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ВЪВЕДЕНИЕВЪВЕДЕНИЕВЪВЕДЕНИЕВЪВЕДЕНИЕ    
 

Съвременното понятие за енергийна ефективност означава извличане на максимална 

полза от всяка единица енергия чрез съответните навици и използване на модерни технологии 

за задоволяване на ежедневните нужди. Тя е най-лесният и ефективен начин за намаляване 

на енергийната консумация и замърсяването на околната среда. Разходът на енергия зависи 

основно от индустриалното развитие и броя на населението на всяка страна. Ако не се намали 

употребата на енергия, ще продължи да се увеличава цената й и зависимостта от внос на 

енергия и енергоносители.  

Накратко 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: 

намаляване разходите за скъпи горива и енергии; повишаване сигурността на снабдяването с 

енергия; създаване нови работни места в общините; подобряване топлинния комфорт; 

намаляване емисиите на вредни вещества; предпоставка за устойчиво развитие. 

Повишаването на енергийната ефективност е един от основните инструменти, които водят до 

постигането на заложените цели на държавната политика в областта на икономиката и 

енергетиката не само на национално ниво, но и на местно. Общините, като консуматори на 

енергия, имат съществена роля в развитието на енергийната ефективност чрез изпълнението 

на заложените в планове, програми и проекти енергоспестяващи мерки за намаляване на 

енергийната консумация.  

Реализацията на общинските програми за енергийна ефективност води до:  
-намаляване на зависимостта на общините от доставка на енергия и енергоносители;  
-намаляване разходите за енергия и съответно повишаване на жизнения стандарт и 
качеството на живот;  
-повишаване конкурентоспособността на местната икономика;  
-откриване на иновативни производства и нови работни места;  
-ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и климата.  

 

Плановете за енергийна ефективност и програмите за тяхното изпълнение се разработват в 

съответствие с националната стратегия по чл. 7 от ЗЕЕ и при отчитане специфичните 

особености на регионалните планове за развитие на съответните райони за планиране на 

територията на Република България и перспективите им за устойчиво икономическо развитие. 

Общият стремеж при изпълнението на общинските програми за енергийна ефективност е да 
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се намали нивото на енергопотребление, така и намаляване на енергийната интензивност на 

брутния вътрешен продукт на страната чрез намаляване потреблението на енергийни ресурси 

от крайните потребители на горива и енергия.  

         Предвидените, в резултат на направените анализи, 

мерки в настоящата програма по енергийна ефективност имат за цел политиката по 

енергийна ефективност да се превърне в приоритетна на територията на община Попово, 

като по този начин се повишат икономическия растеж и жизнения стандарт на 

населението на Общината и се подпомогне опазването на околната среда.  

Настоящата програма е структурирана съгласно Указанията на Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие (АУЕР) за разработване на планове/програми за енергийна 

ефективност. 

 

1.1.1.1. Основание за разработванеОснование за разработванеОснование за разработванеОснование за разработване    

Изготвянето на общинските програми по енергийна ефективностпрограми по енергийна ефективностпрограми по енергийна ефективностпрограми по енергийна ефективност, както и на програмите за 
оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и биогорива, са едни от 
приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз. Чрез устойчиви енергийни 
проекти и стратегии за изпълнението на тези програми, кохезионната политика превръща 
екологичните предизвикателства – осигуряване качество на атмосферния въздух, намаляване 
изменението на климата и управление на ресурсите, във възможности за развитие на 
регионите и превръщането им в по-атрактивно място за инвестиции и създаване на нови 
работни места. 
 
 
 По силата на чл. 12  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.  
 
/Чл. 12. (1) Държавната политика в областта на енергийната ефективност се изпълнява от всички 

държавни и местни органи. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.) За целите по ал. 1 държавните и местните органи 

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

актовете по чл. 5, ал. 3, т. 1 – 4/ 

    При нейното изготвяне е отчетено изискванията за задължително сертифициране на сгради 
– държавна или общинска собственост, които са в експлоатация, с обща полезна (разгъната) 
площ над 250 кв. м, съгласно чл.38, ал.1 от Закона за енергийна ефективност;  
Програмата е структурирана съобразно указанията на Агенцията за устойчиво развитие за 
разработване на планове/програми за енергийна ефективност.  
Основните цели на областната политика в сферата на енергийната ефективност са заложени и 
произтичат от националното законодателство:  
 Енергийна стратегия на Република България;  

 Закон за енергийната ефективност;  
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 Закон за енергетиката;  

 Закон за енергията от възобновяеми източници;  

 Национален план за действие по промените в климата.  
 
Световната тенденция е постоянно увеличение на енергийното потребление, но в същото 
време енергийните ресурси на земята намаляват. Енергийната ефективност е един от 
начините за справяне с този проблем.  
Общият стремеж при изпълнението на Програмите за енергийна ефективност е намаляване на 
енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт на страната чрез намаляване 
потреблението на енергийни ресурси от крайните потребители на горива и енергия. 
 
 

2.2.2.2.     Нормативна базаНормативна базаНормативна базаНормативна база. Основание за разработване . Основание за разработване . Основание за разработване . Основание за разработване     

Разработването на Програми за енергийна ефективност от органите на държавната власт и 

органите на местното самоуправление е регламентирано в Закона за енергийната 

ефектиновст /чл.12 от ЗЕЕ/  

 

3.3.3.3. Политика поПолитика поПолитика поПолитика по    енергийна ефективностенергийна ефективностенергийна ефективностенергийна ефективност    

Енергийната ефективност е качествено понятие, което изразява степента на полезност на 

използваната енергия. Да се повиши ефективността означава да се намали разходът на 

енергия без да се накърнява качеството и комфорта на услугите - отопление, осветление, 

превоз на хора и товари и др.   

      

 

 

 
Политическа рамка 

Европейският съюз (ЕС) пое ангажимент до 2050 г. да стане първият неутрален по отношение 
на климата блок в света. Това изисква значителни инвестиции както от ЕС и националния 
публичен сектор, така и от частния сектор. Четвъртият енергиен пакет „Чиста енергия за 
всички европейци“ на ЕС регламентира всяка държава членка да определи своите цели за 
енергийна ефективност (ЕЕ) и дял на възобновяемата енергия (ВЕИ) в 
брутното си крайно енергийно потребление до 2030 г., както и за намаляване на емисиите на 
парникови газове. Амбицията на ЕС е насочена към увеличаването на целите за ЕЕ, ВЕИ и 
парникови газове (съответно 32,5%, 32,0% и 40%) и мобилизирането на все по-големи 
инвестиционни ресурси до 2030 г., което определя и значителния дял на средствата за 
климатични политики в бюджета на ЕС в следващата многогодишна финансова рамка 
(2021-2027). В продължение на тези политики, през септември 2020 г., като част от 
Европейката зелена сделка, ЕС предложи дори по-амбициозна цел за намаляването на 
емисиите до 2030 г., а именно 55% намаление спрямо нивата от 1990 г.  
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Европейската зелена сделка, въплътена в Плана за инвестиции за устойчива Европа, ще 
мобилизира публични инвестиции и ще създаде механизми за привличането на частни 
средства чрез финансовите инструменти на ЕС. Местните власти са ключовите лидери с най-
отговорна роля в този процес, което предопределя подготовката и 
 адаптацията им към настъпващите предизвикателства, свързани с енергийното планиране 
като дългосрочен процес. Този процес ще трансформира традиционната програма за 
енергийна ефективност в инвестиционна стратегия и ориентир, чрез които потенциалните 
инвеститори ще имат възможността да открият подходящ обект за своите намерения. 

Като водещ елемент от Зелената сделка стратегия „Вълна за саниране на Европа“2 (A 
Renovation Wave for Europe) демонстрира ангажимента за ЕС за мащабно дълбоко 
обновяване на сградния фонд чрез осигуряване на финансиране за привличане на 
инвестиции в строителството и стимулиране на финансирането чрез „зелени“ заеми. 

Заедно с това, на 9 октомври 2020 г. държавите членки на ЕС постигнаха съгласие относно 
Механизма за възстановяване и устойчивост – инструмент, предоставящ финансова 
подкрепа за увеличаване на публичните инвестиции и провеждане на реформи след кризата 
с COVID-19. За получаване на подкрепа по линия на този механизъм държавите членки 
трябва да изготвят Национални планове за възстановяване и устойчивост. В изготвения 
проект на плана на България се полагат основите за зелена и цифрова трансформация на 
икономиката, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка. Неизменна част от 
предвижданията на плана са реализацията на мащабни проекти както за повишаване на 
енергийната ефективност в сградите – частни, общински и държавни, така и проекти 
насочени към оползотворяване на енергия от възобновяеми източници.  

 

 

 

 

 

 
4.4.4.4. Профил на Община ПоповоПрофил на Община ПоповоПрофил на Община ПоповоПрофил на Община Попово    

 Географски характеристики и климатГеографски характеристики и климатГеографски характеристики и климатГеографски характеристики и климат    

 

Община Попово е разположена в Североизточната част на Република България. В съответствие 

с административно-териториалното деление на страната, тя попада в област Търговище. 

Общата територия на общината е 832,9кв. км, което е 30.7% от територията на областта. 

Граничи с общините Търговище, Антоново, Стражица, Бяла, Две могили, Опака, Цар Калоян, 

Разград и Лозница. 

Община Попово се намира в непосредствена близост и под въздействието на 

Общоевропейските транспортни коридори No 7 и No 9. В съответствие с проекта за 
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автомагистрала “Хемус” през територията на общината ще преминава една от активните 

комуникационни оси “изток-запад”, което ще подобри в още по-голяма степен транспортните и 

социално-икономическите връзки на района. Всичко това е предпоставка за оформянето на 

Попово като естествен комуникационен център в тази част на страната, както и добрите 

възможности на общината за развитие на активни интеграционни взаимоотношения както 

със съседните, така и с Черноморските области. 

Релефът е разнообразен, като преобладава хълмисто-равнинния със заоблени хълмове с 

надморска височина от 138 до 488 м., платовидния с платовидни заравнености, прорязани от 

дълбоките долини на реките Черни Лом, Малки Лом, Голяма река и притоците им. Стръмните и 

ерозирани склонове на реките са покрити с гори, а билните части с ливади и пасища. Най-

високо се открояват Поповските височини с връх Калакоч – 485 м. Най-ниската точка – 125 м. 

е в местността Чешма дол в землището на с. Манастирица.  

Общинският център се намира на надморска височина 200 м. Територията на общината се 

характеризира със сложни геоложки условия, дължащи се на разположението й в 

неконтактната зона между Мизийската платформа и Предбалкана, наличието на дълбоки 

разломи, разнообразната геоложка структура, наличието на свлачища, както в населените 

места /с. Посабина, с. Априлово, с. Гагово/, така и в крайселищните територии /с. Посабина, с. 

Манастирица, с. Горица и др./, честата смяна на различни инженерно-геоложки типове в 

хоризонтална посока и високата сеизмичност на района. Поради сложните геоложки условия и 

високата сеизмичност на района, проектирането и изграждането на сгради се реализира при 

строг контрол за стриктно спазване на съществуващите изисквания за строителство в 

земетръсни райони и льосови терени.  

Територията на община Попово е разположена в източната част на Дунавска равнина. 

Релефът е хълмисто равнинен.  

