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1. Общи положения 

 

1.1.  Основание за разработване 

 

Изготвянето на План за енергийна ефективност (ПЕЕ) на Община Павликени е регламентирано 

в чл. 11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр.98 от 2008 г.  

Чрез ПЕЕ се изпълнява държавната политика по енергийна ефективност (ЕЕ) за постигане на 

Националната индикативна цел до 2016 г. за пестене на горива и енергии в размер на 627 ktoe  

или 7291 GWh (toe = тон петрол еквивалент; 1toe = 11600kWh). 

Националната индикативна цел е заложена в Националния план за действие по енергийна 

ефективност, приет с протокол 37 на Министерски съвет от 04.10.2007 г. и представлява 9 % от 

осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директива 2006/32/ЕО 

за периода 2001-2005 година. 

 

1.2. Нормативна база 

 Закон за енергийната ефективност; 

 Закон за енергетиката; 

 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.; 

 Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г.; 

 Наредба № РД-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на 

обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на 

сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати; 

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

 Закон за устройство на територията; 

 Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 

 Други нормативни и поднормативни документи, имащи отношение към проблематиката. 

 

2. Политика по енергийна ефективност на Община Павликени 

 

2.1. Профил на Общината 

 

 Функционален тип – трети; 

 Територия - 622,569 km
2
; 

 Местоположение –  

Северен централен район за планиране, западна 

централна част на Област Велико Търново; 

 Урбанизирана територия – 39 935 dka, 

включваща 20 населени места: 

- гр. Павликени и гр. Бяла Черква; 

- 18 села - Батак, Бутово, Вишовград, 

Върбовка, Горна Липница, Долна Липница, 

Димча, Дъскот, Карайсен, Лесичери, 

Михалци, Мусина, Недан, Паскалевец, 
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Патреш, Росица, Сломер, Стамболово. 

 Обработваеми селскостопански земи – 395 663 dka или 63% от територията; 

 Горски фонд – 55 685 dka, предимно широколистни гори; 

 Население – 23 869 човека (по данни от преброяването към 01.02.2011г.)  

- Естествен прираст - отрицателен през последните години (28 229 през 2007 година); 

- Безработица – 12,99% към 30.11.2012 (източник бюро по труда) при 11,6% за страната 

(източник НСИ). 

 Икономика 

- Промишленост ; 

- Хранително-вкусова промишленост; 

- Селско стопанство, вкл. отглеждане на декоративна растителност; 

- Търговия и услуги; 

- Строителство. 

 Бюджет и финанси 

 

Година Приходи, млн. лв. Разходи, млн. лв. 

2011 11,673 10,569 

2012 11,461 10,395 

2013* 11,308 10,234 

* Бюджетът за 2013 е прогнозен. 

 

2.2. Място на политиката за енергийна ефективност в развитието на Община Павликени 

 

Енергийната ефективност е един от механизмите за постигане на основната стратегическа цел за 

развитие на Общината, формулирана в Актуализирания общински план за развитие 2012-2013г., 

а именно: „Постигане на балансирано устойчиво развитие на Община Павликени чрез 

превръщането й в привлекателно място за живот и личностна реализация при ефективно 

използване на природните дадености и човешки ресурси, съхранено културно-историческо 

наследство, екологично земеделие и животновъдство и съвременно промишлено производство.” 

Интегрирането на енергията в плана за устойчиво развитие е ключово условие за рационалното 

й използване на местно ниво, което в същото време рефлектира върху редица социални въпроси 

като образование, здравеопазване, безработица и др. 

 

2.3. Дефиниране на понятието „Енергийна ефективност” 

 

"Енергийна ефективност" представлява съотношението между изходното количество 

производителност, услуга, стока или енергия и вложеното количество енергия. Енергийната 

ефективност е свързана с количеството продукт, което се получава в един процес от единица 

енергия и се определя като сбор от започнати действия за намаляване (или оптимизиране) на 
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потреблението на енергия, като в същото време се запазва нивото на предлаганите услуги, което 

означава пряко спестяване на ресурси и пари. 

