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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основание за разработване 

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източни-

ци (ВИ) и биогорива на община Павликени е разработена в съответствие с Национален план 

за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Зако-

на за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), както и с Националния план за сгради с 

близко до нулево потребление на енергия 2015 г. – 2020 г. (НПСБНПЕ 2015 – 2020), разрабо-

тен на основание чл. 9, ал.1 от Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики 

на сградите. Планът отговаря на нарастващата необходимост за ефективно използване на 

енергийните ресурси, подобряване качеството на живот чрез енергийна ефективност и огра-

ничаване на негативното въздействие върху околната среда в резултат на употребата на кон-

венционалните енергийни източници.  

Националната дефиниция на Република България за сгради с близко до нулево потребление 

на енергия включва следните условия: 

- Енергопотреблението на сградата, определено като потребна първична енергия, отго-

варя на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгра-

да. 

- Не по-малко от 55% от потребната енергия за отопление, охлаждане, вентилация, го-

реща вода за битови нужди и осветление, е енергия от възобновяеми източници. 

Съставената дефиниция е насочена към получаване на икономически целесъобразен кумула-

тивен ефект от намаляване на потребната енергия в сградата чрез подобряване на енергийни-

те характеристики и микроклимата и оползотворяване на възобновяема енергия, добита в 

сградата или в непосредствена близост до нея. 

 

Програмата се прави с цел да осигури насърчаване използването на енергия от ВИ съобразно 

особеностите и потенциала на общината и целите, формулирани в общинския план за разви-

тие и общинския план за енергийна ефективност. 

С внедряване ВИ на енергия в общинските и публични сгради ще се даде и пример на част-

ния сграден фонд за успешното и резултатното им прилагане. 

Очаква се и през периода 2014 – 2020 г. структурните фондове на ЕС да останат основен из-

точник на финансиране на мерки за енергийна ефективност в сградите държавна и общинска 

собственост, а също така и в жилищния сектор. 

 

Принципни положения 

Възобновяемата енергия се нарича още и „зелена енергия”, понеже тя е изключително важ-

на за устойчивото развитие. Нейните предимства могат да се разглеждат в 4 насоки: 

• Намалено влияние върху изменението на климата – ВЕИ имат по-нисък въглеро-

ден отпечатък по време на строителството и почти нулев по време на експлоатацията 

им. 

• Достъпност и сигурност на доставките на енергия – слънцето, вятърът и водата са 

налични почти навсякъде и са безплатни. Чрез тях всяка държава може да бъде независима 

от внос на енергия от други страни. 

• Дългосрочните икономически изгоди: тенденцията е цените на ВЕИ да спадат, а на 

изкопаемите горива да нарастват. 

• Населението одобрява екологично чистата енергия. 

 

„Енергия от възобновяеми източници“ или „възобновяема енергия“ означава енергия от въ-

зобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева (слънчева термична и слън-

чева фотоволтаична) и геотермална енергия, енергия от околната среда, енергия от приливи-

те и отливите, от вълните и друга океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, 

сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадъчни води и биогазове; „Енергия от 
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околната среда“ означава естествена топлинна енергия и енергия, натрупана в околната среда 

в определени граници, която може да се съдържа в околния въздух, с изключение на изходя-

щия въздух, в повърхностни води или в отпадъчни води; 

Основни разлики между възобновяема и невъзобновяема енергия: 

 

Възобновяема:  

- Не се получават отпадъци вследствие на трудна преработка; 

- В по-голямата си част източниците са неограничени; 

- Не се отделят емисии въглероден двуокис (СО2); 

- Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от българското и 

европейското законодателство. 

 

Невъзобновяема:  

Изкопаемите горива са ограничени и при изгаряне се отделят вредни емисии. 

 

1.2. Ползи от производството на електрическа и топлинна енергия от ВИ 

 Подобряване сигурността на енергийните доставки; 

 Повишаване конкурентоспособността на индустрията и секторите, разработващи тех-

нологии за оползотворяване на ВИ; 

 Намаляване емисиите парникови газове; 

 Намаляване на националните и регионални емисии на замърсители; 

 Подобряване икономическите и социални перспективи за регионално развитие. 

 

 

2. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
 

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници има екологични и иконо-

мически предимства. Енергията от ВИ и енергийната ефективност имат потенциал да окажат 

силно въздействие върху предизвикателствата, пред които са изправени другите секторни 

политики. На ниво Европейски съюз се прилага координиран подход в голям диапазон поли-

тики на Общността, оказващи въздействие върху рационалното използване на енергията.  В 

изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на 

Съвета относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, 

беше публикуван проект на Интегрирани национален план в областта на климата и енергети-

ката. Съгласно регламента държавите-членки изготвят и представят Интегрирани национал-

ни планове за енергетика и климат до края на 2018 г. С тези планове се определят национал-

ните цели на държавите членки и политиките и мерките за постигането им. Това гарантира 

постигането на целите на европейско ниво до 2030 г. в областта на изменението на климата, а 

именно 32% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на 

енергия, 32,5% подобрение на енергийната ефективност и поне 15% междусистемна свърза-

ност. 

Обща таблица с ключовите цели, политики и мерки на плана 

Измерение  Количествена 

цел за 2030 г.  