Климатът се отличава със силно изразена континенталност и с по - слаби валежи от 

проникващите от северозапад обеднели на влага въздушни маси. През зимата е по-силно 

въздействието на североизточните въздушни маси. Това обуславя по-големите температурни  

разлики през годината. Броят на засушаванията с продължителност 10 и над 10 дни за периода 

април-октомври е 4.0 – 4.5.  
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Интензивността на слънчевата радиация играе важна роля във формирене нивото на 

замърсяване на въздуха. Количеството пряка радиация зависи предимно от височината на 

слънцето, което определя и вида на нейния дневен и годишен ход. Максимумът е съответно в  

часовете около пладне и през месеците юни и юли. Интензитетът на пряката слънчева 

радиация върху хоризонтална повърхност за България по пладне се движи от 0.24 кW/m през 

зимата, до 0.70 кW/m през лятото. Средногодишната сума на слънчевото греене за 

разглеждания регион е 2204 часа, минималната 2030 часа и максималната 2398 часа.  

Максимумът е през летните месеци / юли-318 часа/, а минимумът през зимните / декември –  

56 часа /. Средногодишният брой на дните без слънчево греене е 64, от тях 44 през зимните  

месеци. Районът се характеризира с добра радиационна характеристика. Годишната 

продължителност на слънчевото греене и сумарната слънчева радиация не стимулират 

вторични химични реакции.  

Основни климатични данни за районаОсновни климатични данни за районаОсновни климатични данни за районаОсновни климатични данни за района    

Съгласно климатичното райониране на Република България  

Община Попово принадлежи към Климатична зона 4, която се характеризира със следните 

климатични данни: 

продължителност на отоплителния сезон е 190 дни, начало : 16 октомври ; край 23 април 

отоплителни денградуси - 2700 при 19 оС средна температура в сградата 

изчислителна външна температура : -17 оС 

 

 



 2022022022021111    
 
 

10101010     

 
 

 

 

 

Геоложкият строеж и петрографският състав на основните скали, върху които са формирани 

почвите в района, са еднообразни. Те са формирани от долнокредни наслагвания с различна 

възраст - варовици, доломити, мергели и пясъчници с варовита спойка.  

 ПочвиПочвиПочвиПочви    

Почвената покривка е обусловена от геоложкия строеж и отразява влиянието на 

континенталните климатични условия, нископланинския и хълмист релеф и растителната 

покривка. 

Преобладават черноземи, тъмносиви и сиви горски почви и алувиално-ливадни почви. В по-

равнинните части са застъпени черноземи, алувиални , алувиално-ливадни и тъмносиви горски 

почви. Геоложките проучвания показват, че почвеният строеж на терена за съответните 

райони е от 1 до 2 м почвен слой от чернозем и кафяви горски почви. Почвените ресурси са 

подходящи за отглеждане на зърнено-хлебни, зърнено – фуражни и технически култури, 

зеленчуци, лозови и овощни насаждения. От суровинно-минералните ресурси най-големи са 

запасите от креда и глина. Глините са мергелни /находището се намира на територията на гр. 

Попово/, наносни /района на с. Славяново/, червени глини /находище край с. Водица, като 

запасите се отчитат като неограничени/, мергели край с. Светлен, а хидроложките и минно-

технически условия на находището са благоприятни за организиране на открит начин на 

експлоатация.   

 

 ВодиВодиВодиВоди    

Натурална минерална вода се добива от минерален водоизточник Сондаж № Р2 «Водица», 

находище на минерална вода «Район Североизточна България» - малмоваланжски водоносен 

хоризонт» с географски координати: N 430 20’ 21,2”; E 260 02’ 28,2” в имот 00528 в 

землището на с. Водица. Натуралната минерална вода може да се ползва: за питейно 

балнеолечение и балнеопрофилактика; за трапезни цели като натурална минерална вода, 

включително и газирана /съгласно Сертификат № 36/ 08.11.2000 г. от МЗ/.  

Районът на община Попово се характеризира с липса на плитки подпочвени води.  

Поради крайно ограничените водоизточници на територията на общината недостигът на вода  

в Попово се покрива чрез използването на външни водоизточници. Водоснабдяването на 

населението в селата е предимно от местни водоизточници. Наличните водни количества на 
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територията на общината са формирани от повърхностни и подземни води. Отводняването 

става основно от реките Черни Лом, Малки Лом, Голяма река (Буюк дере) и от техните притоци.  

Голям е броят на изградените микроязовири със средна площ 50-80 дка, чиито води се 

използват за напояване, рибовъдство и риболов. Със стопанско предназначение в общинатаса 

язовирите на Попово, Ломци и Водица. Наличните подземни водни ресурси от пекнатинно-

пластов, карстов и грунтов тип се използват за промишлено и битово водоснабдяване чрез 

направени в миналото сондажи, но не са в състояние да задоволят напълно нуждите на 

потребителите. Това налага използването на допълнителни водоизточници, намиращи се извън 

границите на общината, като това основно е Водоснабдителната система "Дунав".  

 

 Баланс на територията Баланс на територията Баланс на територията Баланс на територията     

При изготвянето на ОУП на община Попово са направени подробни анализи на територията и нейната 

функционална структура. 

Резултатите от тях показват, че в община Попово преобладават земеделските площи, които заемат 64% 
от територията. В техния обхват преобладават обработваемите земи – ниви (54%), а необработваемите 

(пасища, мери, поляни) са 8,5%. 

Горските територии са 26%, като почти всички от тях са със стопанско предназначение (23%). 

Общо защитените територии заемат незначителен дял от площта на общината – 0,2% – много по-малко 

от средното за страната. 

Териториите, заети от реки и водни площи, заемат около 1% от територията. 

Урбанизираните територии в общината заемат 7,12%, което е около средното за страната.  

Баланс на територията на община Попово според ОУПО Попово 

Баланс на териториятаБаланс на териториятаБаланс на териториятаБаланс на територията    
Площ на проектни елементиПлощ на проектни елементиПлощ на проектни елементиПлощ на проектни елементи    

хахахаха    в %в %в %в %    

УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИУРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИУРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИУРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ    5 932,475 932,475 932,475 932,47    7,12%7,12%7,12%7,12%    

Жилищни 3429,51 4,12% 

Обществено обслужващи дейности 190,05 0,23% 

Производствено – складови 832,95 1,00% 

Смесени многофункционални 107,65 0,13% 

Рекреационни / курортни и вилни 151,27 0,18% 

Озеленяване, паркове и градини 1 163,04 1,40% 

в т.ч. гробищни паркове 71,05 0,09% 

Спорт и атракции 58 0,07% 

ЗЕЗЕЗЕЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ    53 824,0553 824,0553 824,0553 824,05    64,62%64,62%64,62%64,62%    
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Баланс на териториятаБаланс на териториятаБаланс на териториятаБаланс на територията    
Площ на проектни елементиПлощ на проектни елементиПлощ на проектни елементиПлощ на проектни елементи    

хахахаха    в %в %в %в %    
Земеделски територии с допустима промяна на 
предназначението 

230,93 0,28% 

Обработваеми земи - ниви 44969,80 53,99% 

Обработваеми земи - трайни насаждения 1 466,83 1,76% 

Необработваеми земи -пасища, мери,поляни, голини 7 088,90 8,51% 
Оранжерии и разсадници 67,59 0,08% 

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИГОРСКИ ТЕРИТОРИИГОРСКИ ТЕРИТОРИИГОРСКИ ТЕРИТОРИИ    21 709,9321 709,9321 709,9321 709,93    26,07%26,07%26,07%26,07%    

Стопански гори 19 220,32 23,08% 

Защитни гори и земи 121,52 0,15% 

Специални гори с рекреационно значение 261,04 0,31% 

Горски земи 526,71 0,63% 

Горски и полски пътища 1 595,05 1,92% 

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ ЗАЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ ЗАЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ ЗАЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ ЗА    
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕВЪЗСТАНОВЯВАНЕВЪЗСТАНОВЯВАНЕВЪЗСТАНОВЯВАНЕ    

162,77162,77162,77162,77    0,20%0,20%0,20%0,20%    

Защитени територии за опазване на КН 19,86 0,02% 

Защитени територии за природна защита 36,99 0,04% 

Сметища и депа 37,28 0,04% 

Кариери 68,64 0,08% 

ТЕРИТОРИИ, ЗАЕТИ ОТ ВОДИ И ТЕРИТОРИИ, ЗАЕТИ ОТ ВОДИ И ТЕРИТОРИИ, ЗАЕТИ ОТ ВОДИ И ТЕРИТОРИИ, ЗАЕТИ ОТ ВОДИ И ВОДНИОБЕКТИВОДНИОБЕКТИВОДНИОБЕКТИВОДНИОБЕКТИ    904,62904,62904,62904,62    1,09%1,09%1,09%1,09%    

Територии, заети от води и водни обекти 904,62 1,09% 

ТЕРИТОРИИ НА ТРАНСПОРТА ИТЕРИТОРИИ НА ТРАНСПОРТА ИТЕРИТОРИИ НА ТРАНСПОРТА ИТЕРИТОРИИ НА ТРАНСПОРТА И    
ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРАТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРАТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРАТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА    

645,27645,27645,27645,27    0,77%0,77%0,77%0,77%    

Терени за транспортната инфраструктура 547,55 0,66% 

Терени за техническата инфраструктура 97,72 0,12% 

ДРУГДРУГДРУГДРУГИ ТЕРИТОРИИИ ТЕРИТОРИИИ ТЕРИТОРИИИ ТЕРИТОРИИ    111,47111,47111,47111,47    0,13%0,13%0,13%0,13%    

Специални терени 108 0,13% 

Терени за съоръжения и инсталации запреработка на отпадъци 3,47 0,004% 

ОБЩООБЩООБЩООБЩО    83 290,5783 290,5783 290,5783 290,57    100,00%100,00%100,00%100,00%    
Източник: ОУПО Попово 

 

Селищната мрежа на община Попово се състои от 35 селища – 1 град и 34 села. Те са 

дисперсно разположени и покриват сравнително равномерно територията на общината. 

Административния център – град Попово е локализиран централно спрямо общината, което 

води до относително бързи и добри връзки с останалите населени места. 

Според общото предназначение на територията, община Попово може да се раздели условно 

на три части – южна част, с предимно хълмист релеф, където преобладаващи са горските 

територии, които предопределят нужния екологичен баланс в общината. Средна част (основно 
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по транспортното направление гр. Бяла – гр. Разград), предимно с равнинен релеф и 

преобладаващи земеделски територии които са важен ресурс за общината, и северна част, с 

разположени равномерно горски и земеделски територии. 

Населени места в община ПоповоНаселени места в община ПоповоНаселени места в община ПоповоНаселени места в община Попово    

гр. Попово с. Долна Кабда с. Козица с. Садина 

с. Априлово с. Дриново с. Конак с. Светлен 

с. Баба Тонка с. Еленово с. Ломци с. Славяново 

с. Берковски с. Заветно с. Манастирица с. Тръстика 

с. Бракница с. Зараево с. Марчино с. Цар Асен 

с. Водица с. Захари Стояново с. Медовина  

с. Гагово с. Звезда с. Осиково  

с. Глогинка с. Иванча с. Паламарца  

с. Горица с. Кардам с. Помощица  

с. Долец с. Ковачевец с. Посабина  

Над половината от населението (56%) живее в общинския център, а останалото е 

разпределено в селата. По-големите села в общината са Кардам (1 349 д.) и Зарево (845 д.).. 

