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Съкращения: 

ПЕЕ – План за Енергийна ефективност 

ПЗР – Преходни и заключителни разпоредби 

ПМС – Постановление на Министерския съвет 

ПУП-ПП  - Подробен устройствен план – Парцеларен план 

ПЧП - Публично-частно партньорство 

СЗИ  - Схема за зелени инвестиции 

СКУСЕС - Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз  

СКФ - Структурни фондове и Кохезионен фонд 

По смисъла на ЗВЕИ: 

-„Биогорива" са течни или газообразни горива за транспорта, произведени от биомаса, 
включително:  

а) „биодизел": метилов естер, произведен от растителни или животински мазнини, с 
качество на дизелово гориво, предназначен за употреба чист или в смес с гориво за 
дизелови двигатели;  

б) „биоетанол": етанол, произведен от биомаса и/или от биоразградими фракции  

на отпадъци, предназначен за употреба чист или в смеси с гориво за бензинови  

двигатели;  

в) „етери, произведени от биоетанол": кислородсъдържащи съединения (етил-третичен-
бутил-етер или ЕТБЕ), произведени на базата на биоетанол, при което обменният 
процент био-ЕТБЕ, изчислен като биогориво, е 47, биодиметилетер:диметилетер, 
произведен от биомаса, предназначен за употреба като биогориво, и  

био-метил-третичен-бутил-етер: гориво, произведено на базата на биометанол, при 
което обемният процент био-метил-третичен-бутил-етер, изчислен като биогориво, 
е предназначени за използване чисти или в смеси с гориво за бензинови двигатели.  

- „Биомаса" e биологично разграждаща се част от продукти, отпадъци и остатъци от 
биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и 
животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, 
включително рибно стопанство и аквакултури, както и биологично разграждаща се 
част от промишлени и битови отпадъци.  

- „Газ от възобновяеми източници" е газообразно гориво, произведено от биомаса  

и/или от биоразградими фракции на отпадъци, което може да бъде пречистено, докато 
достигне качеството на природния газ, предназначено за енергийни 
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цели,включително за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и 
енергия за охлаждане, както и за употреба като биогориво.  

-„Гаранция за произход" е електронен документ, който служи като доказателство пред 
краен потребител (купувач за собствено ползване), че определен дял или 
количество от доставената му енергия е произведено от възобновяеми източници. - 
„Енергия за собствени нужди" е количеството енергия, потребявана при работата 
на съоръженията и инсталациите, чрез които се осъществява производството на 
енергия от възобновяеми източници. - „Енергия за собствено потребление" е 
количеството енергия, използвано за снабдяване на обекти, клонове и предприятия 
на собственика на съоръженията иинсталациите за производство на енергия от 
възобновяеми източници. 

- „Енергия от възобновяеми източници" е енергията от възобновяеми неизкопаеми 
източници: вятърна, слънчева енергия, енергия, съхранявана под формата на 
топлина в атмосферния въздух - аеротермална енергия, енергия, съхранявана под 
формата на топлина под повърхността на твърдата почва - геотермална енергия, 
енергия, съхранявана под формата на топлина в повърхностните води - 
хидротермална енергия, океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, газ 
от възобновяеми източници, сметищен газ и газ от пречиствателни инсталации за 
отпадни води.  

- „Задължение за енергията от възобновяеми източници" означава национална схема за 
подпомагане, изискваща от производителите на енергия да включат определен дял 
енергия от възобновяеми източници в своето производство, изискваща от 
доставчиците на енергия да включат в своите доставки определен дял енергия от 
възобновяеми източници или изискваща от потребители на енергия да включат 
определен дял енергия от възобновяеми източници в своето потребление, 
включително схеми за използване на зелени сертификати.  

-„Комбинирано изгаряне" е изгаряне на горива от възобновяеми източници и 
невъзобновяеми източници, при което поне 20 на сто от използваното гориво за 
производството на електрическа и/или топлинна енергия е от възобновяеми 
източници.  

-„Краен разпространител" е понятие по смисъла на § 1, т. 20 от допълнителните 
разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.  

 /Краен разпространител на течни горива" е лице, което разпространява течни 
горива на бензиностанция с цел зареждане на горивните резервоари на моторните 
превозни средства на потребителите, включително на собствени моторни превозни 
средства/ 

- „Лицата, които пускат на пазара биогорива и течни горива от биомаса", са:  
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а) производителите - всяко лице, което произвежда и предоставя на пазара биогорива и 
течни горива от биомаса като част от своята търговска или професионална дейност 
с цел продуктите да бъдат предоставени на пазара на  

територията на страната;  

б) лицата, които въвеждат биогорива и течни горива от биомаса от друга държава  

- членка на Европейския съюз - всяко лице, което въвежда биогорива и течни горива от 
биомаса на територията на Република България като част от своята търговска или 
професионална дейност с цел продуктите да бъдат предоставени на  пазара на 
територията на страната;  

в) вносителите - всяко юридическо лице, което внася на територията на Република 
България биогорива и течни горива от биомаса от трета държава с цел продуктите 
да бъдат предоставени на пазара на територията на страната.  

- „Производни на биогоривата" са течни горива, получени от биогорива, като например 
етил-третичен-бутил-етер с процент на биогоривото, не по-малък от 47.  

- „Производствена зона" е съвкупност от съседни поземлени имоти със сходни 
характеристики и предназначени за устройство и застрояване предимно със сгради 
и съоръжения за производствени и складови дейности.  

- „Район на присъединяване" е част от лицензионната територия на оператор на 
електрическа мрежа, в която експлоатацията на съответната мрежа се осъществява 
от  териториално подразделение на оператора. 

-„Сгради за обществено обслужване" са всички сгради - държавна, общинска  

или частна собственост, които осигуряват дейности в областта на образованието,  

здравеопазването, социалните грижи, културата, административните услуги,  

търговските услуги и други услуги от обществен интерес.- „Схема за подпомагане" е 
инструмент, схема или механизъм, прилагани  

самостоятелно или съвместно с една или повече държави - членки на Европейския  

съюз, които насърчават използването на енергия от възобновяеми източници чрез:  

а) намаляване себестойността на тази енергия;  

б) увеличаване на цената, на която може да бъде продадена; 

в) увеличаване обема на покупките на енергия от възобновяеми източници;  

посредством задължение за изкупуване или потребление на енергия от възобновяеми 
източници или по друг начин, включително инвестиционни помощи, данъчни 
облекчения или намаления, връщане на платени данъци, схеми за подпомагане на 
задължението за използване на възобновяеми източници на енергия, включително тези, 
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при които се използват зелени сертификати, и схеми за пряко ценово подпомагане, 
включително преференциални тарифи и премийни плащания.  

-„Суровини за производство на биогорива и течни горива от биомаса" са растителните 
видове, отпадъците и остатъците от горското, селското и рибното стопанство и 
аквакултурите.  

- „Терени с високи въглеродни запаси" са територии, които през м. януари 2008  

г. са имали, но вече нямат, един от следните статути:  

а) мочурища - почви, покрити или наситени с вода постоянно или през значителна  

част от годината;  

б) трайно залесени зони - терени с площ над един хектар, с височина на дърветата над 5 
метра и с покритие от короните над 30 на сто или с дървета, които могат да 
достигнат тези прагове на място;  

в) терени с площ над един хектар, с височина на дърветата над 5 метра и с покритие от 
короните между 10 и 30 на сто или с дървета, които могат да достигнат тези 
прагове на място, освен ако при условията и по реда на наредбата по чл. 13, ал. 7 се 
докаже изпълнението на условията по чл. 37, ал. 1, т. 4.  

-„Терени с голямо значение за биоразнообразието" са терени, които през или след м. 
януари 2008 г. са имали, независимо дали продължават да имат, някой от  

следните статути:  

а) девствени гори или други залесени с местни видове земи, при които липсва 
съществено нарушение на екологичните процеси, определени с областните планове 
за развитие на горските територии по чл. 9, ал. 1, т. 2 от Закона за горите;  

б) територии, определени по реда на специален закон с оглед защита на  

биологичното разнообразие, както и установени територии на редки и застрашени  

екосистеми и видове, признати от международни споразумения или от Европейската 
комисия, освен когато производството на суровини от такива зони не противоречи 
на природозащитните цели и това е установено в акт на компетентния орган;  

в) пасища с висока степен на биоразнообразие, които са богати на растителни и 
животински видове, не са ерозирани и независимо от човешката намеса в тях са  

запазени естественият състав на видовете и екологичните характеристики и процеси; 
определени са в съответствие с установени от Европейската комисия критерии и 
географски обхвати, освен когато добивът на суровини от определените изкуствен 
пасища е необходим за запазване на пасището. 
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-„Течни горива от биомаса" са течни горива, произведени от биомаса и 
предназначени за енергийни цели, включително за производство на електрическа енергия, 
топлинна енергия и енергия за охлаждане, и различни от тези за транспорт.  

Формите за предлагане на биогорива на пазара са:  

а) „чисти" - чисти биогорива или течни горива с високо съдържание на 
биогоривото в тях със специфични качества за използването им в транспорта;  

б) „смеси" - смеси на биогорива с течни горива в съответствие с изискванията за 
качество на горивата от нефтен произход, заложени в техническите спецификации за 
автомобилни бензини (БДС ЕN 228) и гориво за дизелови двигатели (БДС ЕN 590).  

 -„Значително намаляване на количествата пренесена и/или разпределена енергия" 
е ограничаването от оператора на съответната електрическа мрежа на над 20 на сто от 
номиналната мощност на обекта за производство на електрическа енергия от възобновяеми 
източници за повече от 72 часа.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

         Традиционните източници на енергия, които масово биват използвани в България и 
по-конкретно в нашите домове, в бизнеса и за транспорт, спадат към групата на 
изчерпаемите и невъзобновяеми природни ресурси – твърди горива (въглища, дървесина), 
течни и газообразни горива (нефт и неговите производни - бензин, дизел и пропан-бутан; 
природен газ). Имайки предвид световната тенденция за повишаване на енергийното 
потребление, опасността от енергийна зависимост не трябва да бъде подценявана. От друга 
страна високото производство и потребление на енергия води до екологични проблеми и 
по-конкретно до най-сериозната заплаха, пред която е изправен светът, а именно 
климатичните промени.  