Национална цел за намаляване на емисиите на ПГ, съгласно Регламент 

(ЕС) № 2018/842 за задължителните годишни намаления на емисиите на 

парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г. (цел-

та е за секторите сграден фонд, селско стопанство, управление на отпа-

дъците и транспорт)  

0%  

Принос на Р България към изпълнение на 43% цел на ЕС за намаление 

на емисиите на ПГ по схемата за търговия с емисии на ПГ (въз основа на 

Рамката на политиките на ЕС по климат и енергетика до 2030 г.)  

няма индивиду-

ална цел за всяка 

държава членка, 
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а се изпълнява 

на ниво ЕС  

Национална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брут-

ното крайно потребление на енергия  

25%  

Национална цел за енергийна ефективност  27%  

Национална цел за междусистемна свързаност  15%  
Източник: Проект на интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 

 

Националната политика в областта енергийната ефективност и използването на енергията от 

възобновяеми източници се основава на Европейското законодателство за енергийната ефек-

тивност и ВЕИ, като в края на 2018 влизат в сила три ключови законодателни акта от пакета 

„Чиста енергия за всички европейци”. Преработена е Директивата за възобновяема енергия 

(ЕС)2018/2001 – обвързваща колективна цел на ЕС от най-малко 32% използване на ВЕИ. 

Ревизирана е Директива за енергийната ефективност (ЕС) 2018/2002. Новият регламент за 

управление (ЕС) 2018/1999 включва държавите членки да изготвят национални планове за 

климат и енергия за периода 2021-2030 г.  
България е постигнала задължителната си национална цел от 16%.дял на енергията от възобновяеми 

източници в брутното крайно потребление в изпълнение на Директива 2009/28/ЕО (източник: Чет-

върти национален доклад за напредъка на България в насърчаването и използването на енер-

гията от възобновяеми източници към декември 2017). 

Всички законови, подзаконови и административни разпоредби на ревизираната директива за 

възобновяема енергия (ЕС)2018/2001) трябва да бъдат транспонирани от държавите членки 

до 30 юни 2021г. Изпълнението на този ангажимент рефлектира пряко върху дейността на 

общините и местната власт, във връзка с произтичащите законови задължения и пакета от 

нормативни изисквания за регионално и секторно развитие.  

 

Законът за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) e основният нормативен акт, рег-

ламентиращ националната политика в областта на използването на енергията от възобновяе-

ми източници. Според закона държавната политика за насърчаване на производството и пот-

реблението на енергия от възобновяеми източници се определя от Министерски съвет и се 

провежда от министъра на енергетиката, който разработва, актуализира и внася за приемане 

от МС Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници /НПДЕВИ/.  

За изпълнението на държавната политика за насърчаване производството и потреблението на 

енергия от възобновяеми източници отговаря изпълнителният директор на Агенцията за ус-

тойчиво енергийно развитие (АУЕР), чиито основни отговорности се състоят в следното:  

 организиране изпълнението на дейностите и мерките, включени в НПДЕВИ;  

 съдействие при разработването и изпълнението на общинските програми за насърча-

ване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива;  

 организиране на извършването на оценки за наличния и прогнозния потенциал на ви-

довете ресурси за производство на енергия от възобновяеми източници на територията на 

страната.  

 

Конкретните законово установени изисквания към представителите на местната власт се из-

разяват накратко в изготвянето и приемането на Общинска програма за насърчаване използ-

ването на енергия от възобновяеми източници и в организиране на изпълнението на разписа-

ните в програмата мерки.  

Съгласно разпоредбите на ЗЕВИ и в частност чл. 10, ал. 1 Кметът на общината разработва и 

внася за приемане от общинския съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за 

насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 

/ОПНИЕВИБГ/ в съответствие с НПДЕВИ, които включват:  

1. данни от оценките за наличния и прогнозния потенциал на местни ресурси за про-

изводство на енергия от възобновяем източник; 
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2. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане или 

реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради - общинс-

ка собственост; 

3. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при външно изкустве-

но осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти - публична 

общинска собственост, както и при осъществяването на други общински дейности; 

4. мерки за насърчаване на производството и използването на електрическа енергия, 

топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведена от възобновяеми източници, както и 

такава, произведена от биомаса от отпадъци, генерирани на територията на общината; 

5. мерки за използване на биогорива и/или енергия от възобновяеми източници в об-

щинския транспорт; 

6. анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство на 

енергия от възобновяеми източници върху покривните и фасадните конструкции на сгради - 

общинска собственост; 

7. схеми за подпомагане на проекти за производство и потребление на електрическа 

енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, включително 

индивидуални системи за използване на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия 

за охлаждане от възобновяеми източници, за производство и потребление на газ от възобно-

вяеми източници, както и за производство и потребление на биогорива и енергия от възобно-

вяеми източници в транспорта; 

8. схеми за подпомагане на проекти за модернизация и разширение на топлопреносни 

мрежи или за изграждане на топлопреносни мрежи в населени места, отговарящи на изиск-

ванията за обособена територия по чл. 43, ал. 7 от Закона за енергетиката;  

9. разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени планове, 

свързани с реализация на благоустройствени работи за изпълнение на проекти, във връзка с 

мерките по т. 2, 3 и 4;  

10. ежегодни информационни и обучителни кампании сред населението на съответната 

община за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и из-

ползването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновя-

еми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източ-

ници в транспорта. 