    

Място и роля на община Попово в областтаМясто и роля на община Попово в областтаМясто и роля на община Попово в областтаМясто и роля на община Попово в областта    

Определянето на гр. Попово като център от 4-то ниво в йерархичната система от 

градове-центрове, предложена в АНКПР, го класифицира към групата на малките градове, 

които са с микрорегионално значение за територията на група от общини.В концепцията е 

изтъкната ролята на Попово като вторичен балансьор на територията на област Търговище и 

това че той изпълнява обслужващи функции за повече от една община. 

Място и роля на община Попово в областтапо избрани показатели 

Показател За общината 
Дял от 

областта 
(%) 

Общо за 
областта 

Територия (км2) 833 32,56% 2 558 

Население (2019 г., НСИ) 24 775 22,34% 110 914 

Гъстота на населението (д./км2) 29,74 - 43,36 

Регистрирани в БТ безработни лица към 31.12.2018 

(д., НСИ, ДБТ) 
1 286 24,30% 5 293 

Коефициент на безработица, 2019 (%) 10,6 - 10,5 

Произведена продукция, 2018 (хил. лв.) 311 526 17,99% 1 731 739 

Източник: по данни на НСИ, ДБТ-Попово, собствени изчисления 

РазпределРазпределРазпределРазпределение на предприятиятаение на предприятиятаение на предприятиятаение на предприятията    

Общият брой на предприятията в общината за периода 2015-2018 година практически 

не се променя. Известни изменения настъпват обаче в структурата на икономиката – 

увеличава се делът на предприятията в първичния и третичен сектори за сметка на тези в 
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индустриалния (вторичен). Това се дължи най-вече на закриването на предприятия в 

преработвателната промишленост, които от 71 (2015 г.) намаляват до 63 (2018 г.). 

Като цяло в икономиката на Попово доминират предприятията в сектора на услугите,доминират предприятията в сектора на услугите,доминират предприятията в сектора на услугите,доминират предприятията в сектора на услугите,    

следвани от тези в първичния сектор.следвани от тези в първичния сектор.следвани от тези в първичния сектор.следвани от тези в първичния сектор. Най-незначителен е делът на предприятията в 

индустриалния сектор. 

Динамика и разпределение на предприятията по икономически сектори в община Попово за периода 

2015-2018 г. 

Предприятия 2015 2016 2017 2018 
 бр. % бр. % бр. % бр. % 

Селско, горско и рибно 

стопанство 
135 15,46 145 16,46 151 17,44 153 17,49 

Индустрия 71 8,13 67 7,60 64 7,39 63 7,20 

Услуги 509 58,30 520 59,02 509 58,78 521 59,54 

Общо 873 100 881 100 866 100 875 100 
 

 

5.5.5.5. Състояние на енергийното потреблениеСъстояние на енергийното потреблениеСъстояние на енергийното потреблениеСъстояние на енергийното потребление    

    

            Общината като потребител на енергия Общината като потребител на енергия Общината като потребител на енергия Общината като потребител на енергия     

    Потреблението на енергия в общината обикновено обхваща следните основни сфери: 

- общински сгради - административни центрове, училища,  спортни  съоръжения,  

медицински  заведения и заведения за социални грижи, жилищни сгради (общински 

жилища и други жилищни обекти, отпуснати за обществени нужди); 

- обществен транспорт - служебни коли, коли за извозване на отпадъците, коли за 

почистване на улиците, обществен градски и извънградски транспорт (дотолкова, 

доколкото той се субсидира от общината); 

- улично осветление.  

   Едновременно със стремежа към разширяване на спектъра от услуги и подобряване на 

тяхното качество, общината се опитва да намали разходите за предоставянето им. Тъй като 

енергията представлява значителен компонент от цената на повечето предлагани от нея услуги 

– транспорт, медицинско обслужване, образование и т.н. – намаляването на потреблението на 

енергия е основният инструмент за намаляване на разходите за услугите. 

Функцията на потребител на енергия е най-добре развитата функция в повечето общини в 

Европа. Енергоспестяването при крайните потребители на общинските обекти може 
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значително да облекчи общинските бюджети и да се превърне в предпоставка за намаляване 

на цените и подобряване на качеството на услугите, предоставяни от общината на нейните 

жители . 

 

            Общински обекти на Общински обекти на Общински обекти на Общински обекти на община община община община Попово Попово Попово Попово ––––    Енергийни консуматориЕнергийни консуматориЕнергийни консуматориЕнергийни консуматори    

   Общинските сгради – консуматори на енергия на Община Попово  са – публична и/или 

частна общинска собственост. Общинските обекти се разглеждат в няколко основни групи по 

предназначение: 

• Административни – обхващат сградния фонд на общинската администрация, 

стопански, културни и социално-битови обекти. В голямата си част те са малки, разпръснати  на 

територията на общината, а често заемат определена част от сграда с чужда собственост . 

•  Образователни – обхващат училища, детски градини и спомагателни към тях 

обекти (общежития, занимални, столове и др.). Всички стари сгради, са строени при 

нормативни показатели, съответстващи за годините от преди седемдесетте, години в които все 

още не се отчиташе влиянието на настъпващата енергийна криза в световен мащаб.  

• Здравни – включват– детски  ясли и лечебни заведения. Лечебните заведения са 

преобразувани в търговски сдружения по закона за здравеопазване. Независимо от това, 

взаимният интерес изисква да се намери икономически обосновано решение за намаляване 

на енергопотреблението и в тази група общински обекти. 

Състоянието на общинските обекти на територията на Община Попово не се различава 

съществено от състоянието на тези обекти в останалите по- малки общини на Република 

България.  

Основният енергиен разход за общинските обекти е разхода за отопление.  

Общо потребление на енергия в общинските сгради   

     

Година 

Електрическа 

енергия 

Природен 

газ 

Промишлен 

газьол 

Твърдо 

гориво 

  МW МW МW МW 

2019 г. 3000 2800 690 600 

2020 г. 2800 2596 620  550 
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За да се постигне енергийна ефективност при консумацията на енергия се правят енергийни 

обследвания на обектите и се установяват рентабилните мерки за реализиране на икономии, 

и подобряване комфорта на обитаване в сградите. Подобряване състоянието на отоплителните 

инсталации и сградния фонд, а също и довършване подмяната на уличното осветление, се 

очертават като основни възможности на общината за въздействие с цел повишаване на 

енергийната ефективност. Изградените мрежи за високо , средно и ниско напрежение са в 

добро състояние. Газоснабдяването е в процес на проучване, проектиране и изграждане на 

газоснабдителна мрежа в населените места на общината.   

Основни използвани горива:  

 природен газ  

 твърдо гориво, 

 дизелово гориво за отопление,  

 електроенергия  

 

   Потреблението на енергия обхваща следните основни сфери:  

o Сградния фонд, собственост на общината  

o Превозните средства- служебни коли и МПС  

o Общински услуги – улично осветление, водоснабдяване и др.  

 

   Дейностите по намаляване на енергопотреблението в тези сфери могат да се обединят в 

следните групи:  

 Дейности в общинските сгради – енергийни обследвания за установяване на 

потенциала за икономия на енергия, предпроектни проучване в сгради със 

значителен потенциал за икономия, разработване на дългосрочни планове 

за действия по отношение на сградите на територията на общината;  

 Дейности в областта на транспорта - превантивно поддържане на превозните 

средства, обновяване на автомобилния парк, в това число потенциално 

такова с електромобили, с цел преминаване към зелена енергия; 

 Дейности в уличното осветление – разработване на планове за поддържане 

на системата за улично осветление, подобряване на ефективността на 

енерго - потреблението в процеса на експлоатация.  
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Резултатите от изброените по-горе действия могат да се очакват в следните 

направления:  

 Икономия на финансови средства, които може да се използват за други по-належащи 

обществени нужди, като с това се подобрят и качествата на предлаганите енергийни 

услуги  

 Намаляване на замърсяването на околната среда  

 Намаляването на потреблението на енергия в общинските сгради може да послужи като 

пример и стимул за подражание от други крайни потребители 

 

  Чрез много от своите действия общината се явява в ролята на регулатор и инвеститор. 

Планирането на земеползването и организацията на транспортните системи са част от 

стратегическите решения, които пряко влияят върху бъдещето потребление на енергия на 

територията на общината.  

Възможните дейности за въздействие на територията на община Попово се свеждат до 

планиране на подходяща комбинация от градоустройствени решения с цел да се намали 

необходимостта от транспорт. 

Резултата от този вид дейност е икономията от финансови средства от потреблението на 

енергия в транспорта и намаляване замърсяването на въздуха и от там подобряване 

качеството на живот в населените места чрез по-добро управление на жизненото 

пространство. 

 
 
ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА (ЕЛЕКТРОСНАБДЯВТУРА (ЕЛЕКТРОСНАБДЯВТУРА (ЕЛЕКТРОСНАБДЯВТУРА (ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ)АНЕ)АНЕ)АНЕ)    И ВЕИИ ВЕИИ ВЕИИ ВЕИ    

 

ЕлектроЕлектроЕлектроЕлектроенергийна инфраструктураенергийна инфраструктураенергийна инфраструктураенергийна инфраструктура    

Електроснабдяването на община Попово се осъществява от електроенергийната 

система на Република България. Всичкинаселени места от общината са електрифицирани. 

Като цяло електроразпределителнатасистема е реконструирана и поддържана на добро 

равнище. 

На територията на общината са построени подстанции 110/20 kV „Попово“110/20 kV „Попово“110/20 kV „Попово“110/20 kV „Попово“ за нуждите 

накомунално-битовия сектор и промишлеността и 110/27,5 kV, „Славяново“110/27,5 kV, „Славяново“110/27,5 kV, „Славяново“110/27,5 kV, „Славяново“ само за нуждите 

наБДЖ.  
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Въздушните електропроводи 110кV, с които има връзка подстанция 110/20 kV 

„Попово“са 4 броя и са в добро техническо състояние: ВЛ „Росина“ 110кVВЛ „Росина“ 110кVВЛ „Росина“ 110кVВЛ „Росина“ 110кV рехабилитиран през 

2004 г.,свързва подстанция „Попово“ с подстанция „Търговище 1“, ВЛ „Калето“ 110кVВЛ „Калето“ 110кVВЛ „Калето“ 110кVВЛ „Калето“ 110кV – 

рехабилитиран1998 г. – свързва подстанция Попово с подстанция Стражица, ВЛ „Кардам“ВЛ „Кардам“ВЛ „Кардам“ВЛ „Кардам“ 

110кV –рехабилитирана след 2006 г. свързва подстанция „Попово“ с подстанция Разград и ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ 

„Антола“110кV„Антола“110кV„Антола“110кV„Антола“110кV – свързва подстанция Попово с Тягова подстанция „Славяново“. 

Електропроводната мрежа средно напрежение 20 kV е изградена на лъчист принцип с 

частичнорезервиране от съседните общини (подстанции). Общата дължина на въздушните 

ел.проводисредно напрежение в общината е 481 км., въздушни мрежи ниско напрежение – 

558,1 км.Кабелните линии ниско напрежение са 77,8 км. Броят на трафопостовете е 279 с 

303трансформатора с обща инсталирана мощност 376 MW. Като цяло 

електроразпределителнатасистема в годините след 1980 год. до момента е реконструирана и 

изградена на много добро равнище. Повишена е в механично отношение на стълбовата част и 

арматурите, а така също и електрически добре оразмерена по отношение на проводниковата 

част, за което най-добра атестация са значително спадналия брой на авариите и смущенията. 