Поради тези причини се налага и преосмислянето на начините, по които се произвежда и 
консумира енергията. В отговор на нарастващото потребление, покачващите се цени на 
енергията, високата зависимост от вноса на енергийни ресурси и климатичните промени, 
идват възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) – слънце, вятър, вода, биомаса и др.  

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници има много екологични 
и икономически предимства. То не само ще доведе до повишаване на сигурността на 
енергийните доставки, чрез понижаване на зависимостта от вноса на нефт и газ, но и до 
намаляване на отрицателното влияние върху околната среда, чрез редуциране на 
въглеродните емисии и емисиите на парникови газове. Производството на енергия от ВЕИ 
допринася и за подобряване на конкурентоспособността на предприятията, както и 
възможността за създаване на нови такива, като по този начин се насърчават и иновациите, 
свързани с производството на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и биогорива.  

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 

Във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз, страната ни 
хармонизира своите политики с тези на Европейския съюз и транспонира 
законодателството му. Политиката по насърчаване използването на Възобновяемите 
енергийни източници /ВЕИ/ има най-голям приоритет в ЕС, като по тази причина се 
прилагат голям брой политики и мерки, насочени към тяхното развитие. 

В основата на децентрализация и разширяване, правомощията на местното 
самоуправление придобиват все по-значителни функции в управлението на енергията. 
Регионалното използване на енергийните ресурси, производството и доставката на енергия 
са основна грижа на общинските власти. 

През последното десетилетие нараства и загрижеността за ефекта от парниковите газове 
върху изменението на климата и отговорността на местните власти. Енергийното 
планиране и осигуряване на енергийна независимост се превръща в основен компонент на 
политиката за устойчиво развитие на всяка община. 
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В съответствие с Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 
(НПДЕВИ), чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), 
кметовете на общини разработват общински дългосрочни и краткосрочни програми за 
използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива.  

Програмите се приемат от общинските съвети, по предложение на кмета на съответната 
община и обхващат период на изпълнение три години (за краткосрочните) и десет години 
(за дългосрочните програми).  

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

 

                                                ОБЩИНАТА КАТО 

 

     
                                                                                                                      производител 
                                        Потребител на енергия                                       и доставчик  
                                                                                                                          На енергия 
                                                                                                         
 

          регулатор и                    източник на мотивация за по ефективно  
           инвеститор в                производство и потребление на енергия,    
             местния                        използване на възобновяеми енергийни  
             енергиен                     източници и за опазване на околната среда 
                 сектор; 
 
 

Фиг.№1 Изпълнявани функции от Общините 

Политическа рамка.  

През ноември 2018 г., Европейският парламент прие новите цели за енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни източници. До 2030 г. енергийната ефективност в 
ЕС трябва да се подобри с 32.5%, като делът на енергията от възобновяеми източници 
трябва да представлява поне 32% от крайното брутно потребление в ЕС. И двете цели ще 
се преразгледат 2023 г. и могат само да бъдат увеличени, но не и намалени. С по- 
ефективна енергия, европейците ще имат по-ниски сметки. В допълнение, Европа ще 
намали зависимостта си от външни доставчици на нефт и газ, ще подобри качеството на 
въздухa и ще защити климата. Държавите членки трябва да осигурят правото на 
гражданите да генерират възобновяема енергия за собствено потребление, да я  съхраняват 
и да продават излишъка от продукцията. Биогоривата от второ поколение могат да 
изиграят важна роля за намаляването на въглеродния отпечатък от транспортните 
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средства. До 2030 г. поне 14% от горивата за превозни цели трябва да идват от 
възобновяеми източници. Традиционните източници на енергия, които масово биват 
използвани в България и по-конкретно в нашите домове, в бизнеса и за транспорт, спадат 
към групата на изчерпаемите и невъзобновяеми природни ресурси - твърди горива 
(въглища, дървесина), течни и газообразни горива (нефт и неговите производни - бензин, 
дизел и пропан-бутан; природен газ). Имайки предвид световната тенденция за 
повишаване на енергийното потребление, опасността от енергийна зависимост не трябва 
да бъде подценявана. От друга страна високото производство и потребление на енергия 
води до екологични проблеми и по-конкретно до най-сериозната заплаха, пред която е 
изправен светът, а именно климатичните промени. Поради тези причини се налага и 
преосмислянето на начините, по които се произвежда и консумира енергията. В отговор на 
нарастващото потребление, покачващите се цени на енергията, високата зависимост от 
вноса на енергийни ресурси и климатичните промени, идват възобновяемите енергийни 
източници (ВЕИ) - слънце, вятър, вода и биомаса. 

Според Енергийната пътна карта до 2050 г. ЕС поема ангажимент до края на периода да 
намали емисиите на парникови газове до 80-95 % спрямо равнищата от 1990 г., да осигури 
конкурентоспособност и декарбонизация на икономиката и да гарантира сигурност на 
енергийните доставки. Подчертава се, че енергийната ефективност е разходно ефективен 
начин за постигане на дългосрочните цели на ЕС по отношение на разхода на енергия, 
изменението на климата и икономическата и енергийната сигурност. 

Като страна членка на ЕС, Република България следва в своето законодателство 
политиките на ЕС за ЕЕ и ВЕИ. Отношенията, възникващи във връзка с повишаването на 
ЕЕ, се регламентират от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Същевременно, 
създаването на предпоставки за енергийна сигурност на страната при ефективно 
използване на енергията и енергийните ресурси е основна цел на Закона за енергетиката 
(ЗЕ), а повишаването на жизнения стандарт на населението чрез икономически ефективно 
използване на енергията от възобновяеми източници е сред целите на Закона за енергията 
от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Освен тях, пряко отношение имат Законът за 
устройство на територията (ЗУТ), Законът за техническите изисквания към продуктите 
(ЗТИП) и Законът за националната стандартизация. Министерството на енергетиката 
публикува новия дългосрочен стратегически документ – Интегриран план в областта на 
енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г., който заменя 
действащите до момента различни планове в отделните подсектори. В съответствие с 
приоритетите на ЕС енергийната ефективност е поставена на първо място в проекта на 
Интегрирания план, а мерките, свързани с ВЕИ, подпомагат изпълнението на целите за 
намаляване на емисиите на парникови газове.. 

В Допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност е представена 
националната дефиниция за сгради с близко до нулево потребление на енергия, според 
която сградите трябва да отговарят на следните условия: 

а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, 
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отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип 
сгради; 

б) не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия за 
отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е 
енергия от възобновяеми източници, разположени в самата сграда или в близост до 
нея. 

Община Попово притежава потенциал за използване на възобновяема енергия, която може 

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

чрез развитие, разработване и използване на възобновеямите ресурси и насърчаване 

прилагането на мерки по енергийна ефективност. 

Общинските програми за възобновяеми източници и биогорива на Община Попово са 

израз на политиката за устойчиво развитие на общината и предоставя големи възможности 

за съчетаване на нужните мерки за опазване на климата с нови технологични и 

икономически дейности с перспективни работни места. Предизвикателството се състои в 

това да се сложи край на прекомерно увеличаващото се енергийно потребление без да се 

намалява качеството на живот. 

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Общинските планове и програми е необходимо да бъдат съобразени с развитието на 

района за планиране, особеностите, потенциала на общината и действащите общински 

планове за енергийна ефективност.  

Настоящият документ е изцяло разработен в съответствие с европейските нормативни 

актове, свързани с производството и потреблението на енергия, произвеждана от 

енергийни източници и транспонирани в българското законодателство. Основна роля 

играят следните европейски директиви:  

- Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и Съвета за насърчаване използването 

на енергия от ВИ;  

-  Директива  2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2012 

година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 

2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/9/ЕО и 2006/32/ЕО(1); 
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-  Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 19-ти май 2010г. 

относно енергийните характеристики на сградите; 

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

енергийни услуги;  

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

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

схема за търговия с емисии на парникови газове;  

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

използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт;  

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

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

производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници 

на вътрешния електроенергиен пазар; 

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

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

световен мащаб след 2020г.; 

-  Стратегия Европа 2020; 

Основният закон в сферата на ВЕИ, който действа на територията на България е Закона за 

енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Той регламентира правата и задълженията 

на органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление при провеждането на 

политиката в областта на насърчаването производството и потреблението на енергия от 

възобновяеми източници.  

Краткосрочната и дългосрочната програма на Община Попово за насърчаване на 
използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива се явяват естествено 
продължение на дългогодишните действия на общината в тази област. При осигуряване на 
приемственост със „Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България 
до 2030г. с хоризонт до 2050г.“ и в съответствие с актуалните стратегически и програмни 
документи в областта на устойчивото развитие, с настоящата Програма се задава 
краткосрочната визия, която е част от дългосрочната  за периода 2021 – 2030 г. на Община 
Попово  за политиките свързани с използването на енергия от възобновяеми източници. В 
подкрепа на тези политики и отчитайки стратегическите цели на ЕС до 2030 г., делът на 
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енергията от ВЕИ да бъде 32 % от общото потребление, настоящата програма залага 
следната обща стратегическа цел: 
Цел 1: Подобряване на административния капацитет на Община Попово по 

управление на проектите с използване на ВЕИ.  

Цел 2:Увеличаване на дела на енергия от ВЕИ на Община Попово до 2024г., като част 

от дългосрочната цел до 32% през 2030г.  

2.1 Въвеждане на локални източници на възобновяема енергия – слънчеви колектори за 

БГВ, фотоволтаици за производство на електроенергия, геотермални и аеротермални 

източници на енергия, както и използване на енергия от биомаса и др.  

2.2 Преминаване на отоплението от конвенционални горива /твърди и течни горива/ към 

отоплителни инсталации с ВЕИ  в сгради общинска собственост.  

3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

В сферата на енергетиката ЕС споделя своите компетенции със страните-членки. Поради 

големия обхват на тази политика, в този случай ЕС прилага принципа на субсидираност, с 

което европейските нормативни актове за насърчаване на използването на енергия от 

възобновяеми източници биват транспонирани в българското законодателство.  