 

Повишаването на Енергийната ефективност е най-бърз, икономичен и директен начин за 

противодействие на проблемите, свързани с повишаване на цените на петрола и природния газ, 

несигурността в доставките на енергия, и негативните последици от въздействието върху 

околната среда. 

 

За постигане на целите, поставени пред ЕС на среща на върха през март 2007 година - 20/20/20 

(20 % спестена енергия, 20 % енергия от възобновяема енергия и 20 % намаление на емисиите 

въглероден двуокис до 2020 година), освен промяна на енергийната инфраструктура, е 

необходима промяна и в поведението на потребителите. Основен фактор са познанията, 

съзнанието и вътрешната нагласа и убеденост. 

 

Ефективното използване на енергията е както предизвикателство, така и възможност за 

постигане на устойчиво развитие, обединяващо два основни стремежа на обществото: 

 постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт и 

 опазване и подобряване на околната среда. 

 

Политиката по енергийна ефективност, като съставна част от енергийната политика на 

Република България, се базира на националните приоритети и е в хармония с изискванията на 

европейските директиви и пазарни механизми. 

 

2.4.  Резултати от реализирани проекти 

 

Изпълнените в община Павликени в периода 2007 - 2011 проекти, въвеждащи енергоспестяващи 

мерки, са на обща стойност 595 000 лв., предимно собствено финансиране. 

В таблицата и на графиката (Фиг.1) по-долу е представен ефектът от реализираните проекти 

като годишната икономия на енергия, разходи и емисии СО2 в резултат от реализираните 

дейности. 

 

  
енергия, 

MWh 

разходи, 

хил. лв. 
tCO2 

2011 6 596 840 2 832 

спестени 558 89 208 
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Фиг. 1. 

 

2.5. Принос на Община Павликени в постигането на националната индикативна цел за 

енергийни спестявания 

 

Националната индикативна цел до 2016 година за постигане на енергийни спестявания в размер 

на 9% от усреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директива 

2006/32/ЕО за периода 2001-2005 е разпределена за изпълнение между задължените лица, 

определени в чл. 10 на ЗЕЕ: 

 Търговци с енергия, отговарящи на определени изисквания;  

 Собственици на сгради с РЗП над 1 000 кв. метра.  

 Собственици на промишлени системи с годишно потребление над 3 000 MWh;  

Общият размер на целта, която задължените лица трябва да постигнат е 5 984 GWh (516 ktoe) и 

възлиза на 82 % от общата национална цел за енергийни спестявания. Останалите 18 % ще бъдат 

изпълнени от незадължени лица – крайни енергийни потребители. 

 

Индивидуалната индикативна цел до 2016 година на Община Павликени като собственик на 

сгради с РЗП над 1000 м2 е 1,05 GWh или 0,09 ktoe. 

 

3. Състояние на енергопотреблението в Община Павликени 

 

3.1. Информационна основа 

 

База данни за енергийната ефективност на Община Павликени е непълна и не достатъчно добре 

структурирана, което е пречка пред изграждане и реализиране на целенасочена енергийно 

ефективна политика. Базата трябва да съдържа данни за сградния фонд и разходите за 

енергопотребление на общинските обекти. Времевият обхват е в зависимост от техническата 

възможност за събиране на информация. 

Създаването и поддържането на База данни за енергийната ефективност е задължение на 

Отговорника по Енергийна ефективност към Общината със съдействието на останалите 

общински структури, имащи отношение към проблематиката. 
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Базата данни за енергийна ефективност задължително съдържа и информацията, подлежаща на 

периодичен отчет пред съответните държавни органи съгласно действащата нормативна уредба 

в Република България, а именно: 

 

 Данни за годишния отчет за изпълнение на плана за енергийна ефективност – ЗЕЕ, чл. 

12; 

 Данни за периодичната проверка на съществуващите и нововъведените в 

експлоатация водогрейни котли – ЗЕЕ, чл. 27; 

 Данни за периодичната проверка на климатичните инсталации с номинална мощност 

над 12 kW – ЗЕЕ, чл. 28; 

 Информация за управлението на енергийната ефективност на сградния фонд на 

общината: 

- Дневник за месечното потребление по видове енергии, включително дати, цени и 

количества на доставките, както и идентификационни номера на документите, 

удостоверяващи качеството на доставените горива – ЗЕЕ, чл. 36, ал.3; 

- Данни за годишния отчет за управлението на енергийната ефективност, вкл. 