 

Други нормативни документи, регламентиращи държавната и местната политика по отноше-

ние използването на енергия от възобновяеми източници, са: 

- Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ); 

- Закон за енергетиката (ЗЕ); 

- Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

- Закон за биологичното разнообразие (ЗБР); 

- Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ); 

- Закон за горите (ЗГ); 

- Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото прила-

гане; 

- Закон за водите (ЗВ); 

- Закон за рибарство и аквакултурите (ЗРА); 

- Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоата-

ция на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електри-

ческа енергия (ЗУТ); 

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

рами (ЗООС); 

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околна-

та среда (ЗООС); 
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- Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на елек-

трическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ); 

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството 

(ЗУТ); 

- Наредба № Е-РД-04-3 от 4 май 2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на 

енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите 

енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за 

потвърждаването им; 

- Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради 

- Наредба № Е-РД-04-3 от 4 май 2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на 

енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите 

енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за 

потвърждаването им. 

 

3. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 

 

3.1. Местоположение и географски характеристики 

Община Павликени е от трети функционален тип. Разположена е в Централна Северна Бъл-

гария и попада в Северен централен район за планиране. 

Община Павликени заема западната централна част на Великотърновска област, граничейки 

с общини Велико Търново, Свищов, Полски Тръмбеш, Севлиево, Сухиндол и Левски. Карта-

та на общината е представена на фиг.1. 

 

Релеф: Общината обхваща територии от средната част на Дунавската хълмиста равнина и 

малка част от Предбалкана. Преобладаващ елемент в ландшафта на района е слабо хълмис-

тият терен, изграден от нагънати мезозойски пластове. 

По отношение на релефа сравнително ясно се отделят две части на територията - долинно-

равнинна (долината на р. Росица - прилежаща част от Дунавската равнина) и платовидно-

хълмиста. 

 

Надморската височина варира между 80 и 450 метра като средната е 117,00 м. 

 

 
Фиг.1 Карта на община Павликени 

 

Климат: Общината попада в област с умереноконтинентален климат. Най-характерните бе-

лези са горещо лято, студена зима и голяма годишна амплитуда, близка до най-голямата за 

страната. Продължителността на слънчевото греене е около 2 140 часа. 
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Безмразовият период е около 200 дни, а средната скорост на преобладаващите северозападни 

и западни ветрове е около 2 метра в секунда. 

Средната годишна температура е 11,6
˚
С. 

 

Почви: Почвите са най-важният природен ресурс на общината. Преобладават типично чер-

ноземните и карбонатните почви. Наличието на тези типове почви позволява отглеждането 

на зърнено-фуражни култури, захарно цвекло, слънчоглед, соя, коноп, трайни насаждения - 

лозя, овощни и други насаждения. 

За развитието на земеделието от особено значение е почвеното богатство. Почвите са богати 

на хранителни вещества и при съответните агротехнически мероприятия дават богата рекол-

та.  

 

Води: Най-голямата река, пресичаща общината, е река Росица, а други по-малки са река 

Студена, река Елия и река Ломя. Изградени са множество микроязовири и канали за изкуст-

вено напояване. 

 

Растителност: Според горско-растителното райониране на България, Община Павликени 

попада в Мизийската горско-растителна област. Естествената горска и горско-храстова рас-

тителност е неравномерно разположена - в северната долинно-равнинна част с малки изклю-

чения отсъства напълно, докато в южната платовидно-хълмиста съществуват горски масиви 

с площи до няколко хиляди декара. Основните дървесни видове са благун и цер, на по-

влажните места се срещат липа и ясен, а на по-сухите - габър, глог, люляк и др. 

От крайречната растителност доминират върби, тополи и папур. 

 

3.2. Площ, брой населени места, население 

Площта на община Павликени е 622,569 км2 или 13.1% от територията на областта. 

Урбанизираната територия на общината е 43 082 dka. В рамките на общината влизат градове-

те Павликени и Бяла Черква и селата Батак, Бутово, Вишовград, Върбовка, Горна Липница, 

Долна Липница, Димча, Дъскот, Караисен, Лесичери, Михалци, Мусина, Недан, Паскалевец, 

Патреш, Росица, Сломер, Стамболово. 

Населението на общината към 31.12.2018 наброява 24 625 жители. (Източник ГРАО). 

 

Трайната отрицателна тенденция в естественият прираст на населението в общината про-

дължава, както е и представена в таблица 1 (Източник ГРАО). 

 

Табл. 1 

година 1998 2001 

 

2011 

 

2016 2017 2018 

брой, общо 31365 31465 

 

26863 

 

25259 24937 24625 

гр. Павликени 16340 14634 

 

12934 

 

12387 12258 12128 

гр. Бяла Черква 2957 3175 

 

2915 

 

2796 2772 2740 

села, общо 12068 13656 

 

11014 

 

10076 9907 9757 

 

Безработицата в общината към 31.12.2018 е 8,98% (Източник бюро по труда) при 4,7% за 

страната (Източник Дирекция БТ гр. Павликени). 

