален мак" ул."Ангел Кънчев"№43, 
гр.Горна Оряховица 

  1975       2356 

38.                 

39. ДЯ "Зорница" ул."Осогово"№3, гр.Горна 
Оряховица 

  1973       1368 

40. ДЯ "Еделвайс" ул."Пирот"№12, гр.Горна 
Оряховица 

  1961       1132 

41. СДГ "Детски свят" ул."Пирин"№6, гр.Горна 
Оряховица 

  1948       1170 

42. ОДЗ-Захарен завод-
преустроена на жилища 

гр.Горна Оряховица   1976       1305 

43. ДГ "Детска радост " ул."Г.С.Раковски"№27, 
гр.Долна Оряховица 

  1984       800 

44. ЦДГ "Здравец" ул."Васил Левски"№18, 
с.Първомайци 

  1978       1145.8 

45. ЦДГ, с.Писарево - кв.68 с.Писарево   1980       600 

46. ЦДГ "Димитър Генков" ул."Отец Паисий"№1, 
с.Поликраище  

  1970       2100 

47. ЦДГ "Асен Разцветников" ул."Трети март", 
с.Драганово 

  1968       1300 

48. ЦДГ, с.Правда с.Правда   1997       1167 

49. ЦДГ, с.Крушето с.Крушето   1982       440 

50. ЦДГ "Слънчице" с.Върбица   1980       418 

  ІV.Общински сгради               

51. Община пл."Г.Измирлиев" пл."Георги 
Измирлиев"№5, гр.Горна 
Оряховица 

  1985       7200 

52. Изложбена зала ул."Патриарх 
Евтимий"№1, гр.Горна 
Оряховица 

  1975       369 

53. Административна сграда пл."Г.Измирлиев"№2,   1975       425 
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/стария съвет/-1/3част гр.Горна Оряховица 

54. Административна сграда 
/ДЗИ/-ІІІ и ІV етаж - кв.99 

ул."Цар 
Освободител"№11, 
гр.Горна Оряховица 

  1973       450 

55. Защитено жилище гр.Горна Оряховица   1950       230 

56. Част от комбинирана 
сграда - кв.28 

ул."Съединение", 
гр.Горна Оряховица 

  1992       900 

57. Общежитие  ул."Балатон", гр.Горна 
Оряховица 

  1963       814 

58. Моден център ул."Отец Паисий", 
гр.Горна Оряховица 

  1978       193 

59. Зала за възпоменания - 
кв.238 

гробищен парк, гр.Горна 
Оряховица 

  1985       620 

60. Административна сграда - 
кв.242 

ул."Владая"№19 , 
гр.Горна Оряховица 

  1968       410 

61. Стол за спортисти, 
съблекални, склад, 
пералня - кв.199 

гр.Горна Оряховица   1976.199       431 

62. Зала за акробатика - кв.199 гр.Горна Оряховица   1983       1080 

63. Младежки дом ул."Г.Измирлиев"№23, 
гр.Долна Оряховица 

  1974       800 

64. Масивна сграда - кметство  гр.Долна Оряховица   1950       610 

65. Масивна сграда-
адм./съсоб-ЗПК и ПК-кв.45/ 

с.Първомайци   1971       209 

66. Масивна сграда-адм. 
/съсоб - ТПК - кв.28/ 

с.Първомайци   1976       256 

67. Масивна сграда 
кметство./съсоб-БТК,пощи-
кв.28/ 

с.Първомайци   1979       780 

68. Админ.сграда - кметство и 
пощи 

с.Поликраище   1950       948 

69. Админ.сграда - ЗИИ -стол, 
кухня 

с.Поликраище   1978       265 

70. Админ.сграда - бивша 
автогара - кв.52 

с.Поликраище   1978       130 

71. Съблекални стадион с.Поликраище   1960       116.63 

72. Сграда бивша баня - кв.55 с.Поликраище   1960       251.4 

73. Сграда стол и кухня ЗИИ с.Поликраище   1978       265 

74. Комб.админ.сграда - 
кооперация - кв.33 

с.Драганово   1976       449 

75. Сграда квартален клуб - 
кв.16 

с.Драганово   1960       46 

76. Културен дом - кв.58 с.Драганово   1960       19 

77. Масивна сграда - Кметство 
- кв.49 

с.Драганово   1973       480 

78. Съблекални стадион - 
кв.132 

с.Драганово   1968       147 

79. Сграда квартален клуб - 
кв.125 

с.Драганово   1976       75 

80. Масивни сгради - Дом за 
възрастни хора с умствена 
изостаналост - кв.13 

с.Драганово   1950.201       1100 

81. Масивна сграда - 
администр. - кв.57 

с.Драганово   1976       298 

82. Комб.админ.сграда - 
кметство, пощи 

с.Янтра   1974       550 

83. Комб сграда - здр.служба, 
клуб 

с.Янтра   1974       140 

84. Комб сграда - кооп, БП, 
клуб 

с.Правда   1974       843 
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85. Комб.админ.сграда - 
кметство, здр.служба 

с.Правда   1974       1548 

86. Комб.админ.сграда - клуб 
на пенсионера, кооп 

с.Правда   1970       1940 

87. Комб.сграда бивше 
училище съсоб. ПК 

с.Крушето   1900       278 

88. Дом за възрастни хора с 
физически увреждания 

ул."Търговска"№11, 
с.Горски Горен Тръмбеш  

  1950       702 

89. Комб.админ.сграда - 
кметство, кооп 

с.Горски Долен Тръмбеш   1970       220 

90. Комб.админ.сграда - 
кметство, кооп 

с.Стрелец   1969       336.7 

91. Администр.сграда - 
кметство 

с.Паисий   1968       150 

92. Спортна зала "Никола 
Петров" 

ул."Васил Априлов"№26, 
гр.Горна Оряховица 

  1975       5200 

93. Част от сграда-офиси ДСП 
и клуб на пенсионера - 
кв.263 

ул."П.Евтимий"№5, 
гр.Горна Оряховица 

  1658       618 

94. Младежки дом ул."Мано Тодоров"№5, 
гр.Горна Оряховица 

  1979       2600 

95. Дневен център за деца с 
увреждания 

ул."Дружба"№15, 
гр.Горна Оряховица 

  1997       1120 

96. Дневен център за деца и 
възрастни с увреждания 

ул."Дружба"№15, 
гр.Горна Оряховица 

  1997       1120 

  V.Театри, кина               

97. Читалище "Братя 
Грънчарови"-Летен театър 
и амфитеатър 

гр.Горна Оряховица   1977       768 

98. Читалище "Напредък 1869" ул."Цар 
Освободител"№1, 
гр.Горна Оряховица 

  1958       2290 

99. НЧ "Пробуда-1904" кв."Калтинец"гр.Горна 
Оряховица 

  1957       954 

100 Читалище "Хр.Козлев" ул."Ал.Стамболийски"№2, 
гр.Долна Оряховица 

  1963       10100 

101 Читалище "Напредък" с.Крушето   1946       2700 

102 Читалище"Съединение" с.Дрганово   1974       514 

103 Хорова зала ул."Кл.Охридски", 
гр.Горна Оряховица 

  1950       144 

104 Читалище - кв.28 с.Първомайци   1965       970 

105 Читалище - кв.52 с.Поликраище   1950       1180 

106 Читалище - кв.19 с.Янтра   1962       429 

107 Читалище - кв.24 с.Правда   1963       424 

108 Читалище- кв.29 с.Върбица   1950       561 

109 Читалище "Просвета" с.Горски Горен Тръмбеш   1966       381 

110 Читалище "Наука и труд" с.Горски Долен Тръмбеш   1963       364 

111 Читалище с.Стрелец   1936       890 

  VІ.Търговски центрове               

112                 

113 Част от супермаркет - 
кв.127 

ул."Вичо Грънчаров"№12, 
гр.Горна Оряховица 

  1970       460 

114 Част от подблоково 
пространство ЖБ"Вихрен" - 
кв.229 

ул."Мано Тодоров", 
гр.Горна Оряховица 

  1972       245.85 

115 Част от подбл. 
пространство - кв.56 

ул."Св.княз Борис"№11, 
гр.Горна Оряховица 

  1955       116 

116 Част от подбл. 
Пространство - кв.180 

ул."П.Евтимий"№1, 
гр.Горна Оряховица 

  1975       369 
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117 Част от подбл. 
Пространство - кв.102  