Европейска нормативна и стратегическа уредба 

Стратегическите документи на ЕС, които определят политиките на ЕС в областта на 
енергетиката и климата, са: 
 

 Дългосрочна стратегия на ЕС до 2050: „Чиста планета за всички“ 

 Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето 

политика по въпросите на изменението на климата 

 Енергийна пътна карта до 2050 г. 

Международните документи в областта на климата, които се подкрепят от ЕС и намират  
отражение в изработените политики в областта на енергетиката и климата, са: 
 

 Споразумение за климата на ООН от Париж 2015 г. 

 Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата и Протокол от Киото. 

Нормативните документи, които създават правната рамка за осъществяването на 
политиките на ЕС в областта на енергетиката и климата, в т.ч. и конкретно по отношение 
на политиките за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници, 
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са: 
Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. 

относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата. 

 Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници 

 Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 

декември 

2018 г. за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната 

ефективност 

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

октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на 

директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 

2006/32/ЕО (1) 

 Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 

2018 г. за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните 

характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната 

ефективност 

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

2010 г. относно енергийните характеристики на сградите 

 
 
Национална нормативна и стратегическа уредба 
 

Новите дългосрочни национални стратегически документи в областта на 
енергията и климата са: 

 Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република 

България 2021 – 2030 г. 

 Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на 

националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

(очаквана публикация след завършена процедура за обществено обсъждане) 

 

В допълнение след множество корекции и забавяния е разработен Национален 

план за възстановяване и устойчивост. Освен основната си цел да способства 
икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 
пандемията, Планът полага и 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. 

 
Други национални стратегически документи, които имат значение за настоящата 

програма са: 
 Национална жилищна стратегия, 2017-2030 г. 
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 Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, България 2020-

2030г. 

 Национална програма   за   подобряване   качеството   на   атмосферния   

въздух (2018-2024 г.) 

 Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г. 

 Национален отчетен план за горите, съдържащ референтното ниво за 

горите на България за 2021-2025 г. 

 Национален план за управление на отпадъците, 2014-2020 г. 

 

Националната законодателна рамка, включва следните законови и основни 
подзаконови актове: 

 Закон за енергетиката 

 Закон за енергията от възобновяеми източници 

 Закон за енергийната ефективност 

 Закон за опазване на околната среда 

 Закон за регионално развитие 

 Закон за устройство на територията 

 Закон за обществените поръчки 

 Закон за горите 

 Закон за водите 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух 

 Закон за ограничаване изменението на климата 

 Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и 

нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и 

съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на 

електрическа енергия (ЗУТ) (Обн. ДВ, бр. 53 от 28 юни 2005 г., изм. ДВ, бр. 73 

от 5 септември 2006 г.) 

 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми (ЗООС) (Обн. ДВ, бр. 57 от 2 юли 2004 г., изм. многократно, посл. 

изм. и доп. ДВ, бр.67 от 23 август 2019 г.) 

 Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и 

клиенти на електрическа енергия към преносната или към 

разпределителните електрически мрежи (ЗЕ) (Обн. ДВ, бр. 31 от 4 април 

2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 36 от 13 май 2016 г., бр. 77 от 4 октомври 2016 г. и 

бр. 76 от 27 септември 2019 г.) 

 Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г. на МИЕТ за условията и реда 

за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на 

енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) (Обн. ДВ, бр.84 от 28 октомври 

2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 2012 г., изм. бр. 24 от 2013 г. и бр. 42 от 9 

юни 2015 г.) 

 Наредба № РД-16-869 от 2 август 2011 г. на МИЕТ за изчисляването на 

общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 

потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от 

възобновяеми източници в транспорта (ЗЕВИ) (Обн. ДВ, бр. 70 от 9 
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септември 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. ДВ, бр. 42 от 9 юни 

2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 19 март 2019 г.) 

 Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на 

строежите (ЗУТ) (Обн. ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г. изм. многократно посл. 

изм. ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г.) 

 Наредба № 7 от 2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност на сгради (ЗУТ и 

ЗЕЕ) (Загл. изм. -ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. -ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 

15.07.2015 г.) (Обн. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2005 г., изм. многократно, посл. 

изм. и доп. ДВ, бр. 93 от 21 ноември 2017 г.) 

 Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за 

битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол (Обн. ДВ, бр. 

15 от 21 февруари 2020 г.) 

 

4. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА. ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ.  

4.1.Географско местоположение  

Община Попово е разположена в Североизточната част на Република България. В 
съответствие с административно-териториалното деление на страната, тя попада в област 
Търговище. Община Попово се намира в непосредствена близост и под въздействието на 
Общоевропейските транспортни коридори № 7 и № 9. В съответствие с проекта за 
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-
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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.  

Интензивността на слънчевата радиация играе важна роля във формиране 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.  

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. 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. 
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Светлен, а хидроложките и минно-технически условия на находището са благоприятни за 
организиране на открит начин на експлоатация.  

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 ПИ 
11716.87.25 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.   

Водоснабдяването на населението е предимно от местни водоизточници. Наличните водни 
количества на 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 
общината са 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.   

4.2 Площ, брой населени места, население.   

Територията на общината е 832,9 км2, което представлява 32,6% от общата площ на област 
Търговище. Тази площ е малко по-малко (приблизително 8 км2) от същата на община 
Търговище и практически двете общини са териториално съизмерими. Едновременно с 
това, отдалечеността от най-големия град в североизточния район – Варна – спомага за 
задържането влиянието на общината в регионалната икономика и върху съседните населени 
места. 
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.  
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Баланс на територията на община Попово според ОУПО Попово 

Баланс на територията 

Площ на проектни 
елементи 

ха в % 

УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ 5 932,47 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% 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ 53 824,05 64,62% 
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 ТЕРИТОРИИ 21 709,93 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 ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

162,77 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 
ВОДНИОБЕКТИ 

904,62 1,09% 

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

ТЕРИТОРИИ НА ТРАНСПОРТА И 
ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

645,27 0,77% 

Терени за транспортната инфраструктура 547,55 0,66% 

Терени за техническата инфраструктура 97,72 0,12% 

ДРУГИ ТЕРИТОРИИ 111,47 0,13% 
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Баланс на територията 
Площ на проектни 

елементи 

ха в % 

Специални терени 108 0,13% 

Терени за съоръжения и инсталации запреработка на 
отпадъци 

3,47 0,004% 

ОБЩО 83 290,57 100,00% 
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 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 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 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, 
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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 

 

Основни изводи:  

�  Благоприятно природо-географско и транспортно-комуникационно местоположение на 
общината, разположение в активна комуникационна ос “запад-изток” (АМ Хемус) 

�  Характерният за района на община Попово хълмист релеф благоприятства развитието на 
пътната мрежа, селищните системи заедно с прилежащите им комуникации.  

�  Благоприятен климат с положителни средногодишни температури  

�  Възможности за използване на природните ресурси за развитие на екологично 
земеделие, преработвателна промишленост, търговия и туризъм  

�  Град Попово като център с микрорегионално значение в територията на област 
Търговище представлява вторичен опорен център, балансьор в развитието на областта и 
следва да допринесе за намаляване на ефекта на моноцентричното развитие в рамките на 
Североизточен район. В качеството си на вторичен опорен център и балансьор е включен 
като град за подкрепа по ОП «Региони в растеж» (2014-2020г.). 

4.3 Сграден фонд на територията на общината.  

Община Попово се състои от 34 села и общинския център град Попово. Обитаването се 
извършва основно в населените места, като най-голям дял има общинския център – гр. Попово. 
Пространственото проявление на жилищния сектор оказва влияние върху планирането и 
развитието на обитаването като цяло, но и на цялата урбанизирана структура на община 
Попово. Правилното планиране на жилищния сектор (обитаване) трябва да се възприема като 
необходим инструмент за управлението на общината, който да се съобразява със спецификата на 
локализацията върху която се прилага. 
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 Жилища по материал на външните стени на сградата (по конструкция )  

в община Попово 

 

Показател Мерн
а 
едини
ца 

2010 2011  2012 

Жилищни сгради Брой 45880 43611 43620 

По материал на външните стени на сградата 

- стоманобетонни и панелни Брой 2536 1685 1699 

- тухлени Брой 24098 25866 25867 

- други Брой 19246 16060 16054 

Източник: НСИ 

 

Жилища към 31.12.2007г. по материал на външните стени на 

сградата (по конструкция ) в селата на община Попово 

Конструкция Брой Относителен дял % 

Жилищни сгради 10779 100.0 

По материал на външните стени на сградата 

- стоманобетонни 503 4.7 

- тухлени 6273 52.8 

- други 4000 37.1 

Източник: НСИ 

 

Жилища по материал на външните стени на сградата (по конструкция) 

 

Населени места Общо Стоманобет
он 

Тухли Други 

Общо 10779 503 6276 4000 

с. Априлово 290 - 103 187 

с. Баба Тонка 150 2 124 24 

с. Берковски 116 - 66 50 

с. Бракница 157 1 122 34 

  с. Водица 543 42 458 43 

с. Гагово 390 23 197 43 

с. Глогинка 322 2 201 119 

с. Горица 212 3 178 31 

с. Долец 119 2 75 42 
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с. Долна Кабда 166 - 66 50 

с. Дриново 367 2 77 288 

с. Еленово 197 - 66 131 

с. Заветно 104 - 25 79 

с. Зараево 464 6 198 260 

с. Захари 
Стояново 

211 5 129 76 

с. Звезда 191 - 57 134 

с.Иванча 101 - 43 58 

с. Кардам 769 7 438 324 

с. Ковачевец 515 50 324 141 

с. Козица 161 7 51 103 

с. Конак 165 - 96 69 

с. Ломци 494 - 238 256 

с. Манастирица 83 15 51 17 

с. Марчино 111 1 62 48 

с. Медовина 484 226 177 81 

с. Осиково 242 4 214 24 

с. Паламарца 685 1 503 181 

с. Помощица 181 - 21 160 

с. Посабина 214 53 111 50 

с. Садина 904 3 574 327 

с. Светлен 573 4 448 121 

с. Славяново 578 41 382 155 

с. Тръстика 240 1 115 124 

с. Цар Асен 280 - 270 10 

Източник: НСИ 

 Жилища към 31.12. 2007 г. по форма на собственост в селата на 

община Попово 

 

 Брой Относителен дял - 
% 

Жилища - общо 10779 100.0 

Държавни и общински 103 1.0 

Частни - общо 10676 99.0 

в.т.ч. на юридически лица 27 0.2 

на физически лица 10649 98.8 

Източник: НСИ 



        Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от  
възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2022-2024г. 