 

3.3. Инфраструктура 

Пътната инфраструктура на община Павликени се състои от: 

- Пътища III клас – 140,7 км.; 

- Пътища IV клас – 94,5 км.; 

- Улична мрежа – 364 км. 
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На територията на общината минава железопътната линия София – Варна през с. Бутово, гр. 

Павликени, Михалци-Стамболово и Лесичери. Междуселищният обществен транспорт се из-

пълнява от частни превозвачи. 

 

3.4. Електроснабдяване  

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД е доставчик на електроенергия на общинските 

структури в Община Павликени на либерализирания пазар. Електроснабдяването на частните 

клиенти община Павликени се осигурява от електроразпределителното дружество за Северо-

източна България „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД на регулиран пазар. Всички населени 

места в общината са електрифицирани, захранвани основно от подстанция Павликени 

(110/20 kV) посредством въздушни, а в гр. Павликени и кабелни, електропроводи 20 кV.  

По поречието на река Росица са изградени и работят две водноелектрически централи – ВЕЦ 

„Росица 2” и ВЕЦ „Росица 3”, частна собственост. 

През 2015 година е пусната в експлоатация и Микро водна електрическа централа (МВЕЦ) 

Павликени. 

На територията на общината има и три фотоволтаични електроцентрали (ФтЕЦ) „Долна 

Липница”, ФтЕЦ „Долна Липница-1” и ФтЕЦ „Росица”.  

Консумацията на електроенергия през 2018 година на територията на общината не може да 

бъде коректно представена поради излизане на голяма част от стопанските и обществени 

клиенти на свободния пазар на електрическа енергия и множеството доставчици. 
 

3.5. Газификация  

На територията на общината са газифицирани гр. Павликени и частично с. Бутово. Към 2018 

година в гр. Павликени са газифицирани всички детски градини, детска ясла, комплекс за 

социални услуги, както и училищата – основно, средно и професионална гимна-

зия.Газифицирани са болшинството административни сгради, производствени предприятия и 

други стопански субекти. 

Съгласно дългосрочния бизнесплан на дружеството за периода 2014 – 2020 г., присъединява-

нето на нови потребители ще бъде свързано предимно с увеличаване броя на новите потре-

бители по вече изградената мрежа. Очаква се към края на периода той да бъде към 1 165, от 

които 35 стопански и 1 130 – битови. 

 

Сравнение на Консумацията на газ през 2017 и 2018 година на територията на общината е 

представена в таблицата по-долу: 

 

Табл. 2 

Показател стойност 2017 стойност 2018 

Доставени количества природен газ, крайни 

клиенти, хил. н. куб. м. 
2261,08 2433,47 

Доставена енергия от природен газ, MWh 21706,34 23361,34 

Спестена крайна енергия, MWh 3351,17 3692,16 

Спестена първична енергия, MWh 5322,15 5864,30 

Редуцирани емисии СО2,хил. тона 2472,41 2688,18 

Източник: Овергаз Север ЕАД 

 

Към момента на изготвяне на настоящата програма, намеренията на Овергаз мрежи АД, дек-

ларирани в дългосрочния бизнес план на дружеството, видимо от таблицата горе(табл. 2) и 

таблицата долу (табл.3) се разминават с реалната му инвестиционна политика за присъеди-

няване на битови потребители на природен газ. 

Прогноза на Овергаз Север ЕАД за развитие потреблението на природен газ на територията 

на Община Павликени по години и сектори на потребление, в хил. м3: 
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Табл.3 

Сектор 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 

Битов 404 466 535 609 685 715 742 770 797 

Стопански 2 900 2 903 3 063 3 262 3 528 3 817 4 130 4 461 4 635 

Общо 3 304 3 369 3 598 3 871 4 213 4 532 4 872 5 231 5 432 

 

3.6. Сграден фонд 

Наличният сграден фонд на територията на община Павликени обхваща сгради общинска, 

държавна и частна собственост. Сградите в общината са предимно тухлени и представляват, 

като правило, къщи, в които се разполага едно домакинство. 

 

3.6.1. Сгради, собственост на общината 

- Брой сгради – 116 

- Разгърната застроена площ – 121 600 кв.м. 

 

Табл. 4 

Предназначение Брой обекти с РЗП над 250кв.м. 

 

Административни 12 

Училища и прилежащи към тях сгради 8 

Детски заведения (детски градини, детски ясли и домове)  6 

Социална инфраструктура 7 

Културни институции (читалища и музеи) 20 

Здравеопазване(общ. болница и здравни служби) 5 

Спортна инфраструктура 4 

 

3.7. Икономика 

Промишленост 

Основни сектори са машиностроенето, леката и хранително вкусовата промишленост. В пос-

ледните години се наблюдава развитие на малките и средни предприятия. Икономиката на 

Павликени е представена както следва 

ОБЕКТ (НАИМЕНОВАНИЕ) ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

МАШИНОСТРОЕНЕ 

ЕТ „Алпласт-Сл.Стоянова” отливки от черни метали и алуминиеви сплави 

„Балканкар заря” АД производство на джанти за кари и автомобили 

„Метарем-98” АД производство на прикачен инвентар за селскостопанска 

техника 

ЕТ „Йоботехник – Й. Бобев” производство на машини за преработка на велпапе 

„Металик Строй” кл. Б.черква производство на възли и детайли за минната промишленост 