ефекта от изпълнените мерки и за очаквания ефект от изпълнението на предвидените 

в плановете и програмите по енергийна ефективност мерки, размер на постигнатите 

енергийни спестявания – ЗЕЕ, чл. 36, ал. 2, т.3, чл.36, ал.5 и ал.6. 

 

Данните, систематизирани и използвани при изработването на настоящия план ще послужат за 

основа за разработване на База данни за енергийна ефективност на Община Павликени. 

 

3.2. Възприети условности 

 

 Обект на разглеждане са сградите в експлоатация с разгъната застроена площ над 

1000 m2 (подлежат на задължително сертифициране съгласно ЗЕЕ, чл. 19, ал.2); 

 Анализът на енергопотреблението по отношение количество и тип на консумираната 

енергия е на база 2011 година. Данните са получени от счетоводствата, обслужващи 

съответните потребители; 

 За целите на сравнението, енергията, получена от различни видове енергоносители 

(електроенергия, природен газ, дизелово гориво, въглища и др.) е представена в една 

и съща мерна единица - kWh, респ. MWh. 

 Използван е методът на целевите групи - “Целева група” е условно обединение на 

потребители на енергия по сходни признаци. Разделянето на консуматорите по 

целеви групи дава възможност за определяне на тези от тях, при които мерките за 

енергийна ефективност ще доведат до най-голяма икономия на енергия и средства 

при значително подобряване качеството на извършваните услуги. Предимство на 

метода е постепенното “класиране” по приоритети. Програма за оптимизиране 

консумацията на енергия, разработена за даден обект, може да се приложи към друг 

обект от същата „Целева група”, което води до положителен икономически ефект. 

 

3.3. Определяне на целеви групи по сектори 
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Групите от крайни потребители със сравним модел на потребление на енергията за Община 

Павликени са определени както следва: 

 

Сектор Целева група 

1  Администрация 1 Административни сгради 

2 Образование 

2 Училища 

3 Детски градини и Обединени детски заведения 

/ОДЗ/ 

3 Социални дейности 4 Заведения за социални грижи 

4 
Битови и комунални дейности 

/БКД/ 

5 Осветление на улици и площади /Улично 

осветление/ 

 

Целевите групи включват конкретните обекти, изброени в таблица 1 по-долу. Списъкът 

подлежи на корекции при промяна в законодателството на Република България, например 

транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС от 25.10.2012 година относно 

енергийната ефективност (до 5 юни 2014г.). 

 

Табл. 1.: 

№ Целева група 
Собственост 

РЗП Въвеждане 

в експл. 

О/С* м2 година 

А. Административни и обществени сгради    

1 Община Павликени, бул. Руски №4 О 2750 1939; 2009 

2 Читалище Братство, гр. Павликени, пл. Свобода №7 С 2 814 1962 

3 Спортна зала, гр. Павликени, бул. Раковски №2 О 1 642 1977 

4 МБАЛ-Павликени ЕООД, ул. В. Петлешков №2 О 8 884 1971 

Б. Училища     

5 
СОУ Бачо Киро, гр. Павликени, ул. Кирил и 

Методий № 53 
О 5 217 1947; 1920 

6 
ОУ Климент Охридски, гр. Павликени, ул. Илия 

Златев №2 
О 4 284 1907 

7 ОУ Бачо Киро, гр. Бяла Черква О 1 024 1951 

8 ОУ Хаджи Димитър и Стефан Караджа, с. Карайсен О 2 495 1940 

9 ОУ Христо Ботев, с. Недан О 1 093 1951 

10 ОУ Св. Св. Кирил и Методий, с. Батак О 1 420 1948 

11 ОУ Филип Тотьо, с. Върбовка О 1 000 1950 

В. Детски градини и ОДЗ       

12 ЦДГ №4, гр. Павликени О 1 863 1974 

13 ЦДГ №1, гр. Павликени О 1 031 1950 
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№ Целева група 
Собственост 

РЗП Въвеждане 

в експл. 