    

 

24242424     

 

Забележка: Групата “Собственост на частни юридически лица” – това са жилища 

на фирми , на фондации и др. и в тях са настанени лица от тези фирми, дадени са под 

наем на други лица или са необитаеми за момента. 

4.4 Промишлени предприятия.   

Икономическата структура на Община Попово се характеризира с преобладаващ вторичен 
сектор. Водещ структуроопределящ отрасъл в икономиката на общината е преработващата 
промишленост, формираща 44% от приходите и осигуряваща 42% от заетите лица в общината 
към 2010 г. Сред другите водещи икономически дейности в общината са селско, горско и 
рибно стопанство; търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; строителство; 
транспорт, складиране и пощи. В последните години икономиката на общината е в процес на 
преструктуриране, съпътстван от промени в секторната, отрасловата и технологична структура 
на производството, в структурата и размера на стопанските субекти, както и в локализацията на 
производствата и дейностите. 

Производствено-складовите зони на територията на Община Попово могат да бъдат разделени 
на 2 вида в зависимост от тяхното местоположение: 
 

 Производствени зони в границите на гр.Попово; 

 Производствено-складови зони и стопански дворове извън гр.Попово. 

На територията на град Попово има обособени две по-големи и една по-малка 
производствени зони – съответно източна, южна и западна. 
Най-стара и най-голяма е Източната производствена зона, исторически формирана в близост 
до железопътната линия на изток. Тя обхваща терените на големите промишлени предприятия: 
„Чугунена арматура - България" АД,  „Елена Груп“ ЕООД, “Родина – Холдинг” АД, 
„Мебел стил“ ООД, “Кристера" АД –най големия публичен склад за зърно в областта; 
“Родина-Агро” – предприятие за подготовка на замразени плодове и зеленчуци – част от 
“Родина – Холдинг”, „Десислава“ ЕООД; В зоната са разположени също бетонов възел 
“Антола” АД и “ГЕОСТРОЙ ПОПОВО” ООД с комплексно строителство – арматурен 
двор, железарски двор, бетонов и варов възел със строителна лаборатория, услуги с 
автобетон помпа и автокран; складове на “Петрол” и “Вторични суровини” и др. 

По-нова и значително по-малка е Южната производствена зона, разположена южно от старата 
жп гара на града. Сред по-големите предприятия, разположени тук са: „Ойропак” ООД – 
завод за преработка и складиране на семена и производство на пелети от отпадния 
проедукт;  сгради на горското стопанство, Булгарплод, Електроснабдяване, РИО ООД и др. 

Най-малка е Северозападната производствена зона, разположена по протежение на пътя за 
София. Тук са разположени “Родна индустрия-91” ЕООД – предприятие, специализирано в 
производството на строителна керамика, Стройкомплект - складова база и др.  

Извън границите на гр.Попово съществуват отделни предприятия и производствено-складови 
терени. Бившите стопански дворове са разположени непосредствено до границите на 
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населените места в Община Попово. Всяко село притежава такава стопанска зона, която в 
миналото е служела за обезпечаване на дейностите на бившите ТКЗС, АПК и други 
селскостопански организации. Застроени са основно с аграрни сгради – обори, силози, 
хамбари, складове и др. След промените голяма част от селскостопанските дворове са 
разпродадени. Част от обектите в тях все още се изпълзват за нуждите на селското стопанство, 
други са преустроени за други нужди или не се използват. 

Извън град Попово са разположени малък брой от мощностите на предприятията от 
общината. Северно от града е разположена зърнена база на „Агросем 2000" ЕООД.  В 
западната част на село Ковачевец се намират мощностите на завода “Електроапаратура” ЕООД. 
В близкото село Водица е разположено бутилиращото предприятие „Водица Ботълинг” 
ООД. В село Дриново е производствената база на “Тандем Попово” ООД и „Марк-рафт“ 
ООД за производство на яйца и птици. В с. Ломци се намира предприятието за отглеждане 
на кокошки - носачки и производство на яйца и Птици Ломци” ООД. Югозападно от село 
Кардам на пътя Разград – Попово е разположена базата на „Натурела Плод” АД. В село 
Светлен се намира мандрата на „Кея-Комерс-03" ЕООД. Земеделските кооперации 
използват частично терените на стопанските дворове на територията на селата Кардам, 
Ковачевец, Светлен, Захари Стояново, Медовина, Осиково и кв. Сеячи на гр. Попово. 

4.5 Транспорт.   

4.5.1 Пътна мрежа                                                                                                     

Републикански пътища 

Пътната мрежа в Община Попово е изградена от републикански пътища и общински пътища. Те 
осигуряват добра достъпност между селищата в общината и общинския център. 
Обвързаността на територията на общината с главната пътна мрежа на страната се осъществява 
чрез републиканските пътища II-ри и III-ти клас. 
 
За Община Попово е характерна ниската изграденост на пътищата от висок клас – 
автомагистрали и първокласни няма. Делът на второкласните и третокласни пътища, които 
осигуряват транспортен достъп до главните транспортни направления е общо 44,8%, т.е. по- 
висок от този на второкласната и третокласната пътна мрежа за страната (42,1%) и за област 
Търговище (38%). Висок е делът на местни (общински) пътища (56,6%), т.е. областта се 
обслужва преобладаващо от пътища с регионално значение, при това голяма част от тях - 
прекатегоризирани четвъртокласни, чието състояние обикновено е лошо. 

 

 

 

 

 

 

 Дължина на пътната мрежа в Община Попово 
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BNgoBe MaTNya O6ya
 
% 

ganMNHa 

oТ o6щaTa 
MpеЖa 

1. Обща дължина на пътната мрежа 304.650 км 100.0 %

2. Републиканска пътна мрежа 132.298 км 43.4 %

2.2. Второкласни пътища 34.000 км 11.2 %

2.3. Третокласни пътища 97.798 км 32.1 %

2.4. Пътни връзки 0.500 км 

3. Общинска (четвъртокласна) 
пътна мрежа 

172.352 км 56.6 %

 
 
 
В община Попово общественият транспорт на населението се осъществява предимно чрез 
автобусни пътнически превози. Те се извършват в рамките на областната транспортна схема и 
общинската транспортна схема. И двете транспортни схеми, обслужващи селищата на община 
Попово са възложени чрез обществена поръчка на частни превозвачески фирми. На 
субсидиране подлежи градския транспорт по основни автобусни линии.  
На територията на град Попово таксиметров транспорт се осъществява от 17 фирми с около 
30 бр. леки автомобила. 
 
4.5.2 Железопътна мрежа  
 

През Община Попово преминава жп линията София-Горна Оряховица-Варна, част от 
националната железопътна мрежа. Общо за общината е с дължина 34.741 км. 
Класификацията на жп линията съгласно Нормативната уредба на ДП „НК ЖИ“ по 
товаронапрежение е V-ти клас. Жп линията е двойна и 100% електрифицирана. Състоянието на 
релсовия път е добро. Гъстотата на железопътната мрежата в община Попово (0.045 км/км2) 
е по-ниска от средния показател за страната (0.058 км/км2). Съществуващата ж.п. мрежа 
осигурява лесен достъп на хора и стоки до София, Варна, както и до други региони в 
България. На територията на общината са разположени 5 броя спирки и 3 железопътни 
гари (2 в гр. Попово и 1 в с. Славяново). 
 Железопътната гара в общинския център разполага с необходимите гарови коловози и 
съоръжения за изпълнение на товаро-разтоварна дейност и при възникнали товари е в 
състояние да ги обслужва. 

Сградният фонд на жп гара Попово е магазия и навес стара гара Попово, стрелкова кабина – 2 
броя, приемна сграда нова гара Попово – 2 броя, перон – 3 броя, питеен водопровод – 1 брой. 
Жп гара Славяново разполага с приемно здания (жилище на ПЗ), магазия с канцелария, 
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стрелкова кабина – 2 броя, перон – 4 броя. 
Жп спирка Медовина има сграден фонд, включващ приемно здание, външен водопровод, 
перон – 2 броя. 

 
4.6 Селско стопанство  

    Селско и горско стопанство 

Селското стопанство оказва значително влияние върху икономическия профил на цялата 
община. Добре развито е производството на зърнени култури, червено месо от прасета и 
говеда, малини и ягоди, дърводобив. Основни предприятия на територията на общината в 
областта на животновъдството са „Братя Томови” АД (птицевъдство), „Яйца и Птици Ломци” 
ООД (отглеждане на кокошки - носачки и производство на яйца), ЗК „Хан Кардам 91” с. 
Кардам (говедовъдство за мляко и месо), ЗКПУ„Калакоч-92” с. Ковачевец (млечно 
говедовъдство). 
По-крупни земеделски производители са „Златен плод” ЕООД, „Родина Плод” ЕООД, СД 
„Езокс”, „Агросем-2000” ЕООД, „Натурела Плод” АД, земеделските кооперации на 
територията на общината (ЗК „Хан Кардам 91” с. Кардам, ЗК „Напредък” с. Светлен, ЗКПУ 
„Калакоч-92” с.  Ковачевец, ЗК „Сеячи” кв. Сеячи, ЗК „28-ми декември 92” с. Захари 
Стояново, ЗК „Напредък” с. Медовина, ЗК „Възход”  с.  Осиково,  ЗК „Попово-93”  гр.  
Попово)  и  по-големите  арендатори  „Агро Корект”, „Агроцентър - Георги Георгиев”, ЕТ 
"Агро-М-Драгомир Дончев", ЕТ "Димитров-2001, „Кристера“ АД , „Елена Груп“ ЕООД и 
др.   Основните култури които се произвеждат на територията на общината са пшеница, 
царевица, слънчоглед, ечемик, рапица, люцерна.  