„Промодул” ЕООД инсталиране на машини и оборудване; производство на 

помпи и компресори 

ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ 

„Фураж-Росица” ЕООД производство на комбинирани фуражи 

ПЛВК "Грозд" производство на вино - ишлеме 

„Керпи” ЕООД  пакетиране на ядки 

„Едимекс 63” ЕООД пакетиране на ядки 

„Мио” ЕООД мелничарство и хлебопроизводство 

„Милки Лукс” ЕООД производство на млечни продукти 

„Денимес” ЕООД 

производство, преработка търговия на едро и дребно на ме-

со и месни произведения 

„Мар -  Крафт” ООД производство на микроелементи 
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ОБЕКТ (НАИМЕНОВАНИЕ) ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

„Наслада – 92” ООД  
производство, преработка и търговия със сладкарски изде-

лия 

„Хайпро- България” ООД производство на яйца 

„Мелница Росица” ООД мелничарство  

„Толи” ЕООД пакетиране на ядки 

„Винкооп” ЕАД винопроизводство 

„Бон” ООД производство на зимни храни за птици 

„Евтихс- Цоневи И Сие” СД пакетиране на ядки 

„Деси - 90” ЕООД производство на хляб и тестени изделия 

ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ 

„Унипак” АД производство на опаковки от картон 

„Универсал-Полиграф” ЕООД производство на опаковки от хартия и картон 

СТРОИТЕЛСТВО 

„Бъдеще-Бутово” АД производство на тухли 

„Генексим Метални Конструк-

ции” ООД производство на метални конструкции 

„Росица” ООД 

жилищно строителство, производство на строителни мате-

риали, елементи, конструкции. 

„Росица-99” АД 

жилищно строителство, производство на строителни мате-

риали, елементи, конструкции. 

„Агрострой-Р” ООД производство на варови и бетонови разтвори и изделия 

ЕТ „Роза-90-Атанас Атанасов”  комплексно строителство 

„Пътно Поддържане-

Павликени” ЕООД 

дейности по текущ ремонт и поддържане на пътища, пътни 

принадлежности и съоръжения 

ЕТ „Крепида” строителство 

„Инерт Ресурс” ООД 

производство на бетонови и варови разтвори, и услуги със 

специализирана строителна техника и автокранове. 

„Змей Груп” ООД производство на pvc и алуминиева дограма 

ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ 

„Елит” АД производство на облекла 

ТПК „Дружба” шивашки и метални изделия 

 

3.8. Земеползване 

Балансът на земите на територията на общината е представен в следната таблица: 

ФОНД ДЕКАРИ 

Обработваеми земеделски площи 402403,6 

Трайни насаждения 3444,175 

Поливни земеделски площи 160,427 
       Източник: ОД „Земеделие В.Търново 2018 

 

3.8.1. Селско стопанство и животновъдство 

Обработваемите земи на територията на общината са 402 403,6дка или приблизително 20% 

от общата територия на общината. 

Плодородните почви и благоприятният климат обуславят водещото място на селскостопанс-

кия отрасъл. Основни култури, отглеждани на територията на общината са: зърнени (пшени-

ца, ечемик, овес, царевица), технически (слънчоглед, рапица, захарно цвекло), фуражни (лю-

церна, фуражна царевица), трайни насаждения (винени лозя, овощни дървета), декоративна 

растителност.  

В общината има 72 земеделски производители,19 производители на декоративна растител-

ност, около 40 собственика на пчелни семейства (източник Община Павликени). 
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3.8.2. Горско стопанство 

Горският фонд на Община Павликени възлиза на 53 965 дка и заема около 3% от територията 

на общината, разположен е предимно в предпланинските и полупланински територии. Гори-

те са предимно широколистни. Добитата горска маса основно се ползва като дърва за огрев. 

 

3.9. Транспорт 

Община Павликени е транзитна в транспортната схема за област Велико Търново. Град Пав-

ликени е важен железопътен център по железопътната линия София – Варна. Обществен 

градски транспорт няма. Междуградските линии между населените места се предоставят от 

общината под наем на външни фирми, осигуряващи услугата. Общината има добре развита 

пътна мрежа. Пътищата са основно от категориите III-ти (92 км) и IV-ти (95 км) клас. 
 

3.10. Външна осветителна уредба  

Външната осветителна уредба или т.нар. Улично осветление е собственост на общината съг-

ласно §4, ал. 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЕ. Разпределението на Улич-

ното осветление в населените места на общината като брой осветителни тела и инсталирана 

мощност към 2018 г. е представено в табл. 5. 