Кабелна мрежа 20kV има в град Попово и частично в селата Светлен, Медовина, Славяново и 

Водица, а в останалите населени места на общината е въздушна с отделни кабели. Тя 

притежаванеобходимата преносна възможност с резерв на места до 40%.резерв на места до 40%.резерв на места до 40%.резерв на места до 40%. Основната част от 

кабелнатамрежа 20 kV е изградена с кабели, сух тип с полиетиленова изолация. Кабелите с 

хартиено-маслена изолация са вече напълно подменени. Електроенергийната мрежа в 

промишленатазона на града е развита добре и е обезпечена с необходимата преносна 

мощност. 

В най-южната част на общината, в землището на с. Конак, транзитно преминават два 

въздушни електропровода от преносната мрежа на ЕСО – ВЛ220kV„Тича“ и ВЛ400kV 

„Отечество“, които нямат отношение към електроснабдяването на общината.Двата 

електропровода преминават в направление изток-запад, като навлизат в землището нас. 

Конак около 100 м от южната граница на общината. 

Възобновяеми източници на енергияВъзобновяеми източници на енергияВъзобновяеми източници на енергияВъзобновяеми източници на енергия    

От възобновяемите източници на енергия найнайнайнай----голям потенциал за използване има голям потенциал за използване има голям потенциал за използване има голям потенциал за използване има 

слънчевата енергия.слънчевата енергия.слънчевата енергия.слънчевата енергия. Съгласно картата за теоретичния потенциал на слънчевата радиация в 

България, община Попово попада в обхвата между 1500-1550 kWh/м2 на година. Областната 

стратегия за развитие на област Търговище предвижда 11 проекта с обща мощност от 12,42 

MW. През последните години се увеличават и разрешителните за изграждане на соларни 

панели както за лично потребление, така и със стопанско предназначение. Слънчеви 

инсталации могат да се разполагат по плоските покриви на публичните сгради. 

Територията на община Попово попада в зона, която е с нисък потенциал за нисък потенциал за нисък потенциал за нисък потенциал за 

технологично използване на вятърната енергия.технологично използване на вятърната енергия.технологично използване на вятърната енергия.технологично използване на вятърната енергия. 
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Ниските водни количествводни количествводни количествводни количества а а а в община Попово не позволяват изграждането на ВЕЦне позволяват изграждането на ВЕЦне позволяват изграждането на ВЕЦне позволяват изграждането на ВЕЦ----ове,ове,ове,ове, а 

и не би било целесъобразно, заради намаляващо ниво на реките и язовирите в България през 

последните години. 

В община Попово има значителен потенциал за добив на енергия от биомаса.значителен потенциал за добив на енергия от биомаса.значителен потенциал за добив на енергия от биомаса.значителен потенциал за добив на енергия от биомаса. Това се 

дължи на развития аграрен сектор и отпадъците (източник на суровина), които се генерират от 

него. 

Газоснабдяване (газопреносна и газоснабдителна мрежа)Газоснабдяване (газопреносна и газоснабдителна мрежа)Газоснабдяване (газопреносна и газоснабдителна мрежа)Газоснабдяване (газопреносна и газоснабдителна мрежа)    

През територията на община Попово (землищата на гр. Попово, с. Осиково, с. Водица, с. 

Ковачевец, с. Паламарца, с. Гагово, с. Кардам, с. Дриново, с. Ломци, с. Еленово и с. Тръстика) 

преминава северният полупръстен на националната газопреносната система на Република 

България. Газопроводът в участъка, преминаващ през територията на община Попово, е 

изграден от стоманени тръби ф700 и е с обща дължина 37 км, а максималното работно 

налягане е 54 bar. Съпроводен е с комуникационна мрежа и електрохимична защита – 3 бр. 

катодни станции на територията на общината. От този участък на северния полупръстен на 

националната газопреносната система има две отклонения – към гр. Русе и към гр. Попово. 

Отклонението към гр. Попово е изградено от стоманени тръби ф108 и е с дължина 5 км, 

а максималното работно налягане е 54 bar. Отклонението завършва с АГРС „Попово“, с което е 

осигурен необходимият дебит на природен газ за нуждите на града, а имено 20000 нм3/час. 

На територията на община Попово с природен газ е захранен само гр. Попово. Има 

изграден газопровод до оранжериите в землището на с. Кардам, но самото населено място не 

е газоснабдено. 

Очаква се в следващите години все повече битови и стопански обекти да се 

присъединят към мрежата.  

Също така през 2020г. се релизира обект: „Разширение на газопреносната 

инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралено на северния (магистрален) газопровод до 

българо-сръбската граница“, който премианва през гореописаните населени места на 

територията на община Попово. Този обект е заложен в Енергийната стратегия на република 

България до 2020г.  
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SWOT SWOT SWOT SWOT АнализАнализАнализАнализ    

Силни страниСилни страниСилни страниСилни страни 

 Положително отношение и ангажираност 

на местните власти относно прилагането 

на мерки за енергийна ефективност;  

 Наличие на някои звена по енергийна 

ефективност на общинско и регионално 

ниво;  

 Доказано добро усвояване на средства 

по европейски програми в областта на ЕЕ  

в бщината 

 

СлабиСлабиСлабиСлаби    странистранистранистрани 

 Липса на система за управление и регулиране на 

уличното и парково осветление в общината;  

 .Липса на изградени навици на гражданите за 

ефективно използване на енергийни ресурси;  

 .Липса на стимули за рационално 

енергопотребление;  

 .Ограничени общински бюджетни средства за 

прилагане на енергийно ефективни мерки;  

 .Сложни процедури за отпускане на кредити за 

реализиране на мерки за ЕЕ 

    

Възможности Възможности Възможности Възможности  

 .Наличие на фондове и схеми за 

финансиране на мерки за енергийна 

ефективност;  

 .Прилагане на формите на ПЧП;  

 .По-добра координация и сътрудничество 

между общинската администрация и 

звената по енергийна ефективност на 

общинско и регионално ниво;  

 .Провеждане на информационни 

кампании за популяризиране на мерките 

и дейностите, свързани с политиката за 

ЕЕ;  

  

    

Заплахи Заплахи Заплахи Заплахи  

 .Ограничаване на общинските бюджетни средства 

за финансиране на проекти и мерки за ЕЕ;  

 .Задълбочаване на световната финансова криза;  

 .Продължителна икономическа и политическа 

криза в страната;  

 .Задържане на финансирането на проекти от 

европейски фондове и програми;  

 .Промени в политиката в сферата на енергийната 

ефективност на европейско и национално ниво;  

 .Затруднено отпускане на заеми от страна на 

банките;  
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Провеждането на политика за енергийна ефективност в община  Попово е неизбежно. За 

такъв дефицитен район на енергоносители, какъвто е Балканския полуостров, самите 

икономически механизми ще наложат тази политика. Освен чрез съществуващата и бъдещата 

нормативна база в тази посока, икономическите стимули и държавните институции (МИЕ, 

ДКЕВР,АЕЕ и др.), община  Попово също трябва да продължи с доизграждането на собствена 

политика за енергийна ефективност на територията си, използвайки различни програми и 

механизми за стимулиране.  

Анализ на състоянието на уличното осветлениеАнализ на състоянието на уличното осветлениеАнализ на състоянието на уличното осветлениеАнализ на състоянието на уличното осветление    

Уличното осветление на община Попово е изпълнено оптимално енергоемко и покрива 

нормите за осветеност съгласно стандарта на ЕС EN БДС 13201-2. Използван източник на 

светлина е ел.енергията. Като превантивна мярка всички улични осветителни тела са 

защитени с автоматични предпазители оразмерени съобразно токовите натоварвания а 

съответните клонове. От енергоспестяващото улично осветление са реализирани икономии над 

3,2 млн. Квтч.  електроенергия при значително подобрено качество на районното осветление. 

В общината при уличното и парковото осветление  напълно са подменени старите 

живачни лампи с енергоспестяващи 20-50W. Поетапно се преминава към съвременнни LED 

осветители с мощност 10-20W.  

Енергийно ефективното осветление е приоритет както на национално, така и на 

европейско ниво. Чрез Процедурата „Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините” ще се повиши 

енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за 

външно изкуствено осветление, както и ще се подобрят условията на живот на населението. 

 .Обучение на общинските служители, 

заети в областта на енергийната 

ефективност;  

 .По-голям дял на общинските бюджетни 

средства за финансиране на проекти и 

мерки за ЕЕ.  
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Община ПоповОбщина ПоповОбщина ПоповОбщина Попово възнамерява да продължи с реконструкцията и модернизацията на о възнамерява да продължи с реконструкцията и модернизацията на о възнамерява да продължи с реконструкцията и модернизацията на о възнамерява да продължи с реконструкцията и модернизацията на 

системата за улично осветление на територията на общината, която да включва: системата за улично осветление на територията на общината, която да включва: системата за улично осветление на територията на общината, която да включва: системата за улично осветление на територията на общината, която да включва:     

- поетапна подмяна на енергоспестяващите със светодиодни осветителни тела;  

- възстановяване на прекъснати от кражби и аварии проводници;  

- прокарване на нови ел.кабели за улично осветление;   

- модернизиране на системата за дистанционно управление на осветлението.  

- комутационната и измервателна апаратура (електромерите, контакторите и 

предпазителите) се изнесят от трафопостовете на границите на собствеността до които достъп 

да имат, както служителите на електроразпределителното дружество, така и служителите на 

общината (поддържащата фирма).  
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6.6.6.6. Цел и обхват на ПЕЕЦел и обхват на ПЕЕЦел и обхват на ПЕЕЦел и обхват на ПЕЕ    

    
Общите цели на разработването на общинския ПЕЕ се определят на основата на държавната 

политика по енергийна ефективност и приоритетите за развитие на общината като цяло.  

Общинският ПЕЕ отговоря и на националните приоритети за реализиране на 

енергоспестяване и намаляване на вредните емисии в атмосферата.  

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. 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 комфорта на потребителите на 

енергия. 

Политиката на Община Попово по отношение на ЕЕ се базира на „Плана за интегрирано 

развитие на община Попово 2021-2027г. Към настоящия момент Община Попово има 

следните цели: 

 намаляване на бюджетните разходи за горива и енергия; 

 подпомагане на жителите на общината за по – лесен достъп до информация и услуги 

свързани пряко с възможностите за финансиране на ЕСМ в частния сграден фонд; 

 намаляване на замърсяването на околната среда и повишаване на качеството на 

атмосферния въздух посредством въвеждане на ЕСМ в сградния сектор за замяна на 

неекологични горива (въглища, брикети, дизелово гориво) с екологосъобразни 

енергоносители (природен газ, пелетизирана дървесина, ВЕИ); 

 реализиране на инвестиционни проекти (ново строителство) при изпълнение на 

националната дефиниция за сгради с близко до нулево потребление на енергия; 

 постигане на енергийни характеристики в съществуващи сгради общинска собственост, 

при изпълнение на проекти за енергоефективно саниране, удовлетворяващи 

изискванията на националната дефиниция за сгради с близко до нулево потребление на 

енергия; 

 осигуряване на достъп до т. нар. енергийни услуги, както за сградния фонд общинска 

собственост, така и за местната икономика и населението; 
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 изграждане на нова енергоефективна инфраструктура (сгради и системи за улично 

осветление); 

 реновиране на съществуваща инфраструктура с влошени енергийни характеристики, 

чрез въвеждане на иновативни ЕСМ, като: енергоспестяващо улично осветление, нови 

инсталации за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници, 

автоматизирани системи за управление на енергопотреблението в сградния фонд; 

 повишаване на културата на потребление на крайните потребители на енергия; 

 
 извършване на обследване за енергийна ефективност на общинския сграден фонд в 

експлоатация, с разгъната площ над 250 кв. м; 

 съдействие на гражданите на Община Попово посредством разяснителни кампании, 

относно възможностите за финансиране на проекти за повишаване на енергийната 

ефективност в сградния сектор и ползите от изпълнение на енергийно обследване на 

едно и многофамилни жилищни сгради; 

 съдействие на стопанските субекти работещи на територията на Община Попово 

посредством разяснителни кампании, относно възможностите за финансиране на 

проекти за повишаване на енергийната ефективност в промишления сектор и ползите 

от изпълнение на енергийно обследване на промишлени системи;  

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 енергия. 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. Възможностите за реализиране на проекти за подобряване на енергийната 

ефективност в Община Попово се насочват в следните целеви групи: 

               1– ва целева група – Общински сграден фонд; 
               2– ра целева група – Жилищен (частен) сграден фонд; 
               3– та целева група – Стопански субети в областта на производството и услугите; 
               4– та целева група – Системи за улично и парково осветление. 