Общината има традиция и в горското стопанство, сфера в която развиват своята дейност 

производители като Кондюфрут” (овощен разсадник в с. Паламарца), „Форест груп” ЕООД 

(дървообработване) и компаниите които се занимават с дърводобив и търговия на с 

дървесина „Тир” АД, „Мира-М4” ЕООД, „Маримекс” ЕООД. 

Внимателния прочит анализираните данни показва, че голяма част от селскостопанската и 

горскостопанската продукция се складира, търгува и обработва на територията на община 

Попово. Много голяма част от ръста в приходите на предприятията в отрасъла „търговия” са 

свързани със селскостопанската продукция, която е и основна суровина за стабилните 

предприятия в преработващата промишленост. Селското стопанство формира и голяма 

част от поръчките в отраслите транспорт, складиране и строителство. Перспективата за 

развитие на тази икономическа дейност и съответно свързаните с нея производства и 

търговски дейности е добра. 

Въпреки положителното влияние на селското стопанство върху икономическия комплекс 

на общината, профилът на този отрасъл се характеризира и с някои сериозни негативни 

черти. Земеделието на територията на региона е с подчертано монокултурен фокус върху 

зърнопроизводството. Това, от своя страна, води до няколко негативни последствия. 

Технологията на зърнопроизводството ангажира ограничен брой заети, а добавената 
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стойност от дейността е значително по-ниска, отколкото при производството на други 

култури – зеленчукопроизводство, отглеждане на трайни насаждения и други. 

Фокусирането на региона върху добива на зърно ограничава възможностите за развитие на 

традиционното за тази част на България зеленчукопроизводство. 

 
4.7 Външна осветителна уредба   

Уличното осветление на територията на Община Попово е изпълнено оптимално 
енергоемко и  покрива нормите за осветеност съгласно стандарта на БДС EN 13201-2:2016. 

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.   
Възобновяемите енергийни източници рядко намират приложение за нуждите на 
електрозахранването на външната осветителна уредба. Това се дължи най-вече на високите 
инвестиции (за слънчеви колектори, инвертори и акумулатори) и значителните оперативни 
разходи предвид краткия живот на акумулаторите, които правят подобен тип проекти 
финансово неизгодни. Инвестициите във външно осветление, захранвано със слънчева 
енергия, биха могли да бъдат финансово рентабилни предимно в случаи, когато се изгражда 
ново осветление на места, отдалечени от електроразпределителната мрежа и без конкретни 
изисквания за нивата на осветеност съгласно светлотехническите класове. Поради тази 
причина, на този етап този сектор не идентифициран като приоритетен за Община Попово, 
като следва да се следи развитието на пазара от гледна точка на цена и дълговечност на 
акумулаторите. 
 

5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ 

Общините придобиват все по-значителни функции в управлението на енергията, в 
условия на децентрализация и разширяване правомощията на местното самоуправление. 
Като основна грижа на общинските власти се явява задачата за рационално използване 
на енергийните ресурси, тяхното производство и доставка. Община Попово притежава 
потенциал за използване на възобновяема енергия, която може да осигури значителна 
част от общата, необходима за бизнеса и домакинствата енергия чрез развитие, 
разработване и използване на възобновяемите ресурси и насърчаване прилагането на 
мерките за енергийна ефективност. 
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Консуматор и доставчик  
на услуги 

Бенефициент и 
изпълнител на 

проекти в областта 
на енергийната 
ефективност и 

възобновяемата 
енергия. 

ОБЩИНА ОБЩИНА ОБЩИНА ОБЩИНА 
ПОПОВОПОПОВОПОПОВОПОПОВО    

Фактор за 
вземането на 

местни решения 
и утвърждаване 

на мерки за 
енергийна 

ефективност; 

Модел за енергийно 
поведение 

Като местен орган на управление, Община Попово определя местната енергийна 
политика по възобновяеми източници, дефинира приоритетите в развитието й и създава 
условия за изпълнение на местни енергийни инициативи в качеството си на: 

Енергийна ефективност  

Енергийната ефективност е средство за повишаване качеството на енергийните услуги при 
приемлива цена за обществото и възможност за намаляване на енергопотреблението чрез 
внедряване на конкретни мерки за икономия на енергия. Мерките по енергийна 
ефективност ускоряват икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда, 
повишават жизнения стандарт на населението, което е основна цел на община Попово. 
Общинската програма има за цел чрез система от мерки и дейности на общинско ниво да 
насърчи енергийната ефективност като основен фактор за повишаване ефективността на 
икономиката, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда.  

Използването на изцяло конвенционални източници на енергия и зависимостта от 
внос на външни енергийни ресурси са характерен проблем както за България като цяло, 
така и за Община Попово. Целите на общинската програма за устойчиво използване на 
ВЕИ съвпадат с целите на националната програма: намаляване енергоемкостта на БВП, 
намаляване енергийната зависимост на общината, намаляване на вредните газови емисии в 
атмосферата; подобряване стандарта на живот; постигане на устойчиво енергийно 
развитие; създаване на нови работни места; оползотворяване на местни ВЕИ; стимулиране 
действителния старт на ВЕИ към мащабно пазарно реализиране.  
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6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ 

6.1 Слънчева енергия 

Една от най-добре разработените и с доказан потенциал и бъдеще е слънчевата 
енергия. Още през март 2007 г. Европейският съвет постави като цел до 2020 г. 20% от 
енергията в ЕС да идва от възобновяеми източници, а с новите стратегическите цели на ЕС 
до 2030 г., делът на енергията от ВЕИ да бъде 32 % от общото потребление.  
           За щастие слънчевите ресурси в Европа са изобилни и не могат да бъдат 
монополизирани, затова усилията трябва да бъдат насочени в тази посока, казват експерти.
  

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното количество 
слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен метър 
хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m2. При географски ширини 40°- 60° 
върху земната повърхност за един час пада максимално 0,8-0,9 kW/m2 и до 1 kW/m2 за 
райони, близки до екватора. Ако се използва само 0,1% от повърхността на Земята при 
КПД 5% може да се получи 40 пъти повече енергия, от произвежданата в момента.  

Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на редица 
основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата 
енергия през отделните сезони на годината; физикогеографски особености на територията; 
ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите системи в специфични 
територии, като природни резервати, военни обекти и др.  

Технологичните възможности за оползотворяването на слънчевата енергия в Общината не 
са за пренебрегване. Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на 
вода чрез електричество.  

Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително намалено чрез 
разширено използване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, както във възстановени 
(ремонтирани), така и в новопостроени сгради.  

Слънчеви термични системи за топла вода на обществени/общински обекти - детски 
градини, социални домове, както и стопански обекти - системи за сушене на дървен 
материал и селскостопански продукти, могат да намерят голямо приложение в програмите 
за използването на ВЕИ.  

Разположението на региона в географско отношение осигурява значителна амплитуда на 
слънчевата радиация. 

Интензивността на слънчевата радиация играе важна роля във формиране нивото на 
замърсяване на въздуха. Количеството пряка радиация зависи предимно от височината на 
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слънцето, което определя и вида на нейния дневен и годишен ход. Максимумът е 
съответно в часовете около обед и през месеците юни и юли. Интензитетът на пряката 
слънчева радиация върху хоризонтална повърхност за България по обед се движи от 0.24 
кW/m през зимата, до 0.70 кW/m през лятото. 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. 

 Североизточен регион – 50% от територията на страната, предимно селски райони, 
индустриалната зона, както и част от централната северна брегова ивица. 
Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 450 h до 1 750 h - 1 
550 kWh/m2 годишно. 

Климатични дадености за Община ПОПОВО 

  Годишно разпределение на слънчевата радиация: 

Карта на годишното разпределение на слънчевата радиация, получена от оптимално 
наклонени ФВ модули  

Карта за теоретичния потенциал на слънчевата радиация в България 

 

 

 

 

 

 

Възможности за инсталиране на фотоволтаични елементи върху покривни 
пространства.  

Използването на слънчевата радиация за производството на електрическа енергия 
също може да стане в обособени за целта паркове. Но заедно с това дава възможност за 
произвеждането на електричество от вече построени или новостроящи се сгради. Има два 
основни начина: чрез фотоволтаични системи вградени в обвивката на сградата (BIPV). И 
чрез адаптирането на стандартни фотоволтаични панели (BAPV) за  монтиране върху 
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съществуващи сгради.  

При използването на всички видове фотоволтаици в максимална степен се избягват 
проблемите с присъединяването в електропреносната мрежа и нуждата от ОВОС, като при 
инсталираните върху сградите такива на практика липсват. 

Варианти за BIPV и BAPV: 

Най-използваното място от сградата за инсталиране на фотоволтаични елементи е 
покривът. При плосък покрив могат да се инсталират: 

 готови моно- или поли- кристални фотоволтаични модули; 
 аморфни фотоволтаични модули, които да служат като покривна изолация. 

При наклонен покрив могат да се инсталират горепосочените. А за покрив с 
покритие от керемиди, има специални модули, които могат да бъдат инсталирани на 
мястото на част от керемидите или да ги заместят на южната страна на покрива. 

При остъклен покрив могат да се използват вградени в стъклопакетите моно- или 
поли- кристални фотоволтаични клетки, което позволява едновременно да се произвежда 
електричество и да се осигури осветеност на прилежащите помещения. Такъв покрив е 
едновременно красив и функционален и създава отлична работна атмосфера. 

Друг вариант е да се използват тънкослойни фотоволтаици, които правят покрива 
полупрозрачен, осигурявайки едновременно производството на електроенергия и 
равномерна мека светлина в избран от клиента нюанс (според оцветяването на 
стъклопакета). 

Фасадата е второто място за интегриране на фотоволтаични елементи. 
Тук готовите моно- и поли- кристални фотоволтаични модули могат да бъдат 

използвани като основна или допълнителна външна облицовка даваща дълготрайна термо- 
и звуко- изолация, устойчива на атмосферните влияния и подобряваща външния вид на 
сградата. 

Същата функция могат да изпълняват и гъвкавите фотоволтаични елементи от 
аморфен силиций. 

Има специално разработени фотоволтаични модули, които заместват 
слънцезащитните системи от типа на външните щори за сградата. Както при остъклените 
покриви и тук моно- и поли- кристални фотоволтаични клекти могат да бъдат вградени в 
стъклопакетите на прозорците, подобрявайки чувството за комфорт. Заедно с 
произвеждането на електричество и намаляването на разходите за охлаждане. 