 

Табл. 5 

№ Населено място 

осветителни те-

ла 

Инсталирана мощ-

ност 

брой кW 

1 гр. Павликени 1509 107,18 

2 гр. Бяла Черква 457 28,94 

3 с. Батак 250 16,08 

4 с. Бутово 263 16,46 

5 с. Вишовград 231 14,38 

6 с. Върбовка 255 16.34 

7 с. Горна Липница 321 20,44 

8 с. Долна Липница 414 26,56 

9 с. Димча 151 9,91 

10 с. Дъскот 282 17,66 

11 с. Караисен 431 26,42 

12 с. Лесичери 231 14,72 

13 с. Михалци 363 22,98 

14 с. Мусина 162 10,38 

15 с. Недан 332 20,44 

16 с. Паскалевец 189 12,35 

17 с. Патреш 248 15,62 

18 с. Росица 71 4,780 

19 с. Сломер 270 16,9 

20 с. Стамболово 199 12,46 

Общо: 6629 431,00 

Източник: Община Павликени 

 

4. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата се изготвя с цел насърчаване използването на енергия от възобновяеми източни-

ци (ВИ), съобразно особеностите и потенциала на общината и целите, формулирани в об-

щинския план за развитие и общинския план за енергийна ефективност. 
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Реализацията на този процес може да се постигне като в програмата се определят възможни-

те дейности, мерки и инвестиционни намерения на община Павликени. 

С внедряване ВИ на енергия в общинските и публични сгради ще се даде и пример на част-

ния сграден фонд за успешното и резултатното им прилагане. 

Очаква се през периода 2014 – 2020 г. структурните фондове на ЕС да останат основен из-

точник на финансиране на мерки за енергийна ефективност в сградите държавна и общинска 

собственост, а също така и в жилищния сектор. 

Основните цели на програмата са: 

Насърчаване използването на енергия от ВИ, подобряване на средата и условията на труд и 

живот; 

Изграждане на устойчива енергийна политика на територията на общината; 
 

4.1 Стратегическа цел 

4.1.1 Подобряване средата на живот и труд чрез насърчаване използването на енергия от ВИ 

съобразно особеностите и потенциала на общината и целите, формулирани в Общински план 

за развитие (ОПР), Приоритет 3 „Техническа и инженерна инфраструктура”, специфична цел 

1, мярка 3: Енергийна ефективност и Общински план за енергийна ефективност,. 

4.1.2 Изграждане на устойчива енергийна политика на територията на общината и създаване 

на условия за развиване на икономически дейности. 

 

4.2 Връзка с други програми 

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източни-

ци и биогорива на община Павликени е съобразена с План за развитие на Северен централен 

район за планиране, План за действие за устойчиво енергийно развитие до 2020 г., както и с 

политиката за устойчиво и балансирано развитие на Община Павликени.Тя е допълнителен 

инструмент за постигане на визията на община Павликени, формулирана в ОПР 2014-2020г.: 

„Община Павликени – динамично развиваща се европейска община, предоставяща условия 

за създаване на иновационни предприятия, осигуряваща висока степен на заетост, социална 

сигурност и нарастващо жизнено равнище на всички граждани“. 

Програмата за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива има директна връзка 

с ефективното използване на природните ресурси и човешкия потенциал за създаване на об-

ществено значими блага. 

За да се формулират оперативните цели на настоящата програма е нужен преглед на видове-

те ВИ, анализ на възможностите за тяхното използване на територията на община Павлике-

ни, включително направеното до момента.  

 

4.3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ 

4.3.1. Водна енергия 

Енергията добивана от водата чрез водноелектрически централи се смята за най-надеждната 

и рентабилна технология в сравнение с останалите възобновяеми енергийни източници. Вод-

ноелектрическите централи са екологосъобразни, те са стабилен и сигурен източник за про-

изводството на електроенергия. Хидросъоръженията са изключително ефективни по отноше-

ние на експлоатационните разходи, които са сравнително ниски, благодарение на високата 

степен на автоматизация на отделните енергийни блокове. Условно обособена част сред хид-

роенергийните обекти са малките водно електрически централи (ВЕЦ) с максимална мощ-

ност до 10 МW. Характеризират се с по-малки изисквания относно сигурност, автоматизира-

не и квалификация на персонала. Дългосрочната инвестиция носи минимален финансов риск. 

Малки ВЕЦ могат да се изградят на течащи води, на питейни водопроводи, към стени на язо-

вири, както и на някои напоителни канали. Подходящи са за отдалечени от електрическата 

мрежа потребители. Вписват се добре в околната среда, без да нарушават екологичното рав-

новесие. 
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Предимства: голям опит в изграждането; добиваната електроенергия е със сравнително нис-

ка цена; облекчен режим на присъединяване за мощности до 1,5 MW; използват се като ба-

лансиращи мощности в електро енергийната система (ЕЕС). 

 

Недостатъци: зависимост от годишните сезони, валежи, засушаване. 

 

4.3.2. Биомаса 

Съгласно Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 2009 г. за насър-

чаване използването на енергия от възобновяеми източници „биомаса означава биоразгради-

мата част на 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 биоразградимата 

част на промишлени и битови отпадъци“. 

 

Енергията от биомаса се получава чрез директно или успоредно изгаряне, получаване на би-

огаз, пиролиза - разлагане при висока температура и отсъствие на кислород, анаеробно аси-

милиране – разлагане от бактерии и получаване на метан. Биогазът е горивен газ, който се 

получава при ферментационни процеси в анаеробна (без наличие на кислород) среда на био-

логични продукти. 

Биомасата може да се превръща директно в течни горива за транспортни нужди. Двата най-

разпространени вида биогорива са биоетанол (добавя се към бензина) и биодизел. 