ул."Цар Освободител", 
гр.Горна Оряховица 

  1972       180 

118                 

119 Част от подбл. 
пространство - кв.213 ЖБ 
"Акация" 

гр.Горна Оряховица   1965       139.33 

                  

121 Търговска къща с хотел - 
кв.107 

ул."Г.Измирлиев"№9, 
гр.Долна Оряховица 

  1971       600 

                  

123 Търговска сграда - кв.48 с.Крушето   1966       261 

  VІІ.Исторически 
паметници 

              

124 Исторически музей  ул."Кл.Охридски", 
гр.Горна Оряховица 

  1949       671 

125 Къща музей-Хр.Козлев ул."Раковски"№21, 
гр.Долна Оряховица 

  1938       75 

126 Къща музей-Асен 
Разцветников 

с.Драганово   1930       102 

                  

127 Център за настаняване от 
семеен тип 

гр.Горна Оряховица   2013 Монолитна 
едноетажна  

    632 

128 Приют за бездомни лица  гр.Горна Оряховица   2018 монолитна 
двуетажна  

    611 

129 Техникум ХВП  гр. Горна Оряховица            60408 

 
 
 

В сектор "Сграден фонд" най- ефективните енергоспестяващи мерки са:  

 Подмяна на съществуващата дървена и стоманена дограма с нова РVС и алуминиева 

дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло; 

 Топлоизолация на покриви;  

 Полагане на фасадна топлоизолация;  

 Повишаване ефективността на отоплителната инсталация и въвеждане на система за 

автоматично регулиране и контрол;  

 Оползотворяване на енергия от възобновяеми източници (напр. за сградите с непрекъсната 

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

на термосоларни инсталации за топла вода (слънчеви колектори).  

 

В сектор "Услуги" най-ефективните енергоспестяващи мерки са:  

 подобряване на енергийните характеристики на енергийните системи;  

 повишаване на енергийната ефективност на уличното осветлението, чрез внедряване на 

допълнителни мерки;   

 оптимален режим за включване и изключване на уличното осветление; 

 система за мониторинг на уличното осветление; 

 въвеждане на енергоефективни уреди;  

 подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи в общинските сгради; 
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 оптимизиране броя на осветителните тела.  

 

В сектор "Възобновяеми източници на енергия" могат да се приложат мерки за енергийна 

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

Целта е намаляване използването на горива, замърсяващи околната среда и удовлетворяване на 

растящите изисквания на населението по отношение на опазването на околната среда и 

подобряване на качеството на живот. Общината трябва да предприеме действия за повишаване 

информираността на живеещите за възможностите за оползотворяването на енергия от 

възобновяеми източници. През последните години нараства интересът към слънчевите колектори и 

системи за затопляне на вода, тъй като за климатичната зона, в която попада територията на 

община Горна Оряховица, слънчевите системи могат да задоволят потребностите от топла вода.  

 

VII. ИЗБОР НА ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ 

 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност на територията на община Горна Оряховица включват 

основно сгради общинска собственост.Препоръчва се всички сгради на територията на общината,за 

които няма енергийни обследвания да бъдат обследвани след което според получените резултати да 

бъде преценено по кои Оперативни програми на ЕС може да се участва за получаване на 

безвъзмездно финансиране. 

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

представени на следващата диаграма. 

 

 
Диаграма №1Средни периоди на откупуване при енергоспестяващи мерки – изт.НДПЕЕ 
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Отделните енергоспестяващи мерки в сгради оказват различно влияние върху икономията на 

енергия, което е онагледено на долната диаграма: 

 

 
Диаграма № 2 Различно влияние върху икономията на енергия изт.НДПЕЕ 

 

Успешното и ефективно изпълнение на настоящата програма зависи от правилния избор на 

дейности и мерки за намаляване на енергийното потребление. На базата на направените технико-

икономически анализи на потенциала за намаляване на енергопотреблението, достъпността на 

дейностите и мерките, обектите, в които ще бъдат прилагани, точността при определяне на 

необходимите инвестиции и възможността за проследимост на резултатите от въвеждането им е 

предвидено в Програмата за енергийна ефективност наобщина Горна Оряховица да бъдат 

заложени дейности и мерки в следните направления: 

 Сертифициране за енергийна ефективност на сгради в експлоатация 

Съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност всички сгради за обществено 

обслужване  над 250 кв.м. в експлоатация подлежат на задължително сертифициране. С 

обследването за енергийна ефективност на сграда в експлоатация се установява нормализираното 

потребление на енергия на сградата при съществуващото й състояние към момента на 

обследването, определят се специфичните възможности за намаляване на нормализираното 

потребление на енергия при гарантирано поддържане на нормативните параметри на 

микроклимата, извършва се техническа и икономическа оценка на мерките за повишаване на 

енергийната ефективност на сградата. 

Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация удостоверява енергийните 

характеристики при нормализирано потребление на енергия в съществуващото състояние на 

сградата към момента на обследването, прогнозираното ниво на потребление на енергия след 
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прилагане на избран пакет от енергоспестяващи мерки и съответстващия му клас на 

енергопотребление по скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сграда. 

Мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради са показани в следната таблица: 

№ ВИД МЯРКА ПОЯСНЕНИЕ 

1 Топлинно изолиране на 
външни стени 
 

Полагане на топлинна изолация на външни 
стени, 
уплътнение на фуги във фасадите. 

2 Топлинно изолиране на под  Полагане на топлинна изолация на пода. 
3 Топлинно изолиране на 

покрив 
 

Полагане на топлинна изолация на покрива. 
Изяснява се 
мястото на полагане на топлинната 
изолация. 

4 Подмяна на прозорци, врати 
и др. прозрачни ограждащи 
елементи. 
 

Подобряване на енергийните 
характеристики на 
прозорци, външни врати чрез подмяна на 
стари с нови, 
произведени по напреднала технология за 
намаляване на 
топлинните загуби през този вид 
ограждащи елементи. 

5 Мерки по системите за 
осветление 
. 

Инсталиране на енергийно-ефективна 
осветителна 
система, контрол за постоянен 
интензитет на 
осветеността, монтиране на система за 
автоматично 
управление. Осветители със стартови 
системи: 
осветителни тела с ефективни прибори. 
Ефективно 
външно осветление на обществени 
пространства 

6 Мерки по системите за 
генериране на топлина 
(абонатна станция; 
котелна инсталация) 
. 

Реконструкция (подмяна) на абонатна 
станция или на 
нейни елементи, включително 
изолации.Реконструкция 
(подмяна) на котелна инсталация или на 
елементи от 
нея (котли, помпи, тръбна мрежа, арматура 
и др.), 
включително настройки и изолации. 
Вторично 
използване на отпадна топлина 

7 Мерки по прибори за 
измерване, контрол и 
управление 
и управление. 

Въвеждане (подмяна) на прибори за 
измерване, контрол 
 

8 Настройки (вкл. 
"температура с 
понижение") 
 

Настройка на системите за отопление, БГВ, 
вентилация, системи за топлинно 
оползотворяване и 
циркулиране на топлина, вентили за 
пестене на топла 
вода: вентили с ограничени потоци и др. 
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9 Настройки (вкл. 
Температура с понижение) 
 

Настройка на системите отопление, БГВ, 
вентилация, 
системи за топлинно оползотворяване и 
циркулиране на 
топлина, вентили за пестене на топла вода, 
ограничени 
потоци и др. 

10 Мерки за оползотворяване 
на енергия от възобновяеми 
източници 
 

Въвеждане на системи, използващи един 
следните 
видове ВЕИ: слънце, вятър, вода, земя и др. 