           В целева група – Общински сграден фондОбщински сграден фондОбщински сграден фондОбщински сграден фонд най – ефективните енергоспестяващи мерки 
са: 

 подмяна на съществуващата дървена и стоманена дограма с нова PVC и 

алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло; 

 топлоизолация на покриви; 
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 полагане на фасадна топлоизолация; 

 повишаване ефективността на отоплителните инсталации и въвеждане на системи 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. 

В целева група жжжжилищенилищенилищенилищен (частен) сграден фонд(частен) сграден фонд(частен) сграден фонд(частен) сграден фонд най – ефективните енергоспестяващи мерки са 

свързани с подобряване на енергийните характеристики на сградите чрез: 

 подмяна на съществуващата дървена и стоманена дограма с нова PVC и 

алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло; 

 топлоизолация на покриви; 

 полагане на фасадна топлоизолация; 

 присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа ниско 

налягане с използване на природен газ в системите за отопление, битово – горещо 

водоснабдяване и домакински нужди. 

Тъй като Тъй като Тъй като Тъй като голяма част от голяма част от голяма част от голяма част от общинскиобщинскиобщинскиобщинскитететете    сгради, които се сгради, които се сгради, които се сгради, които се изизизизпозлват по предназначение са вече с позлват по предназначение са вече с позлват по предназначение са вече с позлват по предназначение са вече с 

внедерени мерки за ЕЕ, то през настоящия период севнедерени мерки за ЕЕ, то през настоящия период севнедерени мерки за ЕЕ, то през настоящия период севнедерени мерки за ЕЕ, то през настоящия период се    предижда надграждане на изпълненпредижда надграждане на изпълненпредижда надграждане на изпълненпредижда надграждане на изпълнените ите ите ите 

мерки за ЕЕ. мерки за ЕЕ. мерки за ЕЕ. мерки за ЕЕ.     

В целева стопански субети в обсубети в обсубети в обсубети в областта на производството и услугителастта на производството и услугителастта на производството и услугителастта на производството и услугите най – ефективните 

действия на местните власти могат да бъдат насочени към подпомагане на стопанските 

субекти при намиране на информация за възможностите за подпомагане на изпълнението на 

проекти за енергоспестяване, както в сградния фонд на производствени и търговски 

предприятия, така и за енергоефективно обновяване на производствените им мощности. 

В целева група системи за улично и парково осветлениесистеми за улично и парково осветлениесистеми за улично и парково осветлениесистеми за улично и парково осветление най – ефективните действия на 

местните власти могат да бъдат насочени към: 

 цялостно систематизиране на данните и създаване на актуална база данни за броя, 

типа, начина на захранване и управление на съществуващите системи за улично 

осветление на територията на Община  Попово; 

 внедряване на интелигентни системи за управление на работата на системите за 

улично и парково осветление за включване и изключване на уличното осветление в 

съответствие с нужата от осветеност; 

 система за мониторинг на на дефектите в уличното осветление; 
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 поетапно въвеждане на осветителни тела изпълнени по светодиодна технология; 

 оптимизиране броя на осветителните тела. 

    

7.7.7.7. Избор Избор Избор Избор на на на на дейности и мерки дейности и мерки дейности и мерки дейности и мерки     

    

7777.1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТИГАНЕ НА ЕНЕРГИ.1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТИГАНЕ НА ЕНЕРГИ.1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТИГАНЕ НА ЕНЕРГИ.1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТИГАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В 

ОБЩИНА ПОПОВООБЩИНА ПОПОВООБЩИНА ПОПОВООБЩИНА ПОПОВО    

 

Енергийната стратегия на Република България включва пакет от интегрирани мерки за 

осъществяването на нова национална енергийна политика, целяща преориентиране на 

икономиката и енергетиката към ефективно използване на енергия, произвеждана от 

нисковъглеродни енергийни ресурси. В регионален план мерките са насочени към 

насърчаване използването на ВЕИ, повишаване на ЕЕ и ускорена газификация на районите. 

 

ЦЦЦЦеееелилилилитттте, е, е, е, ккккоиоиоиоитттто залао залао залао залагггга местна местна местна местнаааатттта упраа упраа упраа управввва на община Попово в ПЕЕ, произтича на община Попово в ПЕЕ, произтича на община Попово в ПЕЕ, произтича на община Попово в ПЕЕ, произтичаааат т т т оооот реалнит реалнит реалнит реалнитттте е е е 

ооооббббссссттттояояояояттттеееелстлстлстлствввва а а а     и и и и     ннннууууждиждиждиждитттте е е е     на на на на     общината.общината.общината.общината.    

В изпълнение на своята ПЕЕ община Попово е извършила редица мероприятия в сферата 

на енергийната ефективност, а именно: 

o извършени са енергийни одити и са изпълнени ЕСМ на голяма част от общинските сгради.  

 

Информация за общински сгради с РЗП над 250м2 

№ Вид на общинската сграда 

Година на 
въвеждане 
на сградата 

в 
експлоатаци

я 

РЗП 
м.кв. 

Отопление 
Изготвени 

обследвания 
за ЕЕ/ 

сертификат  

Изпълени  
ЕСМ 

1 Дом на Културата гр. Попово 
1979 949 

Природен 
газ 

 079КТН030/ 
20.04.2013г.   да 

2 
Административна сграда 
Община Попово 1 1984 5400 

Природен 
газ 

 177ББГ051/ 
05.03.2016г.  да 

3 Общински стол  1983 521 
Природен 
газ 

177ББГ052/ 
06.03.2016г да 

3 
Административна сграда 
Община Попово 2  1971 4209 

Ел. 
енергия/ пр. 
газ.   

 465ТСТ007/
11.01.2021  Не  

4 
Гимназия Христо Ботев - гр. 
Попово  1975 3015 

Природен 
газ   да 
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5 

ОУ Св Климент Охридски - гр. 
Попово – сграда 1 паметник на 
културата, ул. Кирил и Методии  1983 441 

Природен 
газ  177ББГ055/ 

06.03.2016г.  да 

 
ОУ Св Климент Охридски - гр. 
Попово - сграда 2  1987 595 

Природен 
газ 

 177ББГ053/ 
06.03.2016г. да 

6 
ОУ Любен Каравелов  гр. 
Попово  1965 2095 

Природен 
газ 

079КТН044/ 
22.04.2013 да 

7 
Допълнителна сграда на ОУ 
„Любен Каравелов“ 1932 450 

Природен 
газ 

177ДБГ047/ 
05.03.2019г.  да 

8 
Исторически Музей гр. Попово 
– паметник на културата 1888 730 

Ел. енергия  177ДБГ048/ 
06.03.2019г. да 

9 Музикална школа гр. Попово  1982 266 
Ел. енергия 443ЕНД010/ 

18.05.2016г.  да 

10 Училище – ПГСС гр. Попово 1964 3264 
Природен 
газ 

453ВПП007/ 
27.05.2016 да 

 Общежитие – ПГСС гр. Попово  1960 4300 
Природен 
газ 

453ВПП008/ 
27.05.2016 да 

 Стол – ПГСС гр. Попово 1975 1238 
Природен 
газ 

453ВПП010/ 
27.05.2016 да 

 
Физкултурен салон - ПГСС гр. 
Попово 1976 477 

Природен 
газ 

453ВПП009/ 
27.05.2016 да 

11 Читалище кв. Сеячи  1954 770 
Ел. енергия  177ДБГ050/ 

06.03.2019г.  да 

12 
ОУ Св. Климент Охридски – 
 ул. Райна Книгиня 4   1971 4580 

Природен 
газ 

079КТН043/ 
22.04.2013
  да 

13 

Читалище Св. Св.Килил и 
Методи - гр. Попово 
 

1933/2009 
Реконструи
рана сграда 2539 

Природен 
газ  079КТН038/ 

21.04.2013  да 

14 ОУ с. Светлен  1934/1957г. 2329 
Газьол   079КТН032/ 

20.04.2013  да 

15 ОУ "Христо Ботев" - с. Ломци 1930 1647 
Газьол   079КТН031/ 

20.04.2013  да 

16 Дом за възрастни с. Медовина  2008 1035 

Газьол  ВЛМ-
ЕНЕРДЖИ
  

Нова 
сграда 

17 Читалище с. Водица  1979 2920 
Ел. енергия  079КТН029/     

21.04.2013 да 

18 Читалище с. Медовина  1965 1825 
Ел. енергия  079КТН042/     

21.04.2013 да 

19 Читалище с. Марчино  1965 622 
Ел. енергия  079КТН041/     

22.04.2013 да 

20 Читалище с. Садина  1951 1330 
Ел. енергия  079КТН040/     

22.04.2013 да 

21 Читалище с. Кардам  1971 1116 
Ел. енергия  079КТН041/     

22.04.2013 да 

22 Читалище кв. Невски  1972 864 
Ел. енергия 079КТН028/ 

20.04.2013 да 

23 
Общежитие – дом за деца 
лишени от родителска грижа  1968 2027 

Природен 
газ 

118ВЛМ035/ 
25.10.2012
  да 

24 МБАЛ – гр. Попово  1950 10153 
Природен 
газ 

00055ENM01
3/ 25.02.2011 да 

25 Ковачевско кале- тур.център  2013 752 Ел. енергия  ВЛМ- Нова 
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ЕНЕРДЖИ/ 
2013 

сграда 

26 
Спортна зала „Тодор Янев“ гр. 
Попово  1980 806 

Природен 
газ 

118ВЛМ103/ 
12.11.2014г.  да 

27 ЦНСТ гр. Попво  2014 685 
Природен 
газ 

162ЛММ007/ 
12.11.2014г.  