И отново както при остъклените покриви може да се използват тънкослойни 
технологии за осигуряване на полу-прозрачност на прозорците, гарантираща мека 
светлина, електричество и по-малки разходи за охлаждане на прилежащите помещения. 

Екологична целесъобразност на инвестицията: 

Фотоволтаиците са единственият източник на електрическа енергия за който няма 
данни да влияе отрицателно на околната среда или здравето на хората, животинските и 
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растителните видове в района на инсталирането им. 
Слънчеви термични инсталации  

В Община ПОПОВО съществуват технологични възможности за оползотворяването 
на слънчевата енергия. Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на 
вода чрез електричество. Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде 
значително намалено чрез разширено използване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, 
както в ремонтирани, така и в новопостроени сгради.  

Слънчеви термични системи за топла вода на обществени/общински обекти 
(болници, детски градини, социални домове), както и стопански обекти (системи за сушене 
на дървен материал и селскостопански продукти), могат да намерят голямо приложение в 
програмите за използването на ВЕИ. 
6.2 Вятърна енергия 

Критериите, на базата на които се прави оценка на енергийния потенциал на вятъра, 
са неговата посока и средногодишната му скорост. За целите на програмата са използвани 
данни от проект BG 9307-03-01-L001, “Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в 
България” на програма PHARE, 1997 година, получени от Института по метеорология и 
хидрология към БАН (119 метеорологични станции в България, регистриращи скоростта и 
посоката на вятъра). Данните са за период от над 30 години и са от общ характер. На тази 
база е извършено райониране на страната по ветрови потенциал.  

Картосхема на плътността на енергията на вятъра на височина 10 m над земната 
повърхност. Измерва се във Вт/кв.м. от земната повърхност.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал – включва равнинните части от 
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релефа на страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р. Струма и р. Места и 

високите полета на Западна България. Характеристики на тази зона са: 

 Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s; 

 Енергиен потенциал: 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 годишно); 

 Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в 

тази зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината 

(8 760 h).  

 

Картосхема на ветровия потенциал в България  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плътността на енергията на вятъра е пропорционална на третия момент от 
статистическото разпределение и плътността на въздуха. Намаляването на плътността на 
въздуха с надморската височина изисква средната скорост на вятъра да се увеличи с около 
3 % на 1000 м за определяне на същата енергийна плътност. 

Територията на Община ПОПОВО попада в зона  която е със нисък ветроенергиен 
потенциал. Почти цялата територия на общината попада в зоната на технологично 
неизползваемия към момента вятърен потенциал със средна годишна скорост под 4 м/сек. 
За техническо използване трябва да се направят измервания на конкретното място. От 
друга страна с развитие на технологиите става възможно използване на вятър с по-ниска 
скорост. 
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Територията на община Попово е с малък вeтроенергиен потенциал. Като цяло, 
етроенергийният потенциал на България не е голям. Оценките са, че около 1400 км2 площ 
има средногодишна скорост на вятъра над 6,5 m/s, която всъщност е праг за икономическа 
целесъобразност на проект за вятърна енергия. За община Попово тя е около 4 m/s. 
Средният ветроенергиен поток за територията на Община Попово, която е на 210м 
надморска височина, във (W/m2): 

На височина 10м над повърхността - 66 W/m2; На височина 25м над повърхността – 96 
W/m2; На височина 50м над повърхността – 124 W/m2; На височина 100м над 
повърхността – 157 W/m2; 

Ветрови потенциал по сезони в проценти от средногодишния: 
Зима – 28%; 
Пролет – 37%; 
Лято – 17%; 
Есен – 18%; 
В зона А около 60-70% от ветровия потенциал е наличен през зимата и пролетта и около 
30-40% през лятото и есента. 
u Продължителността на вятъра със скорост над 2 m/s през зимата и пролетта за Зона А е 
около 2000 часа. 

Достъпният енергиен потенциал на вятърната енергия се определя след отчитането 
на следните основни фактори: силно затрудненото построяване и експлоатация на ветрови 
съоръжения в урбанизираните територии, резервати, военни бази и др. специфични 
територии; неравномерното разпределение на енергийния ресурс на вятъра през отделните 
сезони на годината; физикогеографските особености на територията на страната; 
техническите изисквания за инсталиране на ветрогенераторни мощности. Основен 
недостатък е също пиковото производство на енергия от вятърни генератори около 4 часа 
сутринта, когато консумацията е най-малка. 

Изграждането на ветропарк от Общината за собствено ползване не би била 
целесъобразна инвестиция, но при евентуален инвеститорски интерес, Общината би 
съдействала в издаването на нужните разрешителни за изграждане на съоръжението.  

Община ПОПОВО не предвижда инвестиции за изграждане на вятърни генератори. 
За в бъдеще при наличие на инвеститорски интерес могат да бъдат направени 
допълнителни проучвания за анализ на ресурса за ВЕИ. 
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6.3 Водна енергия 

Наличните водни количества на територията на общината са формирани от 
повърхностни и подземни води. Отводняването става основно от реките Черни Лом, Малки 
Лом, Голяма река 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 общината са язовирите на Попово, Ломци и Водица. На 
територията на общината са установени следните видове подземни води: пукнатинно-
пластови, карстови, грунтови и склонови води. През последните 10-15 години поради 
засушаването се забелязва тенденция за намаляване оттока на водите. Наличните водни 
ресурси са неравномерно разпределени върху територията на страната. Неравномерност се 
наблюдава както в сезонен, така и в годишен аспект. Тази тревожна тенденция е 
характерна и за община Попово. 

Анализът на водните ресурси на община Попово показва, че съществуващите реки и водни 
басейни не са подходящи за добив на електроенергия чрез средни и големи ВЕЦ. В 
дългосрочен план общината би могла да извърши проучвания за потенциала за изграждане 
на малки ВЕЦ.  

6.4 Геотермална енергия 

“Геотермална” – понятието идва от гръцката дума “гео” – земя и “терма”- топлина, което в 
общия смисъл на думата означава – топлинна енергия от Земята. Геотермалната енергия е 
резултат от извличането на топлината съдържаща се в разтопеното земно ядро, с 
радиоактивните процеси произтичащи в нея, с потенциалната и кинетичната енергия при 
тектонските процеси. Извличането и на повърхността на земята може да стане чрез 
термалните води, чрез вулкани или чрез принудително вкарване и загряване на вода или 
други енергоносители в нагорещени скални маси или в земното пространство. 
Практическото значение на геотермалната енергия зависи от локализацията на източника, 
дебита, температурата му, близостта му до потребителите, климатичните условия и 
изградената инфраструктура. 

Геотермалният градиент – изразява нарастването на температурата в дълбочина в посока 
към земното ядро. Химичният състав - съдържанието на химични елементи в 
геотермалните източници има значение при използването на течни енергоносители /топла 
минерална вода, подпочвени води и други/. Пряко се отразява на схемите на използване на 
ресурса. 

Ресурсите на геотермална енергия /извличани чрез сондажи или улавяни на местата с 
естествен излив/ могат да бъдат класифицирани според своята температура и област на 
приложение, както следва: 

 Геотермална енергия с ниска температура ( от 20 С до 100С ) - използват се за 
отопление, оранжерийно производство, индустриални процеси и бално-лечебни 
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центрове. В директна или индиректна схема на експлоатация на източника. Изборът 
на схемата зависи от химичния състав на извора. 

 

    Геотермална енергия със средна или висока температура (към този клас се 
причисляват находищата на подпочвени води под налягане с температура от 90С до 
180С ) - позволяват производството на елетричество или чрез пряко освобождаване 
на пара, ако температурата е достатъчна ( 140С - 120С ), или чрез изпарение на 
органичен флуид. 

Потенциалът на геотермалния ресурс се измерва с количеството енергия, което може да 
бъде усвоено в даден температурен интервал. Характерно за водите у нас е, че те са 
хипертермални (над 37°C).  

Повечето от изворите в България са топли, те преобладават в Южна България, а по-
студените - в Северна. 

В зависимост от температурата при която те извират от земните ядра те биват:  

- Студени под 20°C;  

- Хипотермални от 21°C до 32°C; 

- Изотермални - от 33°C до 37°C;  

- Хипертермални - над 37°C 

Така термалните води с широко приложение в човешкия бит, култура и козметика имат 
постоянна температура над 20°C при извиране от земните недра. 
Най-горещият извор у нас е гейзерът в Сапарева баня – със своите 103 градуса по Целзий, 
който  е и най-горещият извор в Европа. Освен за лечебни цели там използват тази вряла 
вода и за отопление на общината, детската градина, училището и др.  

Широкото релефоизграждащо участие на мраморите на територията на община 
Попово  е предпоставка за образуването на форми с карстов характер. Ерозионното 
въздействие на водата върху пукнатините на мраморите е довело до образуване на 
подземна карстова хидрография. Районът се характеризира с наличието на подземни 
минерални води.  

Освен използването на геотермалната енергия от подземните водоизточници все 
повече навлиза технологията на термопомпите. Високата ефективност на използване на 
земно и водно-свързаните термопомпи се очаква да определи нарастващият им ръст на 
използване до над 11% годишно. 

Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални централи 
и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни първоначални 
инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и 
разпределителни мрежи. Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия 
са по-ниски от тези при конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента 
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на използване на геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо 
при другите технологии. 

Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато използването 
на енергоизточника може да продължи векове. За осъществяването на такива проекти е 
подходящо да се използват ПЧП. 

На територията на община Попово има един минерален източник в землището на с. 
Водица, който е с температура на водата над 40С. И има потенциална възможност за 
използване и оползотворяване на топлинната енергия от водата.  

Водата от източника е хипертермална – извира при температура 44.5 градуса С. Водният 
басейн се образува на дълбочина от 800 до 1400 метра. Тази дълбочина естествено 
защитава водоносния басейн от всякакви повърхностни замърсявания. 