11 Енергоефективни уреди 
 

Ефективни охладителни уреди: хладилници и 
фризери за 
бита с висок показател на ЕЕ. Ефективни 
мокри уреди: 
съдомиални, перални и центрофугиращи 
сушилни за 
бита с висок показател на ЕЕ. 
Потребителски 
електронни стоки: електронни продукти за 
бита - TV, 
DVD, компютри и др. Енергоефективни офис 
уреди: 
компютри, принтери, факсове, копирни 
машини и др. 

 

Очакван ефект: 

Със сертифицирането на сградите, общинска собственост се изпълняват изискванията на Закона за 

енергийна ефективност. Въведените дейности и мерки подпомагат постигането на стратегическите 

цели и приоритети, посочени в Програмата, като допринасят за подобряване състоянието на 

общинската инфраструктура, за повишаване на комфорта и качеството на предлаганите услуги в 

реновираните сгради за опазване на околната среда. 

 Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и 

климатични инсталации в сгради 

На проверка по реда на ЗЕЕ подлежат отоплителни инсталации с водогрейни котли в сгради с 

полезна номинална мощност за отопление на помещения над 20 kW. Проверката за енергийна 

ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради има 

за цел установяване нивото на ефективност при тяхната експлоатация и идентифициране на мерки 

за нейното повишаване. 

В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия отоплителните 

инсталации с водогрейни котли подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна 

ефективност веднъж на: 

1. всеки 6 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ с единична 

номинална мощност над 20 kW до 100 kW включително; 
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2. всеки 4 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с 

единична номинална мощност над 20 kW до 100 kW включително, и на природен газ с единична 

номинална мощност над 100 kW; 

3. всеки две години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с 

единична номинална мощност над 100 kW. 

Проверката на отоплителните инсталации с водогрейни котли се извършва през отоплителния 

период при работещи отоплителни инсталации с водогрейни котли. 

На проверка по реда на този закон подлежат климатичните инсталации в сгради с номинална 

електрическа мощност над 12 kW. Периодичността на проверката е веднъж на всеки 4 години. 

Очакван ефект: 

С проверката за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и 

климатични инсталации в сградите, общинска собственост се изпълняват изискванията на Закона за 

енергийна ефективност. Повишаването на ефективността на работа на отоплителните и котелните 

исталации водят до значително намаляване разходите за отопление. Смяната на горивната база и 

преминаването от отопление с нафта и въглища към отопление с биомаса, използването на 

високоефективни решения за отопление и климатизация води до осезаем екологичен ефект. 

  Реконструкция и модернизация на уличното осветление. 

Повишаването на енергийната ефективност на уличното осветление е свързано с подмяната на 

живачните осветителни тела с подходящи енергоспестяващи осветители, възстановяване и 

модернизация на осветителната мрежа, възстановяване и модернизация на апаратурата за защита 

и управление на уличното осветление и др. По-голямо намаляване разходите за електроенергия 

може да се получи при изграждането на улично или парково осветление с използването на LED-

лампи, захранвани със слънчева енергия. Такива решения са подходящи и при изграждането на 

специализирана туристическа инфраструктура – екопътеки, велоалеи, места за отдих и др. 

Очакван ефект: 

Реконструкцията и модернизацията на уличното осветление се очаква да доведе до намаляване 

разходите за електроенергия при гарантиране на необходимите параметрите на осветителната 

система и осигуряване на условия за безопасно придвижване през тъмната част на денонощието. 

Дейностите и мерките по повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление 

допринасят за подобряване състоянието на инфраструктурата, подобряване на условията за живот 

и достъпност в общината, за развитие на туризма, при реновиране и изграждане на специализирана 

туристическа инфраструктура. 
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 Повишаване на енергийната ефективност в производствения сектор и сектора на 
услугите 

За постигането на положителни резултати в това направление е необходимо подобряване на 

координацията и взаимодействието между общинските органи, бизнес асоциации и сдружения, 

бизнеса и НПО по въпросите в областта на енергийната ефективност. В зависимост от спецификата 

на проиводствените процеси или извършваните услуги могат да се въведат различни 

енергоспестяващи мерки, което ще доведе до повишаване на качеството и намаляване на 

себестойността на произведената продукция или предлаганите услуги. Предпоставка за 

реализирането на такива проекти са дейности, насочени към: 

 подкрепа при въвеждането на високотехнологични и енергоспестяващи решения, 

стимулиране на въвеждане на иновации в областта на ЕЕ; 

 популяризиране на възможностите и значението на инвестициите в енергоспестяване за 

икономиката, околната среда и устойчивото развитие; 

 разясняване на възможностите за финансиране и подходящите схеми за подпомагане 

На задължително обследване за енергийна ефективност съгласно изискванията на ЗЕЕ подлежат 
всички: 
 

- предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 

от Закона за малките и средните предприятия; 

- предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по 

смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия; 

- промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh; 

Обследването за енергийна ефективност на предприятията и промишлените системи има за цел да 

определи специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление и да препоръча 

мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

 

Очакван ефект: 

Повишаването на енергийната ефективност в производствения сектор и в сектора на услугите е 

свързано с въвеждането на иновативни технологии, намаляване на разходите за енергия и ресурси 

и намаляване на замърсяването при различните производствени процеси. Те като допринасят за 

развитието на конкурентоспособна и устойчива икономика, за насърчаване на инвестиционната 

активност, опазване на околната среда. 

 

 Повишаване на енергийната ефективност в селското стопанство 

Запазва се тенденцията основният енергоизточник в селското стопанство да са течните горива, 

което определя и основните насоки за повишаване на енергийната ефективност в този сектор: 

- подмяна на съществуващия амортизиран машинен парк; 
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- въвеждане на иновативни технологии при прибиране на реколтата, включващи обработка на 

място с цел намаляване на транспортните разходи; 

- повишаване използваемостта на машините; 

- използване на комбинирани, многофункционални машини. 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност могат да бъдат насочени към: 
 

• информираност относно прилагането на ефективни селскостопански технологии, 

запознаване със съвременни начини на използване и опазване на земята и околната среда; 

• използване интегрирани енергийни инсталации; 

• системи за автоматично климатично регулиране в парниците; 

• използване на високоефективни съоръжения за напояване и използване на тръби с малки 

загуби при триене; 

• подобряване ефективността при сушене, подготовка и складиране на фуражите; 

• подобряване организацията на труда, ограничаване на празните ходове на машините и 

селскостопанското оборудване; 

• използване на когенерация, термични завеси; 

• намаляване на енергопотреблението в селскостопанските сгради чрез топлинно изолиране, 

използване на високоефективни котли, енергоспетяващо осветление и др. 

Очакван ефект: 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност в селското стопанство  допринасят за 

повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската продукция, за опазване на околната 

среда чрез прилагането на иновативни селскостопански технологии и методи за обработка. 

Високата ефективност в земеделието и животновъдството стимулира създаването на работни 

места, мотивира все повече млади хора да се насочат към сектора. 

 Мерки за енергийна ефективност в транспорта 

За повишаването на енергийната ефективност в транспорта принос могат да имат мерки като: 

• ремонт и обновяване на съществуващите пътища; 

• изграждане на нови участъци и съоръжения, които ще подобрят свързаността на населените 

места; 

• обновяване на транспортния парк; 

• стимулиране използването на обществен транспорт; 

• стимулиране използването на велосипеди; 

• обучение на водачи на МПС за икономично шофиране. 

Транспортната инфраструктура е важен фактор за икономическото и социалното развитие на 

района. Чрез по-голяма мобилност на трудовия ресурс се получава по-голяма 

конкурентноспособност на икономиката и по-добра жизнена среда за жителите на общината. 
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Очакван ефект: 

Повишаването на енергийната ефективност в транспорта е свързано с намаляване на отрицателно 

влияние на транспортния сектор върху околната среда, повишаване на безопасността при движение 

и има голямо значение за развитие на туризма. 