Биомаса се получава от дървесина и твърди селскостопански отпадъци. Клоните и вършина-

та са отпадъци от дърводобива. Към настоящия момент се използва само малка част от тях, 

защото се счита, че събирането на дребноразмерна дървесина е икономически неефективно. 

Твърдите селскостопански отпадъци се генерират при отглеждането на земеделски култури и 

тяхното количество е в пряка зависимост от добитата годишна реколта и обработваните 

площи. 

Сламата е твърд селскостопански отпадък, който в страната се използва основно в растение-

въдството и животновъдството. Около 20 % от нея е възможно да се оползотворява за енер-

гийни нужди. 

Енергийният потенциал на неизползваните количества биомаса възлиза на 809 900 тне/г. и 

може да покрие около 9% от крайното енергийно потребление в страната. 

 

Предимства: биомасата е непрекъснат и широко разпространен източник на енергия. Цената 

на биомасата във всичките й разновидности ще нараства значително по-бавно от конвенцио-

налните горива и енергии, защото е местен ресурс. Използването на биомасата допринася за 

сигурността на енергийните доставки и оказва по-малко вредно въздействие върху околната 

среда.  

Облекчен режим на присъединяване при производство на електроенергия с мощност до 1,5 

MW. 

 

Недостатъци: Основен недостатък на биомасата в най-масовото разпространение като из-

точник на отопление е малкият КПД на съоръженията за изгаряне, за преодоляването на кой-

то са необходими инвестиции от населението. 

 

4.3.3. Биодизел - Производствените разходи са близки до тези на горивото, получавано от 

петрол и ще се променят в полза на биодизела. Сравнително проста технология за производ-

ство (отнася се и за биоетанол). Намалява износването и удължава живота на двигателите. 

Използването на биодизел води до намаляване емисиите на двигателите с вътрешно горене 

на сажди, фини прахови частици. Има нулев потенциал на отделяне на CO2. 

 

Недостатъци: сравнително бавно възобновяване. Използването на биомаса като източник на 

енергия изисква предпазлив подход, тъй като става дума за ресурси с ограничен прираст и 
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много други ценни приложения, включително осигуряване прехрана на хората и кислород за 

атмосферата. Трябва да се разглеждат предимно отпадъци от селското и горско стопанство, 

битови и промишлени отпадъци, малоценна дървесина, енергийни култури, отглеждани на 

пустеещи земи специално за целта. 

- Разходите за производство на биоетанол са по-високи от тези на бензина. 

- При използването на биодизел емисиите на азотни окиси се увеличават с 15%. 

- Съвременните инсталации за производство на биогаз изискват значителни инвести-

ции. Голяма част от произведения биогаз се използва за подгряване за постигане тем-

пературата, необходима за ферментация (30-40°С), което прави процеса неефективен 

през зимата.  

 

4.3.4. Геотермална енергия 

Геотермалната енергия представлява екологично чист, неизчерпаем и устойчив ресурс, който 

се използва както за производството на електроенергия, така и за затопляне или охлаждане. 

Тя е резултат от извличането на топлинната енергия, съдържаща се, както в плитките слоеве 

на земята, в горещата вода и горещите скали, намиращи се на няколко километра под земна-

та повърхност и стигаща дори до изключително дълбоките пластове на земята, където се на-

мират горещите скални маси - магмата. В зависимост от температурата на водата, геотермал-

ната енергия се използва за различни цели. При по-ниските температури на водата, в рамките 

от 20С до 100С, геотермалната енергия се използва за производството на топлинна енергия, 

главно за отопление на сгради, басейни и др. При температура на водата, по-висока от 100С, 

нейното приложение е предимно при производството на електроенергия, като след това от-

падната топлина може да се използва отново. 

 

По признак енергоносител се разделя на два вида: 

 Топлина на земята – основно се използва чрез земносвързани термопомпени инстала-

ции. Обратен хладилен процес - термопомпата, задвижвана от електродвигател, отне-

ма подпочвена топлина (или топлината на подпочвената вода или на тази във водоем) 

с по-ниска температура и я пренася в друг обем, като я отделя при значително по-

висока температура. Средно разходът на електроенергия за помпите, спрямо получа-

ваната полезна топлина, е 1 към 4.8. 

 

 Топлина на геотермалните извори, която от своя страна се класифицира на: 

- Ниско потенциални източници на геотермална вода - от 10°С до 100°С. Използват се 

за отопление, в оранжерии, в индустриални процеси и за бално-лечебни процедури.  

- Със "средна температура" - подпочвени води под налягане с температура между 90°С 

- 180°С. Използват се за производството на електрическа енергия чрез пряко осво-

бождаване на пара, задвижваща турбина, а при температура под 140°С - бивалентна 

схема с вторичен органичен флуид.  

- С "висока температура" - находища на суха или наситена пара между 200°С до 350°С, 

които се използват за производство на електрическа енергия. 

 

Предимства:  

- 100% разполагаемост на енергийния източник; 

- Геотермалната енергия идва от земята и е най-екологично чистата позната енергия. 

- Коефициентът на използване може да надхвърли 90%, което е недостижимо при дру-

гите технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, до-

като използването на енергоизточника може да продължи векове.  