О/С* м2 година 

14 ЦДГ №5, гр. Павликени О 1 640 1978 

15 ЦДГ, с. Карайсен О 1 060 1973 

16 ЦДГ, с. Димча О 1 128 1951 

17 Детска ясла, гр. Павликени О 2 492 1975 

Г. Заведения за социални  грижи    

18 
Дом за деца с умерена умствена изостаналост 

(ДДУУИ), с. Михалци 
О 1170 1995 

Д. Улично осветление  

Брой 

осв. 

тела 

Инстал. 

мощност, 

kW 

1 За цялата община О 4870 408 

* - О - общинска; С – смесена. 

 

3.4. Структура на енергийното потребление през 2011 година 

 

3.4.1. По типове енергоносители 

 

енергоносител 
ел. енергия 

сгради 

ел. енергия 

УО 

природен 

газ 
въглища нафта 

дърва 

за 

горене 

общо 

kWh/год. 1 197 353 1 211 542 2 895 716 722 640 477 063 92 008 6 596 322 

 

 
 

Фиг. 2 
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3.4.2. По стойност на енергоносителите 

енергоносител 
ел. енергия 

сгради 

ел. енергия 

УО 

природен 

газ 
въглища нафта 

дърва 

за 

горене 

общо 

лв./год. 238 603 206 091 253 675 33 163 105 294 3 040 839 865 

 

Фиг. 3 

 

3.4.3. Енергоносителите като източник на въглеродни емисии 

енергоносител 
ел. енергия 

сгради 

ел. енергия 

УО 

природен 

газ 
въглища нафта 

дърва 

за 

горене 

общо 

tCO2 818 827 715 327 145 1 2 832 

 

 
 

Фиг.4  
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3.4.4. По целеви групи 

 

целева група 

2011 

админ. 

сгради 
училища 

детски 

градини и 

ОДЗ 

социални 

грижи 
УО общо 

kWh/год. 1 849 411 2 057 074 1 228 906 249 390 1 211 542 6 596 322 

 

 
Фиг. 5. 

 

3.4.5. По целеви групи и типове енергоносители 

 

целева група 

2011 

административни 

сгради 
училища 

детски 

градини 

и ОДЗ 

социални 

грижи 
УО общо 

ел. енергия  
682 065 213 068 204 020 98 200 

1 211 

542 

2 408 

895 

природен газ 
1 167 345 943 485 784 886 - - 

2 895 

716 

въглища - 482 640 240 000 - - 722 640 

нафта - 325 873 - 151 190 - 477 063 

дърва за 

горене - 92 008 - - - 92 008 
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Фиг. 6 

 

3.5. Анализ на енергопотреблението в Община Павликени 

 

3.5.1. По енергоносители 

 

 Природен газ: 

 

- дял от общата консумация   - 44%; 

- дял от общия разход    - 30%; 

- дял от отделените парникови газове  - 25%. 

Водеща позиция като консумация в общинските обекти. Делът на разходите и негативното 

екологичното въздействие като процент от общите са съществено по-ниски в сравнение с дела 

на консумираната енергия. Тенденцията по отношение на разходите има обективен за Община 

Павликени характер, но може да се приеме, че ще бъдат винаги по-ниски сравнени с тези за 

електрическа енергия. 

За определяне емисиите на парникови газове се използва т.нар. екологичен еквивалент, който за 

природен газ е 247 gCO2 /kWh. 

 

 Електрическа енергия: 

 

- дял от общата консумация   - 36%; 

- дял от общия разход    - 53%; 

- дял от отделените парникови газове  - 58%. 

Втора позиция по отношение на консумацията в обектите на Община Павликени. Делът на 

разходите и делът на негативното въздействие върху околната среда съществено изпреварват 

консумацията, като тенденцията по отношение на разходите ще се задълбочава във времето.  
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Екологичният еквивалент за електрическа енергия е 683 gCO2/kWh и е почти 3 пъти по-голям от 

този на природния газ 

 

 Въглища: 

 

- дял от общата консумация   - 11%; 

- дял от общия разход    - 4%; 

- дял от отделените парникови газове  - 12%. 