 Подобряване на енергийната ефективност в домакинствата 

Енергийното потребление в домакинствата отразява потреблението на горива и енергии за 

задоволяване на битовите нужди на населението и е в пряка зависимост от начина на живот и 

икономическия стандарт на хората. 

Основните дейности, насочени към ефективност в енергопотреблението на битовия сектор трябва 

да бъдат насочени към: 

• подобряване енергийните характеристики на съществуващия жилищен фонд чрез 

обновяване, което да доведе до намаляване на топлинните загуби през ограждащите 

конструкции и елементи, повишаване експлоатационните качества на жилищата и постигане 

комфорт на обитаване; 

• избор на високоефективни топлоизолационни материали и енергоспестяващи технологии 

при обновяването на съществуващите сгради 

• осигуряване на надеждни и високоефективни отоплителни системи, ремонт на вътрешните 

отоплителни инсталации, подмяна на уреди за отоплене и възможност за регулиране на 

топлоподаването; 

• технико-икономически оправдан избор на енергоносители и съответните горивни устройства 

и съоръжения за битови сгради с индивидуално отопление; 

• модернизиране на осветлението, без да се намалява нивото на осветеност и качеството на 

осветлението /чрез използване на подходящи енергоспестяващи лампи/; 

• стимулиране закупуването на енергийно ефективни уреди; 

• информационни кампании, насочени към промяна поведението във връзка с използването 

на енергия и енергийни ресурси. 

 Мерките,заложени в програмата за енергийна ефективност на община Горна Оряховица 

проследяваме на таблица №3. 

№ Мярка  Очаквани резултати  Индикатори за 
резултати  

Мярка 
единица на 
идикатора  

Целева 
стойност на 
индикатора  

Индикатори за 
резултат  

 
 
 
 
 
 
 
 

Извършване на 
енергийни 
обследвания и 
сертифициране 
на обекти, 
общинска 
собственост и 
общинското 

Извършени енергийни обследвания на 
сградите общинска собственост 

 
Брой сгради със 
завършени 
актуални  
Енергийни 
обследвания;  
 
 

 
 
 
       Брой 

 
15 броя 
обследвани и  
сертифицирани 
обекти;  

 
Резюмета и 
доклади от 
извършени 
енергийни 
обследвания на 
сгради;  
 

Определяне на енергийните 
характеристики на сградите; 

Идентифицирани мерки за 
подобряване енергийната 
ефективност на сградите 
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1 

улично 
осветление  
 
 
 
 

 

Извършено енергийно обследване на 
системата за улично осветление на 
територията на общината;  

Брой 
извършени 
енергийни 
обследвания на 
системата за 
улично 
осветление на  
територията на 
общината.  

 
 
 
 
         Брой 

1 обследване за 
енергийна 
ефективност на 
улично 
осветление 

Резюме и 
доклад от 
извършено 
енергийно 
обследване на 
системата за 
улично 
осветление на 
територията на 
общината. 

Определяне на енергийните 

 характеристики на общинската мрежа  

за улично осветление; 

Идентифицирани мерки за 
подобряване на ЕЕ на общинската 
мрежа  за УО 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
Прилагане на 
мерки за 
енергийни 
спестявания в 
обекти 
общинска 
собственост  
 

Намаляване на потреблението на 
енергия от обектите  

Брой обновени 
обекта  

 
 
 
        
 
       Брой 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
15 броя 
обновени обекта  
 
 
 
 

 
 
 
Технически и 
работни 
проекти; 
Протоколи; 
Актове за 
въвеждане на  
мерките в 
експлоатация  

Повишаване на комфорта на 
обитаване на обектите  
 

Спестено 
количество 
енергия 

Увеличаване на живота на обектите Спестени 
емисии  

 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
Привличане на 
инвестиции и 
реализиране на 
мерки за ЕЕ 
чрез 
финансиране 
на проекти по 
различни 
финансови 
схеми  
 

 
 
Повишаване на ЕЕ на сградите 
общинска собственост;  
 

 
 
 
 
 
Брой 
реализирани 
проекти в 
областта на ЕЕ 
 

 

 
 
 
 
        
 
      Брой  
 

 
 
 
 
 
4 бр. 
реализирани  
проекти в 
областта на ЕЕ  

 
 
 
 
 
Документация 
на  
реализираните 
проекти  

Придобиване на опит и изграждане на 
административен капацитет за 
управление на проекти в областта на 
ЕЕ.  
 

Осигуряване на необходимия 
топлинен комфорт с минимално 
възможни разходи  

Наличие на база данни за 
потреблението на енергия и 
възможност за гъвкаво планиране на 
доставките  

4 Организиране и 
провеждане на 
информационн
и дни, 
семинари, 
курсове и 
обучения с цел 
повишаване 
познанията и 
културата на 
гражданите и 
бизнес сектора 
в областта на 
ЕЕ  

 
 
 
 
 
Повишаване на информираността  
и познанията на гражданите  
относно енергийната ефективност 
 
 

 
 
 
 
 
Брой проведени  
информационни 
кампании.  

 
 
 
 
 
Брой  
 

 
 
5 проведени 
кампании 
разработвани 
правила за 
енергийно 
ефективно 
поведение.  
 

 
Приложени 
покани и  
Обявления 
Справки за 
проведени  
информационни 
кампании;  
Снимки; Статии 
и публикации в  
медии. 
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5 Провеждане на 
обучения за 
служителите в 
администрация
та в областта 
на ЕЕ  
  

 
 
Повишаване на опита и познанията на 
общинските служители, заети в  
областта на ЕЕ.  

 
 
 
Брой проведени  
обучения;  

 
 
 
 
Брой 

10 бр. 
проведени  
обучения  
Препоръчително 
по 1 обучение на 
година 
Разработени 
принципи и 
правила за 
„зелени 
обществени 
поръчки“ 

 
Брой 
потвърждени от 
проведени 
такива.Активно 
участие в 
обучителни 
семинари за 
общинската 
политика по ЕЕ 
 
  

6 Създаване на 
Общинска  
Информационн
а система за  
Енергийна 
ефективност  
 

 
Създадена Общинска информационна 
система за енергийна ефективност  

Брой 
информационн  
и системи за 
енергийна 
ефективност.  
 

 
 
     Брой  
 

Няма данни за 
съществуването 
на такава 
система 

Приемо-
предавателен  
протокол за 
разработена 
Общинска 
информационна  
система за 
енергийна 
ефективност  

Подобряване качеството на  
общинското енергийно планиране  

   
7.   

Създаване на  
Общински  
информационе
н  
център за ЕЕ  

Подобряване на информираността  
на гражданите по въпроси,  
свързани с центрове по ЕЕ  

Брой създадени 
общински 
информационни 
центрове 
 

     Брой На територията 
на община 
Горна 
Оряховица  
няма център на 
ЕЕ                              

Статии и 
публикации в 
медии; Снимки.  
 

8 Сътрудничеств
о с други 
общини, които 
имат повече 
опит в областта 
на ЕЕ и ВЕИ и 
обмяна на опит 
и 
мултиплициран
е на резултати 
и добри 
практики  
 

 
 
 
 
 
Повишаване ефективността на  
крайното потребление на  
енергийни ресурси.  

 
 
 
 
 
Брой проведени 
срещи между 
общините  
 

 
 
 
 
 
 
     Брой  
 

 
 
 
 
Проведени 
минимум 5 
срещи за 
обмяна на опит 

 
 
Справки за 
проведени 
срещи; Снимки; 
Статии и 
публикации в 
медиите, както и 
на официалните 
сайтове на 
общините. 
Протоколи.  
 

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

 
Повишаване ефективността на  
крайното потребление на  
енергийни ресурси.  

 
Брой 
извършени 
проучвания.  
 