Нова 
сграда 

28 ЦДГ 2 гр. Попово  1969 1193 
Природен 
газ 

 079КТН035/ 
21.04.2013г.  да 

29 ЦДГ 3 гр. Попово  1967 2084 

 
Природен 
газ 

 079КТН037/ 
21.04.2013г.  да 

30 
ЦДГ 4 гр. Попово  1972 996 

Природен 
газ 

 079КТН045/ 
22.04.2013г.  да 

31 ЦДГ 5 гр. Попово 1972 1274 
Природен 
газ  да 

32 ЦДГ 6 гр. Попово 1973 1068 
Природен 
газ 

079КТН036/ 
21.04.2013г. да 

33 Ресурсен център /бивша ЦДГ1/ 1970 994 

Природен 
газ и 
климатици   да 

34 Сграда градски стадион  1970 318 Ел. енергия   не 

35 ЦДГ  с. Зараево  1911/1970 643 
Твърдо 
гориво    не 

36 ОУ Христо Ботев - с. Садина  1977 2190 Нафта   не 

37 
ОУ Св.Св.Кирил и Методи – 
основна сграда, с. Зараево  1977 1536 

Нафта 
  не  

38 

ОУ Св.Св.Кирил и Методи –
допълнителна сграда, с. 
Зараево 2010 895 

Нафта 

 не 

39 ОУ „Васил Левски“с. Славяново  1972 885 
Твърдо 
гориво  не 

40 ОУ „Отец Паисий с. Водица 1970 612 
Нафта 

 
Частично 
да 

41 
Кметство, читалище и 
здр.служба - с. Дриново             1972 1090 

Твърдо 
гориво   не 

42 Читалище - с. Ломци 1971 1200 
Твърдо 
гориво   не 

43 Читалище - с. Паламарца 1960 1380 

Твърдо 
гориво и ел. 
енергия    Не 

       

       

       

 

Както се вижда преобладаваща част от общинските сгради на общината Попово вече са 

с внедрени мерки за енергийна ефективност. Предимно несанираните сгради са именно тези, 

които не се обитават ежедневнно.  
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Основно периода до 2030г. ще се търсят възможности за надграждане на вече 

изпълнените мерки за ЕЕ, както и за повишаване на ЕЕ на останалата част от несаниране 

сгради.  

 

7.2.7.2.7.2.7.2. ИЗБОР НА ИЗБОР НА ИЗБОР НА ИЗБОР НА ПРОГРАМИ, ПРОГРАМИ, ПРОГРАМИ, ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТИ И МЕРКИИ МЕРКИИ МЕРКИИ МЕРКИ    

    

Най-голям дял  в електропотреблението имат общинските служби - кметства, училищните 

сгради - ОУ и ЦДГ, читалища, пенсионерски клубове, здравеопазване и транспорт.  

Препоръчва се всички сгради на територията на общината, които нямат енергийни 

обследвания, да бъдат обследвани, след което, според получените резултати да бъде  

преценено по кои програми може да се участва за финансиране. 

Средните периоди на откупуване /в год./ за най-често препоръчвани енергоспестяващи мерки 

са представени на следващата диаграма: 

    

Източник: НИС  

За обектите, които имат енергийни обследвания е необходимо да се прецизират и тези, които 

са със срок на откупуване до 5 години – да се направят постъпки за финансиране от 

Оперативните програми на Европейския съюз, като се вземат предвид предимствата на 

ФЕЕВИ като възможност за мостово финансиране. 

 

Отчетени са значителни спестявания, след осъществени мерки по ЕЕ във вече енергийно 

одитирани и сертифицирани сгради. Едновременно със стремежа си да разшири спектъра на 
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услугите и да се подобрява тяхното качество,  общината се стреми и да намалява разходите за 

тяхното осъществяване. И тъй като енергията е значителен компонент в цената на повечето 

услуги, намаляването на консумацията на енергия е основно средство за намаляването на 

разходите за услуги.  

В тази връзка, понятието енергийна ефективност за Община Попово, може да се дефинира 

така: Провеждане на мероприятия за намаляване на енергоемкостта на общинските обекти и Провеждане на мероприятия за намаляване на енергоемкостта на общинските обекти и Провеждане на мероприятия за намаляване на енергоемкостта на общинските обекти и Провеждане на мероприятия за намаляване на енергоемкостта на общинските обекти и 

услуги, разработване и прилагане на проекти, използващи местния пуслуги, разработване и прилагане на проекти, използващи местния пуслуги, разработване и прилагане на проекти, използващи местния пуслуги, разработване и прилагане на проекти, използващи местния потенциал от ВЕИ, поотенциал от ВЕИ, поотенциал от ВЕИ, поотенциал от ВЕИ, по----

нататъшно поетапно преминаване на природен газнататъшно поетапно преминаване на природен газнататъшно поетапно преминаване на природен газнататъшно поетапно преминаване на природен газ    или пелетиили пелетиили пелетиили пелети    като основен вид горивокато основен вид горивокато основен вид горивокато основен вид гориво. 

Стратегия за поетапно изпълнение на енергийни обследвания и мерки за енергийна Стратегия за поетапно изпълнение на енергийни обследвания и мерки за енергийна Стратегия за поетапно изпълнение на енергийни обследвания и мерки за енергийна Стратегия за поетапно изпълнение на енергийни обследвания и мерки за енергийна 

ефективност на общинските обектиефективност на общинските обектиефективност на общинските обектиефективност на общинските обекти 

 

Най-често залаганите мерки за намаляване на енергийната консумация са свързани с 

подобряване на техническите показатели на ограждащите конструкции на обектите - изолация 

на външни стени, подове и покриви, както и подмяна на дограма. 

Чрез използване на съвременни изолационни материали и дограми, изброените мерки 

водят до понижаване на коефициента на топлопреминаване през външните ограждащи 

конструкции и до намаляване степента на инфилтрация до стойности, съобразени с 

изискванията за енергийна ефективност. 

Следващите по значимост мерки са подобряване на функционирането на котелни 

инсталации и абонатни станции, чрез цялостната им подмяна или подмяна на елементи от тях. 

Веднага след тях се нарежда мярката за подобряване на работата на сградните 

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

цялостна подмяна на инсталациите – отоплителни тела, помпи, вентилатори, арматура и тръбна 

мрежа (вкл. изолация), въвеждане на автоматика и др.  

 

В В В В Програма за реализация на ПлаПрограма за реализация на ПлаПрограма за реализация на ПлаПрограма за реализация на Плана за енергийна ефективност на за енергийна ефективност на за енергийна ефективност на за енергийна ефективност се залагат средните 

конкретни мерки: 

 

1. Създаване на система за наблюдение и контрол на енергийното потребление в 

Общинския сграден фонд; 

2. Създаване на Общински информационен център за ЕЕ за повишаване на 

информираността на администрацията и гражданите за ползите от енергийната 
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ефективност, ВЕИ и стимулиране на инвестиции за по- ефективно управление на 

енергията 

3. Въвеждане на алтернативни системи за отопление; 

4. Продължаване процеса на изготвяне на енергийни одити, техническата паспортизация и 

сертификация на общински сгради и прилагане на предписани от енергийния одит 

мерки за постигане на добра енергийна ефективност; 

5. Предвиждане  изграждане на покривни фотоволтаични инсталации на някои общински 

сгради след анализ на състоянието на покривните конструкции и анализ на ресурсните 

възможности за това в програмата за ВЕИ. 

6. Продължаване на процеса на подмяна на осветлението на общинския сграден фонд от 

„стандартно“ нискоенергоемко осветление по съответен план – график - на част от 

сградния фонд като сгради с по голяма консумация на ел.енергия и сгради с по-голямо 

текущо преминаване на хора; 

7. Подмяна и периодична подръжка на системата за улично осветление на територията на 

Общината; 

8. Провеждане на периодични обучения на общинските служители, заети в областта на ЕЕ; 

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

общинска собственост; 

10. Осъществяване на мерки по енергийна ефективност чрез реализиране на проекти по 

различни финансови схеми, фондове и програми; 

11. Модернизация и ефективна употреба на енергийни системи в сгради Общинска 

Собственост; 

8.8.8.8. Очаквани ефекти от изпълнениетоОчаквани ефекти от изпълнениетоОчаквани ефекти от изпълнениетоОчаквани ефекти от изпълнението    

Максимално точното предвиждане за очакваните ефекти от изпълнението на дейностите, 

мерките и проектите ще даде възможност за цялостна технико –икономическа оценка на 

ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ /ПЕЕ/ НА ОБЩИНА Попово. 

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

 икономия на топлинна енергия; 

 икономия на електрическа енергия; 

 икономия на горивa; 

 намалени емисии парникови газове; 
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 икономия на финансови средства; 

 

За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на откупуване, но в 

тези случаи трябва да се има предвид тяхната екологична значимост. 

Освен това е важно да се подчертае, че ефектът от реализирането на дейностите и 

мерките се изчислява на база на действащите в момента цени на топлинната и електрическа 

енергия, както и на горивата. Тези цени ще продължават да се повишават, вследствие на 

непрекъснато растящите цени на горивата на международните пазари,поради което срокът на 

откупуване ще бъде по-малък, в сравнение с направените изчисления. Допълнителна 

предпоставка за намаляване на срока на възвръщаемост на инвестициите е и бъдещата 

възможност за търговия на спестени емисии на парникови газове. 

Освен горните практически резултати, изпълнението на ПЕЕ ще доведе до: 

• опазване на околната среда; 

• забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси; 

• подобряване на условията и стандарта на живот на хората; 

• диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на 

крайните клиенти от цените на горива и енергии; 

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

и т.н.) и разкриване на нови работни места; 

• създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици, по-голяма 

сигурност на доставките и намаляване на цената на първичните енергоресурси; 

• подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване на 

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

България към ЕС. 

 

9.9.9.9. ЕЕЕЕтапи на изпълнениетапи на изпълнениетапи на изпълнениетапи на изпълнение    

         Етапите на изпълнение на програмата за енергийната ефективност следва да бъдат 

съобразени със специфичния характер и сложността на всеки конкретен обект, както и 

спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти,  Плана  за енергийна 

ефективност на община Попово ще се изпълнява на няколко етапа: 
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I.I.I.I.                     Инвестиционни намеренияИнвестиционни намеренияИнвестиционни намеренияИнвестиционни намерения    

Този етап включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се 

установи дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното намерение,начините и 

мащаба на изпълнението му. Тези проучвания следва да изяснят и положението по редица 

маркетингови, технологически и други въпроси. 

Определянето на размера на предвидените инвестиции за прилагане мерки по 

енергийна ефективност е основен етап в процеса, тъй като се дава ясна представа за 

стойността, времетраенето на начина на изпълнението и мащаба мерките по ЕЕ. 

 

II.II.II.II. Техническо и енергийно обследване и паспортизация на общинските обектиТехническо и енергийно обследване и паспортизация на общинските обектиТехническо и енергийно обследване и паспортизация на общинските обектиТехническо и енергийно обследване и паспортизация на общинските обекти    

 

Обследването включва: 

1. съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на 

техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените 

изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ; 

2. установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите 

на част А от техническия паспорт; 

3. анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на 

съответствието им с нормативните стойности, определени в т. 1; 

4. разработване на мерки; 

5. съставяне на доклад за резултатите от обследването; 

 

Действителните технически характеристики на строежа се установяват чрез: 

1. събиране, проучване и анализ на наличната техническа документация; 

2. екзекутивно заснемане - при липса на техническа документация; 

3. оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни (описват се видът и 

размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа); 

4. извършване на необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, пробни 

натоварвания и др.). 

Действителните технически характеристики на строежа и сравняването им с 

нормативните характеристики по съществените изисквания на чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ се 
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документират в табличен вид за всеки строеж в зависимост от неговото предназначение, като 

се удостоверява: 

1. размера на повредите или разрушенията в строежа и отклоненията от действащите 

нормативни актове; 

2. допуснатите грешки и недостатъци при проектирането, изграждането и експлоатацията 

на строежа; 

3.   степента на риска за настъпване на аварийни събития; 

4.  опасността за обитателите и опазването на имуществените ценности в строежа, както 

и за неблагоприятните въздействия върху околната среда; 

5. технико-икономическата целесъобразност, културната и социалната значимост при 

избора на решението за възстановяване или премахване (разрушаване) на строежа. 