 

Въглищата се използват за отопление на училища и детски градини в някои от селата на 

територията на община Павликени. Минимизиране/елиминиране участието на въглищата в 

енергийния модел на Община Павликени е възможно чрез газифициране на съответните обекти, 

при наличие на техническа възможност, или чрез използване на алтернативни източници на 

отопление. 

 

  Нафта и дърва за горене: 

 

Общият дял на тези горива в общата консумация е под 10%, което ни дава правото да не ги 

разглеждаме като приоритетни. 

 

3.5.2. По целеви групи 

 

Най-голям консуматор на енергия в Община Павликени са училищата – 35%, следвани от 

административни сгради – 28%, детски градини и ОДЗ -20% и Улично осветление - 17%. 

 

4. Цели и обхват 

 

4.1.  Цели 

 

База за дефиниране на целите са показателите за 2011 година и направения в т. 3 анализ. 

 

 Намаляване общата консумацията на енергия от обектите, включени в табл. 1, с 5%; 

- срок - до 2016 година; 

- измерител - kWh/годишно; 

- база за сравнение – 2011 година. 

 Постигане клас на енергопотребление В (Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009г. за 

показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите) на ¼ от 

РЗП на сградите по чл.19, ал.2 от ЗЕЕ, собственост на община Павликени; 

- срок - до 2016 година; 

- измерител – сертификати за енергийните характеристики; 

 

 Редуциране емисиите на парникови газове с 8% до 2016 година. 
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- срок - до 2016 година; 

- измерител – tCO2 (изчислени); 

- база за сравнение – 2011 година. 

 

4.2. Обхват 

 

Настоящият план за енергийна ефективност се приема за периода 2013 - 2016 година. 

Планът за енергийна ефективност има отворен характер и в срока на действие може да се 

променя, усъвършенства и допълва вследствие измененията в законодателството на Република 

България както и в зависимост от конкретните задачи и наличие на необходимите финансови 

средства. Успешното и активно участие на Община Павликени в различни национални, 

регионални и местни проекти за Евроинтеграция, и сътрудничество за съвместно финансиране, 

ще допринесат за бързо и по-обхватно постигане на поставените цели. 

 

5. Дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност 

 

Съгласно чл. 14. от ЗЕЕ „Мерките за повишаване на енергийната ефективност са действията, 

които водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност.” 

 

5.1. Институционални мерки 

 

- Взаимодействие с държавни институции, бизнес асоциации, сдружения и НПО за 

съвместно осъществяване и/или подкрепа при осъществяване на проекти в областта 

на енергийната ефективност; 

- Подкрепа при въвеждане на високотехнологични и енергоспестяващи решения, 

стимулиране на иновациите в областта на ЕЕ; 

- Популяризиране на възможностите и значението на инвестициите в енергоспестяване 

за икономиката, околната среда и устойчивото развитие; 

- Интегриране на мерките за ЕЕ в политиката на Община Павликени; 

- Участие в национални и международни сдружения и инициативи за обмяна на опит и 

добри практики. 

 

5.2. Организационни мерки 

 

Приложими към обектите, собственост на Община Павликени са: 

 

а) Енергийно паспортизиране (Съгласно § 2, ал. 1 на Наредба № 5/28.12.2006 г. за 

техническите паспорти на строежите - Техническите паспорти на съществуващи строежи - 

държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите - смесена държавна и частна 

собственост, или смесена общинска и частна собственост, се съставят в срокове в зависимост от 

категорията им: първа, втора и трета категория - до 31 декември 2014 г.; четвърта категория - до 

31 декември 2016 г.; пета категория - до 31 декември 2018 г.). 
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б) Обследване и сертифициране на сгради; 

 

- От гледна точка на рентабилност, обследването и сертифицирането на сградите 

трябва да е обвързано с реални възможности за финансиране на конкретните проекти. 

Валидност на сертификатите – 3 години. 