 
 
       Брой  
 

 
1бр.  
направено  
проучване  

Изготвен 
документ за  
определяне на 
потенциала  
на общината за 
използване  
на ВЕИ в сгради  

 

VIII. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИТЕ 

Максимално точното предвиждане за очакваните ефекти от изпълнението на дейностите, мерките и 

проектите ще даде възможност за цялостна технико–икономическа оценка на програмата за 

енергийна ефективност /ПЕЕ/ на община Горна Оряховица. 

Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на ПЕЕ, са следните: 

 

 икономия на топлинна енергия 
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 икономия на електрическа енергия 

 икономия на гориво 

 намалени емисии парникови газове 

 икономия на средства 

 

Очаквани ефекти от ефективното прилагане на общинската програма за енергийна ефективност в 

следните области: 

 

• Енергийна инфраструктура - оценяване на съществуващите възможности за икономии, с 

помощта на енергийните показатели, повишаване на информираността за ползите и 

предимствата по отношение на енергийната ефективност, намаляване на 

енергопотреблението, оползотворяване на местни ВЕИ, постигане на устойчиво енергийно 

развитие; 

• Образование, здравеопазване, социални услуги, спорт, култура, административни 

сгради - намаляване на емисиите от парникови газове в околната среда; намаляване 

потреблението на горива и ел. енергия; привеждане на сградите в съответствие със 

стандартите за енергийна ефективност и изискванията на наредбите; повишаване комфорта 

на обитаване в сградите, което ще спомогне за по- ефективен учебен и работен процес; 

разширяване възможностите за провеждане на културни и научни прояви; повишаване на 

съзнанието на подрастващите в ефективно ползване на горива, енергия и вода. 

• Улично осветление – привеждане на системата в устойчиво състояние; намаляване 

разходите за поддръжка и експлоатация; намаляване на вредните емисии, вследствие 

намалена консумация на електроенергия; повишаване безопасността при движение на 

пешеходци и създаване на комфортна нощна среда. 

• Жилищен сектор, промишленост – повишаване на общественото съзнание при ползването 

на горива, енергия и вода; намаляване разходите и потреблението на горива, енергия и 

вода в частния и обществен сектор. 

• Местни кадри – създаване на кадри, способни да провеждат ефективна енергийна политика 

на общинско ниво, както и да идентифицират проекти по енергийна ефективност, които да 

бъдат финансирани по европейски програми и фондове 

 

IX. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Като се отчита специфичният характер и сложността на всеки конкретен обект, както и спецификата 

и вида на избраните мерки, дейности и проекти е препоръчително Програмата за енергийна 

ефективност  да се изпълнява следвайки нормативно определената етапност:  

 Обследване за енергийна ефективност на сгради и системи  

Детайлно обследване на енергийната ефективност на общинските сгради и на ситемите за улично 

осветление, анализ на фактическите енергийни баланси и идентифициране на проектите;  
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 Инвестиционно намерение  

Това включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се установи дали е 

целъсъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, начините и мащаба на 

изпълнението му и др.  

 Предварително проучване  

Необходимо е да се направи предварително /т. нар. предпроектно/ проучване за състоянието на 

обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за намаляване на 

енергийното потребление – състояние на съоръженията, конструкциите, енергийните системи, 

изследване на енергийните разходи за последните години и др.  

 Инвестиционен проект  

Разработване на инвестиционен проект е необходимо в някои случаи, поради спецификата и обема 

на предвидените дейности.  

 Подготовка и изпълнение на строителството  

Това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на съответните 

строително-монтажни дейности за постигане на поставената цел.  

 Мониторинг  

Извършва се за установяване на намалението на енергийното потребление след реализацията на 

съответните дейности и мерки, следва да се извършват ежемесечно отчитане и записване на 

параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжката на 

инсталациите и др.  

X. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ 

Процесът на наблюдение изпълнението на Програмата  за енергийна ефективност се осъществява 

от АУЕР. Съгласно ЗЕЕ общинските администрации имат задължението ежегодно да изпращат 

попълнени отчети за напредъка по изпълнението на ПЕЕ до АУЕР. 

Процесът по наблюдение и контрол изисква формулирането на ясни, точни, конкретни, измерими и 

лесни за отчитане показатели за успешна реализация на Програмата , които да бъдат одобрени от 

общинската администрация. Примери за такива показатели са посочените по-долу: 

 Постигане на формулираните качествени и количествени цели и задачи на програмата; 

 Създаване на условия за повторяемост и мултиплициране на резултатите от осъществени 

добри практики от реализираната ПЕЕ; 

 Въздействие на изпълнения план върху други области, свързани с планирането и 

развитието на общината; 

 Ефикасност и ефективност на управлението на Програмата. 
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Резултатите от изпълнението на подобни програми не винаги са очевидни и това затруднява 

тяхната измеримост и оценка. Често въздействието от изпълнението на някои дейности и мерки 

представлява ефект с натрупване, а това може допълнително да усложни анализа и оценката на 

резултатите.   

  

В тази връзка една от най-важните фази на процеса на разработване на ПЕЕ е мониторинга, който 

включва наблюдението, оценката и контрола на изпълнението на дейностите и мерките. 

Мониторингът е свързан тясно с всички фази по оценката на изпълнението на ПЕЕ. Наблюдението, 

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

действия ако напредъкът е неудовлетворителен или ако условията се изменят. Важно е да се дава и 

отчет за напредъка при постигане на генералните цели като се изготвят междинни и годишни отчети 

(доклади), на базата на които следва да бъдат предприемани последващите действия.  За да може 

да се упражнява контрол върху изпълнението на ПЕЕ, въз основа на оценките от постигнатите 

резултати спрямо поставените цели, е необходимо да се използва набор от показатели. Последните 

трябва да бъдат предварително или достатъчно рано определени по отношение на изпълнението на 

стратегическия документ, за да могат да бъдат използвани получените от тях данни. В повечето 

случаи това ще бъдат целеви стойности, които в агрегиран вид ще съответстват на целите на 

стратегическия документ. Мониторингът осигурява текуща информация, която помага да се отчете 

напредъка (успеха или неуспеха) на стратегическия документ.  С цел наблюдението и контрола на 

изпълнението на Програмата за енергийна ефективност е необходимо да бъдат разработени:   

индикатори/показатели за това какво и как ще се наблюдава   периодичност на събираната 

информация   периодичност на изготвяне на съответните доклади  отговорностите по изпълнението, 

осъществяване на мониторинга и оценката .  

  

Много важно е да бъде определена група от експерти, които да бъдат отговорни за наблюдението и 

контрола на изпълнението на дейностите по ПЕЕ. Тази група ще одобрява и утвърждава 

индикаторите за наблюдение на изпълнението на ПЕЕ, на базата на което ще извършва:  

периодични прегледи на постигнатия напредък по отношение на изпълнение на целите  

разглеждане на резултатите от междинните оценки   анализи на резултатите от изпълнението на 

мерките и дейностите   оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на 

резултатите  разглеждане на предложенията за промяна на мерките  предлагане на промени, 

свързани с постигането на целите на ПЕЕ. 

XI. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 Програма за за развитие на селските райони 2014-2020г.  

  

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) е съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони. Една от основните цели на програмата е 
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насочена към опазване на екосистемите, осигуряване на устойчиво управление и използване на 

природните ресурси, предотвратяване и адаптиране към климатичните промени.   

 

 Оперативна програма „Региони в разтеж“ 2014 – 2020 г.“  

Програмата е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС), чрез 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, 

насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България. 