Докладът за резултатите от обследването включва и техническите мерки за 

удовлетворяване на съществените изисквания към обследвания обект, както и предписания за 

недопускане на аварийни събития, които застрашават обитателите на строежа. 

Енергийните характеристики на сградата се удостоверяват след извършване на 

енергийно обследване и издаване на сертификат от специално лицензирани от АУЕРАУЕРАУЕРАУЕР фирми за 

извършване на енергиен одит.  

Сертификатът за енергийни характеристики на сградата е задължителен  при извършване 

на дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата, 

като: реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата; 

текущ ремонт на инсталации на сградата, или други дейности. 

 

III.III.III.III. Изработване на инИзработване на инИзработване на инИзработване на инвестиционни проекти по предписаниявестиционни проекти по предписаниявестиционни проекти по предписаниявестиционни проекти по предписаниятататата    от техническото и от техническото и от техническото и от техническото и 

енергийно обследванеенергийно обследванеенергийно обследванеенергийно обследване    

Разработване на инвестиционен проект е необходимо условие за издване на 

разрешение за строеж. За всеки инвестиционен проект се прави оценка, като се използват различни 

методи и показатели, делящи се на статични и динамични.  

ПРИМЕРИ: Подмяна на отоплителната инсталация, Подмяна на котел на твърдо гориво с 

котел на природен газ, Газифициране на детска градина и др.; Повишване на енергийната 

ефективност в сграда…… и др.   
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IV.IV.IV.IV. Подготовка Подготовка Подготовка Подготовка и изпълнение на строителствотои изпълнение на строителствотои изпълнение на строителствотои изпълнение на строителството    

Това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на съответните 

строително – монтажни дейности за постигане на поставената цел. След идентифицирането на 

необходимите мерки, които следва да бъдат извършени, за да се повиши енергийна 

ефективност на даден обект, следва и етапа на строително- монтажните дейности по 

заложените цели. На този етап се подготвят необходимите документи и се извършва 

строителството. 

 

V.V.V.V. МониторингМониторингМониторингМониторинг    

Мониторингът е свързан тясно с всички фази по оценката на изпълнението на ПЕЕ. 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 установяване намалението на енергийното потребление след реализацията на 

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

параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжката 

на инсталациите и др. Ефективният мониторинг изисква изграждането на автоматизирана 

система за събиране и обобщаване на данни, което може да се осъществява чрез приложение 

на съвременните информационни и комуникационни технологии. По този начин може да се 

направят изводи по всяко време и за всеки обект дали средствата за снабдяване с енергия се 

изразходват целесъобразно и дали се спазват нормативните изисквания за поддържане на 

микроклимата в съответната сграда. 

    

10.10.10.10. Източници на финансиранеИзточници на финансиранеИзточници на финансиранеИзточници на финансиране    

Енергийната ефективност се разглежда като прЕнергийната ефективност се разглежда като прЕнергийната ефективност се разглежда като прЕнергийната ефективност се разглежда като приоритет от първостепенно значение, иоритет от първостепенно значение, иоритет от първостепенно значение, иоритет от първостепенно значение, 

предвид значението предвид значението предвид значението предвид значението ѝ    зазазаза    подобряванеподобряванеподобряванеподобряване    нананана    енергийнатаенергийнатаенергийнатаенергийната    сигурностсигурностсигурностсигурност    нананана    странатастранатастранатастраната, , , , чрезчрезчрезчрез    

намаляваненамаляваненамаляваненамаляване    нананана    зависимосттазависимосттазависимосттазависимостта    отототот    вносвносвносвнос    нананана    енергияенергияенергияенергия, , , , намаляваненамаляваненамаляваненамаляване    нананана    разходитеразходитеразходитеразходите    зазазаза    енергияенергияенергияенергия    нананана    

бибибибизнеса, домакинствата и администрацията, създаване на познеса, домакинствата и администрацията, създаване на познеса, домакинствата и администрацията, създаване на познеса, домакинствата и администрацията, създаване на повече работни места, вече работни места, вече работни места, вече работни места, 

подобряване качеството на въздуха и намаляване емисиите на парникови газове и подобряване качеството на въздуха и намаляване емисиите на парникови газове и подобряване качеството на въздуха и намаляване емисиите на парникови газове и подобряване качеството на въздуха и намаляване емисиите на парникови газове и 

повишаване качеството на живот на гражданите.повишаване качеството на живот на гражданите.повишаване качеството на живот на гражданите.повишаване качеството на живот на гражданите.    
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Общинските администрации разполагат с ограничени възможности за собствени 

финансови средства, които да инвестират в проекти за повишаване на енергийната 

ефективност. В интерес на общината е да реализира подобни проекти, тъй като изразходва 

значителни средства от бюджета си за енергийни ресурси. Реализирането им не само 

облекчава общинския бюджет, но и води до повишаване на благосъстоянието на населението. 

Инвестирането в енергийна ефектвност не е самоцел, а средство за намаляване на разходите, 

подобряване на конкурентоспособността, сигурността на енергоснабдяването и опазването на 

околната среда, както и създаване на допълнителна заетост.  

При реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност няма дълги 

периоди на строителство и средствата започват да се възстановяват веднага след влагането 

им. За реализиране на проектите, които са включени в Общинската програма по Енергийна 

Ефективност, може да бъдат използвани източници на финансиране като: републикански 

бюджет, общински бюджет, заемен капитал, продажба на единици редуцирани емисии на 

парникови газове, безвъзмездни средства (грант, субсидия) от различни фондове и 

международни програми. 

 

Възможности за финансиране 

„ЕнергийнатаЕнергийнатаЕнергийнатаЕнергийната    ефективностефективностефективностефективност    нананана    първо мястопърво мястопърво мястопърво място“ е ключов принцип на ЕС и на енергийния съюз, 
който ще бъде отразен в новия програмен период 2021 – 2027 г. чрез приоритизиране на 
проекти, водещи до значително намаляване потреблението на енергия. 

По отношение на съществуващите източници и механизми за финансиране, следва да се 
отбележи, че за част от планираните инвестиционни проекти общината вече е защитила 
външно финансиране. За други обаче е необходимо да бъдат търсени нови възможности, 
като средствата от общинския бюджет следва да се използват именно за привличане на 
външно финансиране. Очаква се Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) да          отвори процедура за финансиране на общински проекти за 
сгради с близко до нулево потребление на енергия, за които ще се предоставя 100% 
безвъзмездна финансова 
помощ.  Частично безвъзмездно финансиране за проекти за енергийна ефективност на 
общини предоставя Националният доверителен екофонд (НДЕФ) в рамките на 
„Инвестиционна програма За климата – енергийна ефективност“, което също може да бъде 
използвано. 

Проектите с най-добри финансови показатели могат да се финансират със  заемни 
средства например от Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми 
източници (ФЕЕВИ) или чрез договори с гарантиран резултат с компания за енергийни 
услуги (ЕСКО). ФЕЕВИ предлага преференциално целево кредитно финансиране за общини 
за проекти за енергийна ефективност и ВЕИ, подпомагане при подготовката на 
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проектите, както и гаранции по кредити, като Община Бургас има дългогодишен успешен 
опит с продуктите на Фонда. 
 
НайНайНайНай----съществена възможност за финансиране представлява „съществена възможност за финансиране представлява „съществена възможност за финансиране представлява „съществена възможност за финансиране представлява „Национален план заНационален план заНационален план заНационален план за    
възстановяване и устойчивоствъзстановяване и устойчивоствъзстановяване и устойчивоствъзстановяване и устойчивост“,който е с най-значим ресурс е определен за „ЗеленаЗеленаЗеленаЗелена    
БългарияБългарияБългарияБългария“ “ “ “     (4,3 млрд. лв.), като в неговия обхват са включени възможности, които следва да 
се използват за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на настоящата  програма. 
 

„Национален план за„Национален план за„Национален план за„Национален план за    възстановяване и устойчивост“възстановяване и устойчивост“възстановяване и устойчивост“възстановяване и устойчивост“    предвиждпредвиждпредвиждпредвижда изпълнението на а изпълнението на а изпълнението на а изпълнението на три три три три 
компонента: компонента: компонента: компонента:     

- Нисковъглеродна икономика;Нисковъглеродна икономика;Нисковъглеродна икономика;Нисковъглеродна икономика;    

 Основната цел на този компонент е намаляването на въглеродния отпечатък и 
енергийната интензивност на икономиката и спомагането на зеления преход 
посредством предприемането на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 
жилищните, публичните и бизнес сгради, както и чрез насърчаване на производството на 
енергия от възобновяеми източници. От ключово значение ще е модернизирането на 
дейностите по планиране, управление и поддръжка на електропреносната мрежа на 
страната, както и завършването на осъществяваната реформа на пазара на електрическа 
енергия в посока пълна либерализация. Изследването и пилотното развитие на слабо 
развити на този етап в България нисковъглеродни енергийни решения е друга 
приоритетна област в посока декарбонизация за страната. 

- Биоразноообразие; Биоразноообразие; Биоразноообразие; Биоразноообразие;     

Целта на компонента е осигуряване на ефективно управление на Националната 
екологична мрежа и защита и възстановяване на екосистеми и природни местообитания 
и видове с европейско и национално значение за преустановяване загубата на 
биологично разнообразие 

- Устойчиво селско стопанство; Устойчиво селско стопанство; Устойчиво селско стопанство; Устойчиво селско стопанство;     

Компонентът цели повишаване на устойчивото управление и конкурентоспособността на 
аграрния сектор чрез мерки за подобряване на икономическата устойчивост на 
земеделските стопанства и на отрасъла като цяло в контекста на климатичните промени и 
съхранението на характеристики на околната среда. 

 

Възмездно прехвърляне на удостоверения за енергийни спестяванияВъзмездно прехвърляне на удостоверения за енергийни спестяванияВъзмездно прехвърляне на удостоверения за енергийни спестяванияВъзмездно прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания    
Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗЕЕ, при изпълнение на индивидуалните цели за енергийни 

спестявания задължените лица по чл. 14, ал. 4 могат да: 

 предлагат енергийноефективни услуги на конкурентни ценичрез доставчик на 

енергийноефективни услуги, и/или 

 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 
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постигане на индивидуалните им цели, определени съгласно методика, приета от 

Агенция за устойчиво енергийно развитие 

/АУЕР/, и/или 
 Сключват споразумения с доставчици на енергийноефективни услуги или други 

задължени или незадължени лица за прехвърляне на енергийни спестявания чрез 

прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания. 

Понастоящем, по силата на горепосочената разпоредба от сега действащия ЗЕЕ, общините 

имат възможност да прехвърлят възмездно възмездно възмездно възмездно генерираните в резултат на изпълнени от тях мерки 

за повишаване на енергийната ефективност в сгради остатъци от спестена енергия в полза на 

задължените лица – търговци с енергия, чрез прехвърляне на удостоверения за енергийни 

спестявания. 