 

в) Изпълнение на мерките за повишаване на енергийната ефективност, предписани от 

обследването за енергийна ефективност - в тригодишен срок от датата на приемане на 

резултатите от обследването съгласно чл. 19, ал.3 от ЗЕЕ. Мерките за енергийна ефективност, 

предписани в направените енергийни обследвания на обекти, собственост на Община 

Павликени, са: - изпълнени (ЦДГ №1 и Детска ясла; ЦДГ №4) или в процес на кандидатстване 

за финансиране на изпълнението им (МБАЛ – Павликени). 

 

г) Периодична проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични 

инсталации в сгради. Проверката се осъществява съгласно изискванията на наредба № РД-16-

932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна 

ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 

от закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за 

тях. Периодичността на проверките е определена в чл. 27 и чл. 28 от ЗЕЕ 

- Собственост на Общината са 16 водогрейни котли, подлежащи на проверка по чл. 27 

от ЗЕЕ. Шест от тях са на възраст над 15 години (до 2016 г. този брой няма да се 

промени), т.е. попадат в обхвата на чл. 30, ал. 1 от ЗЕЕ: „…проверката за енергийна 

ефективност включва и оценка на отоплителната инсталация и завършва с препоръки 

към собственика за подмяната на котлите, други модификации по отоплителната 

инсталация и/или други алтернативни решения.” 

 

д) Енергийно обследване на уличното осветление с цел изготвяне на проекти за изграждане на 

енергоефективно осветление, което да гарантира предлагането на услуга на населението с 

изключително висок социален ефект при значително намалени разходи. 

- Потенциалът за намаляване на разходите за улично осветление с въвеждане на 

енергоефективни мерки е до 50%; 

- Уличното осветление е решаващ фактор за намаляване на пътно-транспортните 

произшествия, повишаване безопасността на пешеходците, ограничаване на кражбите 

и криминалните прояви, създаване на естетична нощна картина на градовете, 

увеличаване на пропускателната способност на уличната мрежа. 

 

е) Въвеждане на критерий/и за енергийна ефективност при възлагането и оценката на 

обществени поръчки, в случаите когато е приложимо – закупуване на техника, ремонтни 

дейности и др. 

 

При избора на енергоефективни мерки трябва да се вземат под внимание следните аспекти: 

- Технико-икономически анализ на потенциала за намаляване на енергийното 

потребление. На следващата диаграма е показано влиянието на различните видове 

мерки върху икономията на енергия: 
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Източник: АУЕР -Указания за изготвяне на планове за енергийна ефективност. 

 

- Срок на възвращаемост на инвестициите. Средните периоди на откупуване на най-

често препоръчваните енергоспестяващи мерки са онагледени на следващата 

диаграма:  

 

 
 

Източник: АУЕР -Указания за изготвяне на планове за енергийна ефективност. 

1- Изолация на външни стени; 2- Изолация на под; 3- Изолация на покрив; 4- Подмяна на дограма; 5-ЕСМ по 

осветление; 6- ЕСМ по абонатни станции; 7- ЕСМ по котелни стопанства; 8- ЕСМ по прибори за измерване, 

контрол и управление; 9- Настройки (вкл. „температура с понижение"); 10- ЕСМ по сградни инсталации; 11- 

Други (въвеждане на система за енергиен мениджмънт и т.н.) 
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1- Изолация на външни стени; 2- Изолация на под; 3- Изолация на покрив; 4- Подмяна на дограма; 5-ЕСМ по 

осветление; 6- ЕСМ по абонатни станции; 7- ЕСМ по котелни стопанства; 8- ЕСМ по прибори за измерване, 
контрол и управление; 9- Настройки (вкл. „температура с понижение"); 10- ЕСМ по сградни инсталации; 11- 
Други (въвеждане на система за енергиен мениджмънт и т.н.) 
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- прилагане на нови и ефективни технологии; 

- достъпност до избраните мерки и дейности; 

- степен на амортизация на обектите и инсталациите; 

- ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции; 

- проследимост на резултатите от въвеждане на мерки и дейности за ЕЕ; 

- ясни контролни механизми за вложените бюджетни средства;  

- възможност за мултиплициране на резултатите от използването на избраните мерки и 

дейности в други обекти със значителна енергийна консумация. 