Дейностите по които могат да се получат финансиране са: 

 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

- Дейности за „енергийна ефективност“: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 

жилищни сгради, в студентски общежития и в административни сгради на държавната и общинската 

администрация; Предоставяне на заеми и/или гаранции за обновяване на жилищни сгради и 

студентски общежития; 

- Дейности за „интегриран градски транспорт“: Разработване на планове за управление на 

движението и въвеждане на Интелигентни транспортни системи (ИТС); Подобряване на 

достъпността на спирките на обществения градски транспорт и довеждащата до тях инфраструктура 

(подлези и надлези); Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, в 

това число закупуване на нов подвижен състав за нуждите на градския транспорт; 

- Дейности за „градска среда“: Изграждане и възстановяване на паркове, зелени площи, детски 

площадки, зоопаркове, градски площади, междублокови пространства, спортни площадки за 

свободен достъп и др.; Изграждане и реконструкция на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на 

велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези, надлези и мостове за пешеходци и 

велосипедисти; Монтаж на енергоспестяващо улично осветление и системи за охрана и борба с 

престъпността; 

- Дейности за „зони с потенциал за икономическо развитие“: Подобряване на съществуваща 

или строителство на нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса и 

предприемачеството; Строителство и обновяване на бизнес и индустриални зони, в т.ч. обществени 

или търговски сгради; Озеленяване, места за отдих, велоалеи, паркинги за велосипеди и 

автомобили за работещите в икономическите зони; 

- Дейности за „социална инфраструктура“: Подкрепа за осигуряване на съвременни социални 

жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението; Основен 

ремонт, строителство и оборудване на общинска инфраструктура за предоставяне на услуги за 

възрастни хора и хора с увреждания; Основен ремонт, изграждане и оборудване на подходяща 

общинска инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за деца;  

- Дейности за „културна инфраструктура“: Развитие на културна инфраструктура, чрез 

строителство, реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане на културни центрове, театри, 
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читалища, библиотеки, опери, галерии, културни изложбени зали и други културни институции, 

включително прилежащите пространства; 

- Дейности „образователна инфраструктура“: Изграждане, реконструкция, обновяване и 

оборудване на общински учебни заведения; 

- Дейности за „спортна инфраструктура“: Строителство, реконструкция, ремонт, оборудване и 

обзавеждане на спортна инфраструктура за масов спорт като например: спортни зали, плувни 

басейни, футболни игрища, стадиони за обществено ползване, комбинирани игрища за волейбол и 

баскетбол, тенис кортове и др. 

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните 

райони“ е да бъдат подпомогнати мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради 

в малките градове, като част от комплекс от мерки, които трябва да бъдат предприети за смекчаване 

на процесите на упадък и емиграция на населението от малките градове и съседните им селски райони. 

Финансовата подкрепа по ОПРР ще повиши енергийната ефективност и качеството на живот в 

населените места, ще се подобри достъпът и предоставянето на публичните услуги, с оглед по-

добро обслужване на населението в периферните райони и подобряване връзката „град - село“. 

Дейностите, които могат да получат финансиране по нея, включват: Изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност в жилищни сгради, в административни сгради на държавната и общинската 

администрация, и в общински публични сгради на образователната, културната и социалната 

инфраструктура.  

Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ цели модернизиране на 

институциите за средно и висше образование от регионално и национално значение, което ще 

доведе до намаляване на броя на отпадащите от образователната система ученици и ще повлияе 

на увеличаването на броя на хората със завършено висше образование. 

Финансовата подкрепа по ОПРР е насочена към подобряване на образователната инфраструктура в 

професионалните, специализираните, помощните, спортните училища, школите за култура и 

изкуства, висшите учебни заведения с национално и регионално значение. 

Подобрените условия в учебните заведения от национално и регионално значение се очаква да 

задържат децата и младежите в училище, и да се отразят благоприятно на мотивацията им за 

активно включване в образователния процес. По-добрите образователни резултати в дългосрочен 

план ще стимулират заетостта и ще  намалят младежката безработица 

 

Допустими за финансиране са: 

 

- Строителство и ремонт на държавни и общински училища от национално и регионално значение, 

както и на висши учебни заведения, включително прилежащото им дворно пространство; 

- Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част 

от цялостното им обновяване. 
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Основната цел на Приоритетна ос 4 „регионална здравна инфраструктура“ е осигуряване на 

навременен достъп на населението до качествена спешна медицинска помощ в цялата страна, в 

съответствие с приетите национални стандарти. 

Финансовата подкрепа по ОПРР е насочена към подобряване на инфраструктурата и закупуване на 

оборудване в Центровете за спешна медицинска помощ и болници със спешни отделения, които ще 

подобрят качеството на предоставяните услуги. 

Дейностите и мерките по приоритетната ос ще са насочени към 28-те областни Центъра за спешна 

медицинска помощ (ЦСМП), и техните филиали в общините, към спешни отделения в 33 държавни 

болници и към единствената специализирана държавна болница за спешна медицинска помощ в 

България  

По тази приоритетна ос допустими за финансиране са: 

- Закупуване на съвременни санитарни превозни средства, осигурени с комуникационно оборудване 

и медицинска апаратура за спешна медицинска помощ, и възможност за отдалечени консултации 

(телемедицина); 

- Реконструкция, оборудване и обзавеждане на филиалите на Центровете за спешна медицинска 

помощ (ЦСМП) и спешни отделения в 33 държавни болници и единствената специализирана 

държавна болница за спешна медицинска помощ в България  

Основната цел на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ е продължаване и 

надграждане на успешния опит по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 -2013 г. в 

процеса на деинституционализация на социалните услуги за децата и възрастните хора. Основният 

резултат, който трябва да бъде постигнат, е успешното продължаване на процесите по замяна на 

грижите в институция с грижи в семейството или в близка до семейната среда, в общността. 

Финансовата подкрепа по ОПРР е насочена към подобряване на инфраструктурата и изграждане на 

центрове за настаняване от семеен тип, дневни центрове за рехабилитация, защитени жилища и 

др., за гарантиране на качествени социални услуги, според индивидуалните потребности за 

уязвимите групи от деца и възрастни. За постигане на оптимални резултати и цялостен ефект от 

дейностите се прилага интегриран подход с Министерството на труда и социалната политика и 

Министерство на здравеопазването. 

Дейностите, които могат да получат финансиране, са: 

- Строителство, реконструкция и обзавеждане на центрове, предоставящи услуги за деца в риск; 

- Строителство и обзавеждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск и защитени 

жилища; 

- Строителство, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предоставяне на услуги за ранно 

детско развитие за деца и техните семейства; 

- Изграждане на инфраструктура за съпътстващи услуги за деца и възрастни; 

- Строителство и обновяване на сграден фонд за социални услуги в общността за възрастни хора. 
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Основната цел на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ е опазване и популяризиране на 

културното наследство чрез развитие на цялостни туристически продукти, включващи 

неизползвания потенциал за културен туризъм в регионите в България. 

Финансовата подкрепа по ОПРР е насочена към проекти, включващи решения не само за опазване 

на съответния обект на културното наследство от национално и световно значение, но и за неговото 

популяризиране и развитие, и потенциал за привличане на туристи. За постигане на цялостно 

въздействие подкрепата с безвъзмездна финансова помощ ще се комбинира с финансови 

инструменти на ниво проект, а оценката ще се осъществява на база бизнес план. 

Основните резултати, които се очаква да бъдат постигнати, са опазване и развитие на културното 

наследство, подобряване на конкурентоспособността на българския туризъм, създаване на условия 

за развитие на допълнителни туристически услуги и местни бизнес инициативи. 

Допустими за финансиране са дейности по: 

- Развитие на обекти на културното наследство от национално и световно значение, в т.ч. 

религиозни институции, чрез консервация, реставрация, оборудване, въвеждане на съвременни 

методи, техники и програми за превод, екскурзоводски услуги и др.; 

- Подпомагане развитието на туристически продукти и пазарна информация, като маркетингови 

проучвания и анализи на въздействието, регионални проучвания на посетителите, разработка на 

маркетингови и рекламни стратегии и програми за туристически продукти, създаване на 

туристически пакети и рекламни дейности; 

- Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите; 

- Дребномащабни, приходогенериращи инвестиции в търговски зони и заведения за обществено 

хранене, места за настаняване, съоръжения за активен отдих в рамките на културния обект или 

пряко свързани с него в рамките на цялостния туристически продукт, които могат да бъдат 

подпомогнати с финансови инструменти; 

- Информиране на обществеността, включително чрез кампании за подобряване на осведомеността 

относно културното наследство и неговото опазване и съхранение. 

Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ е насочена към инвестиции в мрежата от 

първокласни, второкласни и третокласни пътища, за да се подобри свързаността и достъпността на 

второстепенните и третостепенните възли в Трансевропейската транспортна мрежа за товари и 

пътници. 

Подобрената пътна инфраструктура ще доведе до подобряване на мобилността, достъпа до нови 

пазари, бизнес климата в регионите, като основна предпоставка за привличане на инвестиции и 

създаване на нови работни места. Допълнителна добавена стойност ще имат инвестициите в 

райони с потенциал за развитие на туризъм, като осигурят достъпа до туристическите обекти и 

увеличаване на посещаемостта. 

Рехабилитацията на пътната инфраструктура допринася за намаляване на вредното въздействие 

върху околната среда. Подобряването на качествените характеристики на пътищата съкращава 

времето за придвижване и осигурява поддържането на постоянна скорост на превозните средства, 

като по този начин допринася за намаляване емисиите на парникови газове. 
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Модернизираната пътна инфраструктура спомага за намаляване на социалната изолация на 

отдалечените и труднодостъпни райони. 

Финансиране по тази приоритетна ос се предоставя за осигуряване на: 

- Връзка и достъп до Трансевропейската транспортна мрежа, осигуряваща обслужване на 

вътрешнорегионални връзки между градовете, чрез строителство, реконструкция и рехабилитация 

на първокласни и второкласни (извън Трансевропейската транспортна мрежа) и третокласни 

пътища. 

- Инженерни решения за зелена инфраструктура – препятстващи и насочващи съоръжения, 

вертикална сигнализация, конструктивни съоръжения за пресичане под и над инфраструктурата и 

др., където е необходимо. 

Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ цели  укрепване и повишаване на институционалния 

капацитет на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и на 

бенефициентите по оперативната програма. Очакваният резултат е осъществяване на 

безпрепятствено изпълнение, наблюдение, оценка, информация и контрол на програмата, 

осигурявайки по този начин високо ниво на усвояване на средствата от ЕСИФ. 

 

Допустими за финансиране дейности по тази приоритетна ос са: 

• Доставка и поддръжка на хардуер и софтуер, и на офис оборудване, необходими за 

управлението, изпълнението, оценката и контрола на ОПРР 2014-2020 г.; 

• Доставка на хардуер и софтуер за бенефициентите във връзка с изпълнението на ОПРР 

2014-2020 г. и на плановете за укрепването на капацитета им; 

• Оценка на изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. (включително текущи оценки); 

• Подкрепа за извършване на мониторинг върху изпълнението на проектите от 

бенефициентите; 

• Участие в програми за обмен на опит и добри практики, както за Управляващия орган, така и 

за бенефициентите; 

• Подкрепа за подобряване на осведомеността на обществеността и привличане на интереса 

на потенциални бенефициенти на ОПРР 2014-2020 г.; 

• Обучение на персонала на УО на ОПРР 2014-2020 г. и бенефициентите 

• Организиране на конференции, „пътуващи“ изложби и семинари, информационни кампании, 

кръгли маси и фокус групи, публикации, анкети, проучвания, семинари за стимулиране на 

гражданската подкрепа и отговорност за предлаганите инвестиции; 

• Предоставяне на техническа помощ за градовете бенефициенти по Приоритетна ос 1 за 

създаване на градски мрежи и участие в събития на европейско ниво, свързани с 

устойчивото и интегрирано градско развитие. 

 

 



 
 

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 г.  

 
59 

 Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.“  

  

Оперативната програма е предназначена за подпомагане развитието на              по-

конкурентоспособна нисковъглеродна икономика с ефикасно и устойчиво ползване на ресурсите, 

опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на 

биоразнообразие.  

 Приоритетна ос 1: Води 

 Приоритетна ос 2: Отпадъци 

 Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразноообразие 

 Приоритетна ос 4: Подкрепа за интегриране на политика за околна среда и политика по 
изменение на климата при прилагане на ЕСИФ 
 

Примерни допустими дейности: 
 

 Разработване на нови и/или актуализация на съществуващи 
нормативни/стратегически/програмни документи (вкл. планове и програми) и на съответните 
допълващи документи (ръководства, методически указания, проучвания и др.) като напр. (но 
не само): 
 

 Изпълнение на проучвания и оценки за изпълнение на препоръките на ЕК и попълване на 
пропуските в първите ПУРБ във връзка с разработване на вторите Планове за периода 
2015-2021 г. 

 

 Проучване и оценка на въздействието на човешката дейност върху качеството на 
повърхностните и подземните води, с цел планирането на контролен мониторинг на тези 
води. 
 

 Изготвяне на система за определяне на такса битови отпадъци отпадъците, на базата на 
количеството генерирани отпадъци, а не на база данъчна оценка на имотите; 
 

 Разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически документи за 
управление на отпадъците (национални стратегии, планове за управление на различни 
потоци битови отпадъци, други допълващи документи (ръководства, методически указания, 
проучвания и др.). 
 

 Дейности, свързани с провеждане на информационни кампании и осигуряване на 
публичност и информираност на обществеността във връзка с управлението на отпадъците. 
 

 Подготовка и провеждане на семинари и срещи за повишаване на информираността на 
населението и заинтересовани страни относно актуални теми за опазване на биологичното 
разнообразие и НАТУРА 2000, вкл. изготвяне на информационни материали (справочници, 
брошури, карти и др.) за тази цел. 
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 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради  

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели,  

чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят подобри условия на живот за 

гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената 

среда. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

допринася за: - по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и 

намаляване на разходите за енергия; - подобряване на експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградите; - осигуряване на условия на жизнена среда в 

съответствие с критериите за устойчиво развитие. В рамките на Националната програма се 

предоставя финансова и организационна помощ за повишаване на енергийната ефективност в 

многофамилни жилищни сгради за подобряване на енергийната ефективност на сградите, в които 

живеят.  

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ 

 

Инициатива „ЕКО-иновации”  

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

или намалят (негативното) влияние върху природата и които допринасят за оптималната употреба 

на ресурсите: разработване на продукти, техники, услуги и процеси, които намаляват емисиите на 

CO2, ефективно използване на ресурсите, насърчаване на рециклирането и др. Приоритетните 

области на програмата включват: рециклиране на материалите, сгради, производството на храни и 

напитки сектор, както и екологични бизнес. Въпреки, че ще се дава приоритет на МСП и частни 

фирми като бенефициенти, поканата за набиране  на предложения по програмата е отворена за 

всяко юридическо лице от една от следните страни: 27 страни членове на ЕС, Норвегия, Исландия и 

Лихтенщайн, Албания, Хърватия, Бившата Югославска Република Македония, Израел, Черна гора, 

Сърбия и Турция, други страни – не членки на ЕС при условия, че има  влязло в сила споразумение.  

  

Програма „Интелигентна енергия – Европа"  

Програмата е основен инструмент за подпомагане премахването на нетехнологични бариери и за 

принос към сигурността, устойчивостта и конкурентоспособността на европейската енергийна 

система. Програмата подкрепя проекти, които популяризират и разпространяват знания, практики и 

информация относно спестяването на енергия, променят политиките и нагласите на хората, както и 
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такива, които подпомагат пазара на енергоспестяващи продукти в различни области- транспорт, 

строителство, възобновяеми източници, биогорива и др. 

Европейска финансова инициатива JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projectsin 

European Regions)  

Програмата е съвместна финансова инициатива на Европейската комисия, Европейската 

инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие и предлага техническа 

помощ при решаването на комплексни задачи по подготовката на качествени значими проекти, 

които да се представят за кандидатстване за финансиране от Европейските фондове пред ЕК. 

JASPERS е инструмент за техническа помощ за подготовката на големи инфраструктурни проекти, 

за които се предвижда финансиране от Структурните и от Кохезионния фондове на Европейския 

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

предоставяне на консултации, съгласуване, изграждане и доусъвършенстване структурата на 

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

проблеми. 