 

 

Основни предизвикателства Основни предизвикателства Основни предизвикателства Основни предизвикателства     

Българската икономика е една от най-ресурсоемките в ЕС, изоставайки от държавите членки 
на общността по отношение на прилагането на принципа на кръгова икономика и по 
внедряване на екоиновационни дейности. Икономиката изразходва средно 3.5 пъти повече 
енергийни ресурси за производство на единица БВП от средния енергиен разход в ЕС. В 
сектор индустрия не се наблюдава съществено подобряване на енергийна ефективност, като 
причините за това включват липсата на значими промени в индустриалната структура, както 
и на съществено подобрение по отношение на използваните технологии и производствени 
процеси. В резултат на това енергийната интензивност на българската промишленост остава 
най-висока в ЕС, при почти тройно повисоко ниво спрямо средното за ЕС. До голяма степен 
същото се отнася и за сектора на услугите, където обаче изоставането спрямо ЕС е по-малко 
(2.5 пъти). Секторът на домакинствата също се характеризира с висока енергийна 
интензивност, като 93% от сградния жилищен фонд в страната не отговаря на изискванията 
за енергийна ефективност. Необходимите инвестиции за повишаване на енергийната 
ефективност и обновяването на сградния фонд съгласно Дългосрочната национална 
стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и 
нежилищни сгради само за периода 2021-2030 г. надхвърлят 4.6 млрд. лева. Наред със 
значителните инвестиционни нужди, пречка пред по-интензивното разгръщане на дейности 
за повишаване на енергийната ефективност е административната тежест (както за 
домакинствата, така и за фирмите), съпровождаща процеса на обновяване при 
предприемане на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Налице е 
необходимост от предприемане на действия за улесняване на процеса на обновяване и 
подпомагане на гражданите и бизнеса с информация, техническа помощ и съвети относно 
нормативни, технически и финансови въпроси, свързани  с проектит им за повишаване на 
енергийната ефективност.  
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11.11.11.11. Наблюдение и контролНаблюдение и контролНаблюдение и контролНаблюдение и контрол    

    
Процесът на наблюдение изпълнението на програмата за енергийна ефективност се 

осъществява от АУЕР. Съгласно ЗЕЕ, областните и общински администрации имат 

задължението ежегодно да изпращат попълнени отчети за напредъка по изпълнението на 

програмата по енергийна ефективност до АУЕР.  

Наблюдението и изпълнението на общинските програми по енергийна ефективност ще се 

извършва от съответните специализирани структури сформирани по силата на Закона за 

енергийнта ефективност. За общините тази структура e общинския съвет по енергийна 

ефективност, а за областта като цяло Областния съвет по енергийна ефективност. Експертната 

функция на първия определя неговата активна роля както в самото изготвяне на общинските 

програми, така и за тяхното изпълнение и наблюдение на изпълнението. Областният съвет по 

енергийна ефективност със своя консултативен характер ще акцентира върху оценяването на 

конкретното изпълнение и даването на препоръки и насоки за работа. 

С цел улесняване на процеса по наблюдение и оценка до двата вида специализирани звена ще 

трябва да достига следната информация: 

Оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната статистическа 

информация - активна роля в този процес ще играят всички обществени и частни организации 

планували и реализирали мерки по енергийна ефективност в Община Попово. Периодично 

същите ще представят наличната информация на определените за това експерти в 

административните структури (областна и общински), както и резултатите от изпълнението и 

ефектите от програмите по ЕЕ в общината. Този вид информация ще бъде предоставяна на 

съвета по енергийна ефективност след изготвянето на отчети за изпълнението на съответните 

програми. Тя ще бъде водеща при определянето на бъдещата политика по енергийна 

ефективност в Община Попово. 

Оптималното осъществяване на дейностите по наблюдение и оценка на изпълнените или 

нереализирани цели от настоящата програма, ще позволи до голяма степен да се води 

успешна общинска политика по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници. 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 програма; 
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 Въздействие на изпълнената програма върху други области, свързани с 

планирането и развитието на Общината; 

 Ефикасност и ефективност на управлението на програмата. 

 

12.12.12.12.     Оценка на постигнатите резултатиОценка на постигнатите резултатиОценка на постигнатите резултатиОценка на постигнатите резултати    

 
Наблюдението на общинските програми се извършва от общинските съвети по ЕЕ. За 

успешното реализиране на политиката по ЕЕ е необходимо да се наблюдава изпълнението на 

инвестиционните програми и да се прави периодична оценка на постигнатите резултати. 

Обективната оценка на изпълнението на програмите за ЕЕ изисква да се прави 

съпоставка между вложените финансови средства и постигнати резултати. 

    За целта е необходимо в общинските съвети по ЕЕ да се докладва информация относно: 

 оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната 

статистическа информация; 

 създаване и поддържане на информационна система за състоянието на ЕЕ в 

областта/общината; 

 резултати от изпълнението и ефектите от програмите по ЕЕ в областта/общината. 

 
За реалното отчитане на дейностите по програмата е необходимо въвеждане на 

процедури, които да позволяват сравняването на стойности и осигуряват прозрачност в 

процеса на изпълнение на програмата, а именно: 

 Ежегодна оценка на резултатите от изпълнението и икономическия ефект на 

програмата в общината. 

 Оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната 

статистическа информация. 

 
За изпълнение на всичко гореизложено се предвижда създаване на постоянна Комисия 

по енергийна ефективност към Община Попово, която да анализира всеки месец 

възможностите за изпълнение на отделни раздели по плана за енергийна ефективност. Като 

част от задълженията на тази Комисия е необходимо да се изгради информационен масив, 

който да се актуализира и поддържа  в интернет страницата на Община Попово за всичко 

касаещо енергийната ефективност в общината. 
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В състава на Комисията е препоръчително да бъдат: екипа от консултанти и общински 

служители-съставили,Общинския „План за енергийна ефективност” и неговата актуализация, 

както и специалисти по енергийна ефективност от местната власт. 

Препоръчително е обучение за местните кадри, работещи по проблемите на енергийната 

ефективност. 

ЗЕЕ задължава органите на държавната власт и на местното самоуправление да изготвят 

планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен 

програмен период. Изпълнението на тези планове също се отчита ежегодно в АУЕР. 

Събраните данни ще бъдат вложени в новата национална информационна система, която 

АУЕР  изготви, за да отчита и информира обществото за състоянието на енергийната 

ефективност в страната. 

 

     За постигане на планираните цели в комисията се обсъжда текуща информация относно: 

- оптимизиране на обема и повишаване на достоверността на набираната актуална 

информация за енергоемкостта на обектите, третирани в общинската програма 

- създаване и поддържане на информационна система за състоянието на ЕЕ на 

територията на общината 

- обобщаване на резултатите и реализираните ефекти от програмите по ЕЕ на 

територията на общината. 

    

13.13.13.13. Отчет на изпълнението Отчет на изпълнението Отчет на изпълнението Отчет на изпълнението  

Регулярното наблюдение на хода на изпълнение на програмата е съпроводено със 

задълбочено обсъждане на новосъздадени възможности за реализиране на енергийно 

ефективни мероприятия. 

След приключването на работата по изпълнението на всеки отделен проект и целия След приключването на работата по изпълнението на всеки отделен проект и целия След приключването на работата по изпълнението на всеки отделен проект и целия След приключването на работата по изпълнението на всеки отделен проект и целия 

общински план за енергийна ефективност, следва да се направи количествена оценка на общински план за енергийна ефективност, следва да се направи количествена оценка на общински план за енергийна ефективност, следва да се направи количествена оценка на общински план за енергийна ефективност, следва да се направи количествена оценка на 

поспоспоспостигнатите резултатитигнатите резултатитигнатите резултатитигнатите резултати.  

Един от подходите е чрез сравняване на данни за състоянието на обектите, в които са 

били изпълнени мерки, както и на общината като цяло, преди и след изпълнението на плана. 

Друг подход за извършване на мониторинг и оценка е сравнение на общото количество 

спестена енергия за целия период на изпълнение на плана и предвижданията за определен 
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бъдещ период чрез използване на данни от реални измервания и прогнози, базирани на 

резултатите от изпълнените мерки.  

Трети подход е сравнение на степента на въздействие на плана за енергийна 

ефективност върху други области на планиране и развитие на общината.  

Изброените показатели за отчитане успеха на плана за енергийна ефективност могат да 

бъдат наблюдавани в хода на изпълнението му или след приключването му. За тази цел трябва 

да се извършва достатъчно добре организиран и продължителен мониторинг. Този етап е 

много важен за гарантирането на устойчивостта на постигнатите резултати, както и 

избягването на грешки, в резултат на установените по време и след изпълнението на плана 

слабости и пропуски.  

Мониторингът и оценката трябва да се извършват на основата на предварително 

формулирани показатели, одобрени от общинската администрация. Те трябва да бъдат ясни, 

измерими и лесни за отчитане. Показатели за успех на общинския план за енергийна 

ефективност са:  

 постигане на формулираните качествени и количествени цели и задачи на плана;  

 създаване на условия за повторяемост на добрите практики от реализирания план в 

общината;  

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

развитието на общината;  

 ефикасност и ефективност на управлението на плана.  

 

Програмата е перманентно отворена за предлагане иПрограмата е перманентно отворена за предлагане иПрограмата е перманентно отворена за предлагане иПрограмата е перманентно отворена за предлагане и реализиране на нови пакети от реализиране на нови пакети от реализиране на нови пакети от реализиране на нови пакети от 

енергоефективни мероприятия. енергоефективни мероприятия. енергоефективни мероприятия. енергоефективни мероприятия. Общинската комисия за енергийна ефективност ще съдейства 

с всички възможни средства, които дава ЗЕЕ за реализирането на държавната политика в тази 

област. 
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            ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ    
 

     Високата енергийна наситеност на единица произведена продукция в България, лошата 

топлоизолация на битовите и обществени сгради и липсата на традиции в усвояването на 

възобновяемите енергийни източници, са предпоставките, които налагат високите темпове на 

развитие в тази сфера.  

      Община Попово се старае да бъде достойна европейска община, която да допринесе за 

благоденствието в Общия европейски дом. Представянето на общината като успешен 

бенефициент, усвоил отпуснати европейски средства по различни програми и при  

изпълнението на общински проекти са факти, които не подлежат на коментар.  

      Реализирането на националната политика по енергийна ефективност, транспонирана в 

Закона за енергийната ефективност, е приоритет, който ще окаже положително въздействие 

върху редица аспекти на социално - икономическото развитие и опазването на околната среда 

в страната  и в частност Община Попово. 

      В новия програмен период държавата и общините ще имат активна роля и ще подкрепят 

частните инициативи в процеса на повишаване енергийната независимост на публичните и 

жилищните сгради, чрез саниране и намаляване на енергийните разходи, чрез изграждане на 

слънчеви инсталации за топла вода, локални отоплителни системи,базирани на биомаса или 

термални и геотермални енергийни източници, и др. 

       Въвеждането на енергийноефективни технологии за производство ще повиши 

конкурентоспособността на българската икономика, използването на възобновяеми 

енергийни източници в битовата и обществена сфера, както и подобряването на топлинната 

изолация на сградите и оптимизирането на отоплителните системи - ще занижи енергийните 

разходи и ще намали натиска върху местния енергиен пазар. Същевременно ефектите върху 

околната среда ще бъдат значителни по отношение на нивото на парниковите газове, 

замърсяването на атмосферата с оксиди и опазването на почвите и водите. 

      Цялата тази съвкупност от взаимозависими фактори и елементи на антропосферата са 

определящи за жизнения стандарт на населението. Тяхното разумно и научно обосновано 

управление е гаранцията за устойчиво бъдещо развитие. 

      Изготвянето на общинските програми по енергийна ефективност е задължителна част от 

държавната политика в тази област и налага участието на съответните регионални и местни 

структури. Разработването на програми 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; 
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 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. 
 

Програмата за енергийна ефективност на Община Попово Община Попово Община Попово Община Попово за периода 2021 – 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 според установените резултати, нуждите и финансовата възможност на Общината. 

 

 
 
 
    