 

6. Очаквани ефекти от реализиране на Общинския план за енергийна ефективност 

 

 Реализиране на икономии: 

- Икономия на електрическа енергия в общинските сгради и в уличното осветление; 

- Икономия на топлинна енергия и горива; 

- Намаляване емисиите на парникови газове; 

- Икономия на средства. 

 Създаване на устойчива местна политика чрез енергийна ефективност в контекста на 

Общинския план за развитие; 

 Създаване на информационна система за текущ контрол на състоянието на общинските 

обекти по отношение консумацията на енергия (обследвания, предписания, мерки, 

резултати, индикатори за оценка и др.); 

 Опазване на околната среда;  

 Повишаване информираността на ръководителите, специалистите и обществеността чрез 

обучения и информационни кампании – промотиране на енергийната ефективност като 

символ на нов мироглед и философия;  

 Постигане на демонстрационен и образователен ефект чрез популяризиране на 

възможностите и ползите от въвеждане на енергоспестяващи мерки с цел прилагането им 

в обекти извън управляваните от Общината; 

 Подобряване на имиджа и повишаване на „конкурентоспособността“ на общината, респ. 

общинската администрация.  

 

7. Финансово обезпечаване 

 

За реализиране на проектите по енергийна ефективност на Община Павликени са възможни 

следните източници на финансиране: 

 

7.1. Бюджетни средства 

 

В зависимост от планираното реализиране на мерки по енергийна ефективност, в общинския 

бюджет се залагат средствата за изпълнение на предвидените обекти за съответната година. 

 

7.2. Кредитни линии и заемен капитал 

 

Предоставят се от финансови институции (банки, фондове, търговски дружества, включително 

предприятията, предлагащи енергоефективни услуги), емисии на общински облигационни заеми 
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(ценни книжа), финансов лизинг и др. Могат да се използват както за изпълнение на цялостни 

проекти по енергийна ефективност, така и в случаите на съфинансиране на проекти. 

 

7.3. Безвъзмездни средства - грант или субсидия от различни фондове и международни 

програми 

 

 Държавен фонд Земеделие; 

 Национален доверителен екофонд; 

 Международен фонд Козлодуй и др. 

 

Обикновено за международните финансови институции като Световната банка, Европейската 

банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и др., а също и за местните банки, единичните 

проекти за енергийна ефективност, не представляват интерес, тъй като размерът на 

инвестициите не е голям. Това налага пакетно предлагане на проектите за енергийна 

ефективност (обединяване на сходни проекти в програми). 

 

7.4. Други икономически механизми 

 

 Финансиране от трета страна 

Цялостно или частично финансиране, осигурено от предприятие за енергоефективни услуги, 

осъществяващо най-често проекта „до ключ”, въз основа на сключен договор с гарантиран 

резултат. 

 Концесионна разновидност на финансирането от трета страна – по схемата 

“строителство”(построй) – “експлоатация” (използвай) – “прехвърляне на собствеността” 

(предай). Тази форма може да бъде използвана чрез публично-частни сдружения за 

реализация на проекти за енергийна ефективност с голяма обществена значимост и 

ефективност. 

 Финансов лизинг – особено подходящ за общински проекти по енергийна ефективност. 

 Емисии на общински облигационни заеми. 

 

8. Изпълнение, мониторинг и оценка на прилаганите мерки 

 

От съществено значение за успешното изпълнение на Плана за енергийна ефективност на 

Община Павликени е текущо наблюдение на изпълнението на дейностите, както и периодична 

оценка на резултатите от прилаганите мерки. За целта е необходимо да се сформира екип от 

експерти, който от своя страна да определя: 

- Индикатори/показатели за изпълнение; 

- Периодичност на събираната информация; 

- Разпределението на отговорностите; 

- Да прави предложения за промени в Плана за Енергийна ефективност.  
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9. Отчет на изпълнението 

В съответствие с чл. 12, ал.3 от ЗЕЕ Изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие утвърждава образец на отчет на изпълнението на дейностите и мерките от 

ПЕЕ – Приложение 1, неразделна част от Плана. 
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