6.5 Енергия от биомаса 

Дървата за огрев все още са един от използваните ресурси за отопление на 
територията на Община Попово, най-вече в крайните квартали и селата. В много случаи се 
използват дърва с висока влажност, които освен това се изгарят с много ниска ефективност 
в нискотехнологични и  стари печки. Това води до по-голям разход на енергия и до 
замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици. Проблемът се засилва и от 
това, че по подобен начин се горят въглища (към днешна дата в минимални количества), 
както и нерегламентирано различни видове отпадъци. Чрез използване на съвременни 
автоматизирани и високоефективни съоръжения за изгаряне на дървесна биомаса и 
дървесина с гарантирано качество, ефективността на оползотворяване на биомасата може 
да се повиши до два пъти, което ще намали значително използваното общо количество 
дървесина и ще допринесе за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух. 
Въвеждането на контрол на качеството на пазара на дърва за огрев и върху използването 
на нерегламентирано добита дървесина ще допринесе едновременно за намаляване на 
локалното замърсяване на въздуха и за увеличаване на дела на енергията от ВЕИ.  

При преминаване на домакинствата от печки на твърдо гориво към пелетни инсталации за 
отопление, ще се постигне много по-ефективно оползотворяване на биомасата, дължащо се 
на новите уреди. Всички тези домакинства ще използват енергия от ВИ, което досега не е 
сигурно дори и при домакинствата, използващи дърва за огрев, поради липсата на 
достатъчна информация за това дали са добити по устойчив начин съгласно изискванията 
на ЕК. Вследствие на това ще се намалят отделяните фини прахови частици в атмосферата, 
което ще намали замърсяването на въздуха на местно равнище и същевременно ще се 
намалят емисиите на парникови газове. При домакинствата, които са предпочели газ или 
климатици (термопомпи), ще бъде постигнат дори още по-голям положителен ефект по 
отношение на намаляване на замърсяването на въздуха. В случай че новите климатици са 
със средна сезонна ефективност в режим на отопление над 5( SCOP>5) може съгласно 
цитирания по-горе чл. 31 на Наредба 7 за енергийна ефективност в сгради да се счита, че 
произведената от тях топлинна енергия е от ВЕИ. 
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Наред с това, с преминаването към биомаса за производство на топлинна енергия, чрез 
използване на модерни и високоефективни автоматизирани котли в общинските сгради, 
които използват течно или твърдо гориво, ще се постигне както намаляване на емисиите на 
парникови газове, така и на вредните емисии от местно значение. Замяната на 
конвенционални източници на енергия с такива от биомаса продължава да бъде една от 
възможностите за общината в дългосрочен план, тъй като в проектите на голяма част от 
основните стратегически документи на национално ниво са предвидени подобни дейности, 
включително и възможности за финансиране. Важно е да се отбележи, че за постигане на 
максимален ефект от замяната на конвенционални източници на енергия с такива на 
биомаса е необходимо в сградите да са изпълнени мерки за енергийна ефективност, които 
да са постигнали минимална необходимост от енергия за отопление. 

Това условие следва да бъде съблюдавано от общината при подбора на обекти, 
дейности и мерки при реализацията на настоящата програма.  

От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен потенциал има 
биомасата. Неговото усвояване в близко бъдеще е безспорен национален приоритет, което 
налага разработването на цялостна програма за икономически ефективно и екологически 
целесъобразно използване на биомасата. Нарастването на употребата на биомасата, във 
всичките й форми и разновидности, трябва да става със скорост по-висока от нарастването 
на БВП.  

Потенциал за производство на електроенергия от биомаса 

На територията на община Попово в с. Славяново има изградена инсталация за 
производство на ел. енергия от биомаса получена от кравеферма. Собственика на 
инсталацията е СД „Д.Йорданов-О.Илиев-ЕЗОКС“. Тя освен че се използва за собствени 
нужди, така и излишното количество от ел. енергията се предава в ел. мрежата.  

Община ПОПОВО притежава  природни дадености и запазени гори. Санитарната сеч е 
предвидена във всички насаждения и култури, в които са установени заболели и повредени 
дървета. При избора на дървесни видове за залесяване са взети предвид условията за 
месторастене, екологичните на отделните дървесни видове и стопанската цел и изгода. 

 Екологичният ефект от предвидените лесовъдни мероприятия се изразява в следното: 

 увеличава се залесената площ, което е от значение както за подобряване 
на общата продуктивност на гората, така и за подобряване на микроклимата в района; 

 извършването на отгледните и санитарни сечи ще подобри качеството на 
дървостоите и здравословното им състояние; 

 ще се увеличат защитните, водоохранните и водорегулиращите функции 
на насажденията, а така също и условията за растеж; 

 На територията на горскостопанския участък  не се наблюдават масово активни 
ерозионни процеси, поради предимно равнинния терен, слабите валежи и спокойните водни 
течения.  
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 Проблеми при пълноценното използване на дървесината: 

 Ниско ниво на техническа обезличеност на дърводобива; 

 Слаб кадрови потенциал за тази дейност в общините; 

 Ниско ниво на квалификация на работниците в дърводобива; 

 Недостатъчна гъстота на горскопътната мрежа в резултат на което 
извозните разстояния са дълги; 

 Липса на системна информация за търсенето и предлагането на 
дървесина; 

 Необходимо е създаване на нормативни, икономически, технологически и 
организационни условия за оптимално използване на дървопроизводствения потенциал на 
горите, при запазване и подобряване на среднообразуващите им функции. 

Община ПОПОВО е запозната с възможностите за експлоатация на собствена 
инсталация за биомаса или доставка на фирмите в отрасъла материал, добит от санирането 
на общинските гори, както и използването на всички възможности на биомасата и при 
подходяща програма или инвестиционно решение ще използва ресурса и възможностите в 
това направление. 

Понастоящем Община Попово не възнамерява да инвестира в изграждането на 
инсталации за добив на електро- или топлинна енергия от биомаса.  

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

Стратегия за биогоривата в ЕС Стратегията за биогоривата  допълва Плана за действие за 
биомасата и определя общата рамка за развитие на политиката за насърчаване 
потреблението на биогоривата и други възобновяеми горива в сектор „Транспорт” в 
рамките на Общността. Стратегията формулира седем политически оси, включващи мерки, 
които ЕК ще предприеме за насърчаване на производството и потреблението на биогорива:  

1. Стимулиране на търсенето на биогорива.  

2. Извличане на ползи за околната среда.  

3. Развитие на производството и дистрибуцията на биогорива.  

4. Разширяване на снабдяването със суровини.  

5. Увеличаване на търговските възможности.  

6. Подпомагане на развиващите се страни.  

7. Подкрепа на научните изследвания и развойната дейност. 

При определянето на количеството конвенционални горива е отчетена очерталата се 
през последните години тенденция на намаляване на използваните бензини, за сметка на 
увеличеното потребление на дизелови горива. За периода 2005-2020 г. средногодишното 
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намаление в потреблението на бензините е 2,9 %, като в същото време потреблението на 
дизеловите горива нараства с 4,8 % годишно. Според направени проучвания България 
разполага с достатъчно площи, които да обезпечат производството на биогорива с 
необходимите за тази цел суровини, без хранително-вкусовата промишленост да бъде 
засегната неблагоприятно.  

В транспортния сектор, като част от своята политика за устойчиво градско развитие, 
Община Попово работи върху изпълнението на мерки за намаляване на използването на 
традиционните горива и замяната им с електрическа енергия и природен газ. Делът на 
биогоривата като част от състава на традиционните горива в транспорта е регулиран от 
националното законодателство и в тази връзка общината не разполага с ефективни 
механизми за въздействие. Въпреки това, предвид тенденцията за насочване на 
приоритетите в сектора на обществения транспорт към електрически и хибридни превозни 
средства е целесъобразно да бъдат проучени възможностите за осигуряване на максимален 
дял възобновяема енергия в потребената енергия от транспорта, поради все още високия 
дял на енергията от изкопаемите горива в електроенергийния микс на страната. 
Възможните действия са в две направления – предвид отварянето на пазара за 
електроенергия, при договаряне на количествата необходими за градския транспорт да 
бъдат заявени количества „зелена“ енергия произведена от ВИ, или да бъдат изградени 
зарядни станции, осигуряващи енергия от ВИ. По отношение на частните електрически 
автомобили е възможно публично-частно партньорство за изграждане на зарядни станции, 
захранвани с електричество от ВИ. При всеки от случаите е необходимо да бъдат 
извършени анализи за финансова целесъобразност и ефективност в дългосрочен план. В 
тази връзка общината би могла да възложи технико-икономически анализ, който да 
послужи като база за взимане на последващи решения за реализация на предложенията.  

 

7. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ 

Мерки заложени в националния план за действие за енергия от възобновяеми 

източници и приложими на територията на община Попово:  

 Подмяна на течните  и твърдите горива за отопление на обществени сгради с 

биогорива и енергия от ВИ.  

В Р България има значителни възможности за повишаването на енергийната ефективност, 

чрез преминаване от отопление с електроенергия (най-неефективната измежду всички 

възможности и е доста разпространено) към отопление чрез централизирани или 

индивидуални отоплителни системи. Използването на течни горива - мазут или нафта 

също може да се замени с ВИ, като ще окаже положително въздействие, както от 
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икономическа, така и от екологична гледна точка. Отопление с биомаса, чрез съвременни 

високо ефективни котли, загряване на вода със слънчеви топлинни инсталации, 

термопомпи и повърхностни геотермални системи са съвременните алтернативи, които ще 

бъдат насърчавани.  