Европейската инициатива JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in 

CityAreas). 

JESSICA е съвместна инициатива на ЕК, Европейската инвестиционна банка и Съвета на 

Европейската банка за развитие, която подкрепя публично-частни проекти за градско развитие, чрез 

предоставяне на заеми, банкови гаранции и дялово участие. На 27 май 2009 г. беше подписан 

Меморандум за разбирателство между правителството на Р България и Европейската 

инвестиционна банка за изпълнение на инициативата JESSICA в България. В качеството си на 

Холдингов фонд, ЕИБ ще подпомага българските общини в процеса на интегрирано градско 

планиране и идентифициране на проектни идеи и ще създаде Фондове за градско развитие, които 

да започнат реалното финансиране на проекти. Избираемите проекти по JESSICA трябва да бъдат 

насочени към подобряване на градската среда, като задължително включват компонент, който ще 

осигури печалба и възможност вложеният финансов ресурс да бъде върнат обратно във Фонда за 

градско развитие, в средносрочен план. Такъв тип компоненти могат да включват: бизнес центрове, 

бизнес паркове, културни институции, спортна инфраструктура, търговски зони, мерки за енергийна 

ефективност и др. Чрез този револвиращ механизъм, вложеният от Европейския фонд за 

регионално развитие (EFRD) финансов ресурс, ще продължи да бъде използван за финансиране на 

проекти за градско развитие в България дори след края на програмния период.  
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КРЕДИТНИ ЛИНИИ  

Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за 

България (КЛЕЕВЕИ)  

Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници е разработена от 

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

правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя кредитни линии на участващите 

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

енергийна ефективност в промишлеността и проекти за възобновяеми енергийни източници. 

Български банки, участващи в КЛЕЕВЕИ: Българска Пощенска Банка, Банка ДСК, Уникредит 

Булбанк, Юнионбанк, Обединена Българска Банка, Банка Пиреус, Райфайзенбанк.  

  

Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL)  

Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) е създадена през 2005 г. с 

безвъзмездни средства от МФК и кредитен ресурс от ЕБВР с оглед осъществяване на 

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

Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за енергийна ефективност в 

България  

Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка се финансира, чрез безвъзмездни средства 

от Международен фонд „Козлодуй" (МФК) и кредитен ресурс от ЕИБ, чрез подписан през м. 

декември 2006 г. меморандум между Р. България, ЕИБ и ЕБВР – в качеството и на администратор 

на МФК. Кредитната линия е насочена към финансиране на проекти за енергийна ефективност и 

възобновяеми енергийни източници за публичния и частния сектор. Кредитната линия осигурява не 

само финансов ресурс (кредити, комбинирани с безвъзмездна помощ), но и техническа помощ при 

планиране и осъществяване на проекта.   

  

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“  

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ в България (ФЕЕВИ) е револвиращ фонд, 

създаден по силата на ЗЕЕ под формата на публично-частно партньорство, като автономно 

юридическо лице, с цел финансиране на инвестиционни проекти за повишаване на енергийната 

ефективност в съответствие с приоритетите в националните дългосрочни и краткосрочни програми 

по енергийна ефективност, приети от Министерския съвет. Основния капитал на ФЕЕ се формира от 

средства предоставени от Глобалния екологичен фонд на ООН, Правителството на Р България, 

средства от двустранни (правителствени) дарения и средства от други дарители, частни 

предприятия. ФЕЕ изпълнява функциите на финансираща институция за предоставяне на кредити и 
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гаранции по кредити, както и на център за консултации. ФЕЕ оказва съдействие на българските 

фирми, общини и частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна ефективност. 

Фондът предоставя финансиране, съфинансиране или гарантиране пред други финансови 

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

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

одобрени от Българското правителство.  

  

Национален доверителен ЕкоФонд (НДEФ)  

Фондът е създаден през м. октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение “Дълг срещу околна 

среда” между Правителството на Конфедерация Швейцария и Правителството на Република 

България. Съгласно чл. 66, ал.1 на Закона за опазване на околната реда, целта на Фонда е 

управление на средства, предоставени по силата на суапови сделки за замяна на “Дълг срещу 

околна среда” и “Дълг срещу природа”, от международна търговия с предписани емисионни единици 

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

дейности както и на средства, предоставени на база на други видове споразумения с 

международни, чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за 

опазване на околната среда в Република България. Фондът допринася за изпълнение на политиката 

на Българското правителство и поетите от страната международни ангажименти в областта на 

опазване на околната среда. Националният доверителен ЕкоФонд е независима институция, която 

се ползва с подкрепата на българското правителство. Националният доверителен ЕкоФонд 

финансира проекти в четири приоритетни области:  

  

-Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото; 

-Намаляване замърсяването на въздуха;  

-Опазване чистотата на водите;  

-Опазване на биологичното разнообразие.  

  

Форми на публично-частно партньорство  

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

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

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

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

и мониторинг разхода на енергия и горива и други. Финансирането на изпълнението на проекта 

може да се извърши изцяло от страна на публичния сектор, като частният сектор заплаща “такса” за 
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експлоатирането, или да бъде осигурено от страна на частния сектор, като изплащането на 

направената инвестиция е за сметка на събирането на “такси” или други вземания.   

  

ЕСКО договори (договори с гарантиран резултат)  

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

се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи мерки. Основната им дейност е 

свързана с изпълнението на пълен инженеринг за въвеждане на енергоспестяващи мерки при 

крайни клиенти на енергия, каквито са и общините. Този тип компании влагат собствени средства за 

покриване на всички разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение 

от достигнатата икономия в периода, определен като срок на откупуване на първоначално 

направената инвестиция. За клиента остава задължението да осигури средства за годишни 

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

  

Договори за енергийноефективни услуги  

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

енергия с енергоефективна технология и/или с действие, което обхваща експлоатацията, 

поддръжката и управлението, необходими за предоставяне на услугата, и водят до проверимо, 

измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност и/или спестяване на първични 

енергийни ресурси.  Енергийноефективните услуги се извършват въз основа на писмени договори, 

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

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

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

енергетиката за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното 

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

методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им.   

 

Собствени средства от общинския бюджет  

Възможностите за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в рамките на общинския 

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

образователната и социалната инфраструктура и уличното осветление. При реализирането на 

мащабни инвестиции и финансирането на цялостни решения ролята на общинския бюджет е само 

допълваща спрямо общия размер на необходимия финансов ресурс. 
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XII. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

В съответствие с чл. 12, ал. 7 от ЗЕЕ изпълнителният директор на АУЕР утвърждава образец на 

отчет за изпълнението на дейностите и мерките от програмите по енергийна ефективност. 

Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в АУЕР не по-късно от 1 март и се 

публикуват на интернет страниците на съответните държавни и местни органи. 

Изготвянето на набелязаните общински програми е задължителна част от държавната политика по 

ЕЕ и налага участието на съответните регионални и местни структури. Разработването им и 

изпълнението на предвидените в тях проекти е част от регионалната политика за устойчиво 

развитие. С общинските програми за енергийна ефективност се цели да се повиши ефективността 

на използване на енергийните ресурси: да се намалят енергопотреблението и вредните емисии в 

атмосферата; да се осигури здравословната среда чрез подобряване на микроклимата; да се 

създадат предпоставки за финансиране на мероприятията за енергийна ефективност; енергийната 

ефективност да стане една от приоритетните общински дейности. 

За разлика от програмата на насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници, 

настоящата програма по енергийна ефективност на община Горна Оряховица не се приема на 

общински съвет. Програмата трябва да бъде качена на интернет страницата на Общината,както и 

отчетната форма  към нея. 

Програмата за енергийна ефективност на община Горна Оряховица за периода 2020 – 2030 г. е 

стратегически документ с отворен характер. Той може да бъде усъвършенстван, допълван, 

променян и изменян на база промени в нормативните документи на национално ниво, както и 

установените резултати, нуждите и финансовата възможност на Общината. 

 

 

 

 

  

 

 

 