 Мерки за използване на енергия от ВИ и мерки за енергийна ефективност при 

реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или 

преустройство на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на 

собственост – държавна и общинска; 

 Мерки за използване на енергия от ВИ при изгражданe и реконструкция на мрежите 

за улично осветление на територията на общината; 

 Мерки за използване на енергия от ВИ при изгражданe и реконструкция на парково, 

декоративно и фасадно осветление на територията на общината; 

 Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от ВИ върху 

покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради със смесен 

режим на собственост – държавна и общинска; 

 Общината да провежда информационни и обучителни кампании сред населението за 

мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и 

използването на енергия от възобновяеми източници 

7.1 Административни мерки  

 При разработване и/или актуализиране на общите и подробните 
градоустройствени планове за населените места в общината да се отчитат 
възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници;  

 Да се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, съществуващите и 
да не допускат приемане на нови административни ограничения пред 
инициативите за използване на енергия от възобновяеми източници;  

 Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти за достъп 
и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за 
охлаждане от възобновяеми източници, потребление на газ от възобновяеми 
източници, както и за потребление на биогорива и енергия от възобновяеми 
източници в транспорта;  

 Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти на 
индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и 
енергия за охлаждане от възобновяеми източници;  
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 Общината да провежда информационни и обучителни кампании сред 
населението за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености 
на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници; 

Очаквани резултати от въвеждането на административни мерки: 

 повишени технически компетентности и административен капацитет на 
общинската администрация при съставяне и изпълнение на процедури по обществени 
поръчки, и управление на проекти с ВЕИ; 

 съгласувано и ефективно изпълнение на програмите по енергийна 
ефективност и програмите по ВЕИ; 

 утвърдени партньорства с научни среди, университети и центрове за 
иновации, свързани с производството на енергия от ВЕИ и биогорива; 

 ефективно общинско планиране и развитие на модел на общинска  
енергийна политика, основан на нисковъглеродната енергия; 

Очаквани резултати от въвеждането на законодателни мерки: 

 реално изпълнение на държавната политика за насърчаване на използването 
на ВЕИ на местно ниво; 

 анализ на трудности, законодателни и други ограничения при изпълнение на 
политиката за насърчаване използването на ВЕИ на местно и регионално ниво; 

 усъвършенстване на общинското енергийно законодателство; 
 ефективно функционираща общинска публична информационна система в 

съответствие с изискванията на ЗВАЕИБ. Ефективен обмен на информация с 
Националната публична информационна система. 

 повишени граждански интерес и адаптация към промените в климата и 
технологиите за „зелена енергия”. 

7.2 Финансово технически мерки 

Техническите мерки водят до конкретната реализация на проекти и дейности за 
производство на енергия от ВИ. Те са насочени към интегрирането на инсталации в 
общински и частни сгради, но и към замяна на неефективни отоплителни уреди в 
домакинствата с екологични алтернативи, вкл. ВЕИ. В допълнение към конкретните 
проекти е предвидено изпълнение на предпроектни проучвания, които да дадат по-добра 
представа за техническия потенциал за реализиране на иновативни проекти, както и 
необходимата подготовка за Община Попово да се възползва максимално ефективно от 
новите възможности, които ще бъдат налични за местните власти през следващия 
програмен период. Към финансовите мерки спада привличането на финансов ресурс за 
изпълнение на дейности и проекти, които съответстват на целите на програмата. 
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7.2.1 Технически мерки:   

В съответствие с дългосрочната цел  за ефективното оползотворяване на 
възобновяемите енергийни ресурси в общинския и жилищния сграден фонд, са 
планирани следните финансово- технически мерки: 

ТМ1- Изпълнение на проекти за замяна на енергия от конвенционални горива с 
енергия, произведена от възобновяеми източници в съчетание с мерки за ЕЕ. 

ТМ2- Изпълнение на проекти за оползотворяване на слънчева енергия за подгряване 
на вода и производство на електрическа енергия  
 

ТМ3- Мерки за използване на енергия от ВИ и мерки за енергийна ефективност при 
реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или 
преустройство на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на 
собственост – държавна и общинска; 
ТМ4 - Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от ВИ върху 
покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на 
собственост – държавна и общинска; 
ТМ5 - Мерки за използване на енергия от ВИ при изгражданe и реконструкция на мрежите 
за улично осветление на територията на общината; 
При възлагане на обследване за енергийна ефективност и проектиране на сгради общинска 
собственост в експлоатация, освен основните мерки по повишаване на енергийната 
ефективност с изолиране на ограждащи елементи – стени, подове, тавани и др., да се 
изследва възможността за включване на мерки с внедряване на възобновяеми източници на 
енергия.  

Очаквани резултати от въвеждането на технически мерки: 

 утвърден технологичен напредък в развитието и изпълнението на нови 
енергийни технологии на територията на общината; 

 принос на ВЕИ в намаляване на енергийната интензивност за БВП; 
 увеличен дял на ВЕИ в енергийния баланс на общината; 
 увеличен дял на спестените емисии СО2 от въвеждане на ВЕИ и намалено 

въздействие върху околната среда в региона; 
 повишена енергийна ефективност при крайното потребление на енергия чрез 

комбиниране на мерки по ЕЕ и ВЕИ; 
 намалена енергоемкост и балансирано енергийно търсене и потребление на 

енергия в общински обекти; 
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7.2.2 Източници и схеми на финансиране: 

Община Попово при реализирането на проекти, като основен източник на средства 
използва възможностите предимно на оперативните програми и Националния план за 
възстановяване и устойчивост,  тъй като бюджета на общината не позволява самостоятелно 
финансиране на проекти.  
Други  потенциални финансови източници са: кредитни линии за енергийна ефективност и 
възобновяема енергия (ЕБВР), Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, 
Национална схема за зелени инвестиции (Национален доверителен фонд), Международен 
фонд „Козлодуй”, договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори или финансиране от 
трета страна). 

В изготвения Национален план за възстановяване и устойчивост се дава голяма 
възможност за финансиране на проекти с използване на ВЕИ, както за обществени, така и 
за частни сгради. Очаква се той да положи основите за зелена и цифрова трансформация 
на икономиката в контекста на целите на Зелената сделка. 
 
При възможните схеми на финансиране на програмите, общината участва и със 
самоучастие в проектите, като финансира част от тях.  
Основните източници на средства са: 

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

Очаквани резултати от въвеждането на финансови мерки: 

 повишен дял на усвоени средства от Европейските фондове за проекти по 
ВЕИ; 

 увеличени инвестиции за производство на енергия от ВЕИ; 
 увеличен брой изпълнени проекти с използване на ВЕИ; 
 увеличен дял на средствата в общинския бюджет за ЕЕ и ВЕИ; 
 повишени финансови ползи за общината от реализираните проекти с ВЕИ; 
 повишена енергийна автономност на общината; 
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8. ПРОЕКТИ 

С настоящата краткосрочна програма залагаме следните сгради/проекти за 
повишаване на енергийната ефективност и внедряване на ВЕИ, които са допустими за 
кандидатстване по Националния план за възстановяване и устойчивост, и с които 
община Попово възнамерява да кандидатства след извършени актуални технически и 
енергийни обследвания:   

1. Модернизация на образователна среда в Основно училище „Н. Й. Вапцаров”- 
гр.Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване;  

2. „Модернизация на образователна среда в Основно училище „Св. Климент 
Охридски” – гр.Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване. 

3. Модернизация на образователна среда в Основно училище „Любен 
Каравелов” – гр.Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване; 

4. „Модернизация на образователна среда в Профилирана гимназия „Христо 
Ботев” – гр.Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване;  

5.  „Модернизация на образователна среда в Детска градина „Зарайск” – 
гр.Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване. 

6. „Модернизация на образователна среда в Детска градина „Здравец” – 
гр.Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване. 

7. „Модернизация на образователна среда в Детска градина „Слънце” – 
гр.Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване. 

Описаните проекти целят основно повишаване на енергийната ефективност и внедряване 
на ВЕИ, чрез оптимизиране на отоплителните инсталации.  

С реализацията на проектите ще се подобри топлинният комфорт в учебните и 
детските заведения при по-нисък разход  на енергия, чрез използване на възобновяеми 
източници. 
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9. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от общинските съвети, 
които определят достигнатите нива на потребление на енергия от възобновяеми източници 
на територията на общината, вследствие изпълнението на програмата, пред областния 
управител и Изпълнителния директор на АУЕР.  
За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична оценка на 
постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите 
резултати, което служи като основа за определяне реализацията на проектите. 
Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени чрез количествено и/ или 
качествено измерими стойностни показатели /индикатори. 

Примерни индикатори за 
оценка на Програма на 
ВЕИ на община Попово 

2022г. 2023г. 2024г. 

Брой реализирани проекти 
за ВЕИ в общината 

   

Брой реализирани проекти 
за ВЕИ в сгради общинска 
собственост 

   

Дял на усвоени средства от 
Европейските фондове за 
проекти по ВЕИ 

   

Инвестиции за 
производство на енергия от 
ВЕИ в лв. 

   

Дял на средствата в 
общинския бюджет за ЕЕ и 
ВЕИ 
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 
биогорива за периода 2022г.- 2024г. е важен инструмент за прилагането на държавната 
енергийна и екологична политика на общинско ниво. ОПНИЕВИ има отворен характер и в 
периода на действие подлежи на актуализация, усъвършенстване, допълване и променяне в 
зависимост от ново постъпилите данни, инвестиционни намерения и финансови 
възможности.  

Програмите за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници 

на територията на община Попово са  в пряка връзка с Програмата за енергийна 

ефективност на общината.  
Целта от изпълнението на програмите е:  
 

 Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на 
територията на общината;  

 Повишаване сигурността на енергийните доставки;  

 Повишаване на трудовата заетост  на територията на общината; Намаляване на 
вредните емисии в атмосферния въздух;  

  Повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на 
населението; 

Водещата стратегическа цел, която поставят Програмите на Община Попово за 

насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, е 
да увеличи дела на ВЕИ на територията на общината до 32% до 2030 г. Тази цел отговаря 
напълно на новите тенденции в енергийното планиране на европейско, национално и местно 
равнище. С оглед постигането на така поставената стратегическа цел се предвижда 
изпълнението на конкретни дейности в рамките на три специфични цели, свързани с 
изграждането на институционален капацитет, повишаване на осведомеността и подкрепата 
за общинските политики от страна на гражданите, и изпълнение на проекти, с които се 
очаква замяна на енергия от конвенционални горива с енергия от ВИ. В допълнение, 
промените в подхода за планиране целят също така да се създадат необходимите условия 
за привличане на инвестиции в енергийна ефективност и ВЕИ, в съответствие с целите, 
изискванията и критериите, предпоставени от европейската и националната стратегическа 
рамка в областта.  

Община Попово може да се възползва от всички предоставени насърчителни 
механизми и инвестиционни възможности при формирането на местната политика по ВЕИ 
и оползотворяването на местните възобновяеми енергийни ресурси в полза на своите 
граждани и подобряването на околната среда в региона. 