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

при конвенционалните технологии. 

 

Недостатъци: Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални 

централи и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни първоначални ин-
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вестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разп-

ределителни мрежи.  

 

4.3.5. Слънчева енергия 

Слънчевата енергия, представлява произведената посредством слънчевите лъчи електроенер-

гия или топлинна енергия. Тя е изключително екологичен и практически неизчерпаем ре-

сурс. Въпреки това, тя разполага с по-ниска интензивност в сравнение с конвенционалните 

енергоизточници и е зависима от географската ширина и климатичните условия. Технологи-

ите за производството на слънчева енергия се развиват с големи темпове и следват една по-

ложителна тенденция към увеличаване използването на системите за слънчева енергия. 

Слънчевата енергия представлява ефективен инструмент за борба с климатичните промени и 

подобряване на екологичните характеристики на отделните райони. 

Ежегодно Земята получава от Слънцето 1015 MWh енергия, която е пъти повече от необхо-

димата на човечеството. Средногодишното количество на слънчево греене за България е 

около 2 150 часа, а средногодишния ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh m
2
. Като достъ-

пен годишен потенциал за усвояване на слънчевата енергия може да се посочи приблизител-

но 390 ktoe. (кило тона нефтен еквивалент, 1toe = 11628kWh). Официалният източник за 

оценка на потенциала на слънчевата енергия е проект на програма PHARE, BG9307-03-01-

L001, „Техническа и икономическа оценка на ВИ в България”. Страната е районирана по 

слънчев потенциал и е разделена на три региона в зависимост от интензивността на слънче-

вото греене - Фигура 3. 

 
Фиг.2 Карта за теоретичния потенциал на слънчевата радиация в България 

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяе-

мите енергийни източници 2005-2015 година. 

 

Община Павликени се намира в Североизточен регион със средна годишна продължителност 

на слънчевото греене:  

- За периода 31.03. - 31.10. до 1750 h; 

- За периода 31.10. - 31.03. 400 – 500 h. 

Ресурс на слънчевата енергия – 4,25 kWh/m2/дневно или 1450-1500 kWh/m2/ годишно. 

Слънчевата енергия се оползотворява чрез слънчеви панели, които според начина на преоб-

разуване са: 

 

- Термосистеми (слънчеви панели/колектори за гореща вода) – за битова гореща вода (БГВ), 

за подпомагане на отоплението и за загряване на вода за басейни. Използването на слънчеви 

панели за затопляне на водата става все по-популярно благодарение на реализираните 

икономии – може да се осигури около една трета от годишното потребление на средно 

домакинство. Възможно е да се реализира съчетана инсталация от панел за гореща вода и 

фотоволтаичен панел, което осигурява значително намаляване на енергийните разходи, 

като същевременно се използва възобновяема и чиста енергия.  

 



Програма ВИ 2019 - 2022 

Община Павликени, бул. Руски №4, 5200 гр. Павликени 
Т: 0610 53580, F: 0610 52642, obshtina@pavlikeni.bg, www.pavlikeni.bg 

стр. 17 от 32 

 

- Фотоволтаични системи (Слънчеви панели за електричество) - за производство на елект-

рическа енергия. Слънчевите (фотоволтаични) клетки са добър начин за снабдяване с 

електроенергия на райони, отдалечени от енергопреносната мрежа. Едно от основните им 

предимства е, че клетки с различна мощност могат да се свързват в масив. Така се комби-

нират клетки с определена мощност, необходима за захранването на жилищни домове или 

предприятия.  

 

Предимства: Чиста енергия; данъчни облекчения; облекчен режим на присъединяване в 

случаите на производство на електрическа енергия с мощност до 30 kW при монтаж върху 

сгради и до 200 kW при монтаж върху производствени и складови помещения (чл. 24 от 

ЗЕВИ). 

 

Недостатъци: Високи инвестиции; нисък КПД (10-15%) при производство на ел. енергия; 

изискват голяма площ за монтаж; не осигуряват 100% автономност, независимо от приложе-

нието. 

Тежка процедура на присъединяване при производство на ел. енергия за мощностите извън 

посочените в чл. 24 на ЗЕВИ. 

 

4.3.6. Вятърна енергия 

Технологията за производство на енергия от вятъра се изразява в трансформиране на кине-

тичната енергия на вятъра в използваема механична или електрическа енергия. Оценката на 

енергийния потенциал на вятъра се прави на база посока и средногодишна скорост. Използ-

вани са данни от проект BG 9307-03-01-L001, “Техническа и икономическа оценка на ВИ в 

България” на програма PHARE, 1997. Обобщените и анализирани данни за период от над 30 

години са получени от Института по метеорология и хидрология към Българска академия на 

науките (БАН) и е извършено райониране на страната по ветрови потенциал – Фиг.3. 

 

 
Фиг.3. Картосхема на ветровия потенциал в България 

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2005-

2015 година. 

 

На територията на Република България са обособени четири зони с различен ветрови потен-

циал. За съжаление община Павликени попада в зоната на малък ветроенергиен потенциал 

със следните характеристики: 

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

 Енергиен потенциал: 100 W/m
2 

,т.е. по-малко от 1 500 kWh/m
2 

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).  

 

Интерес за индустриално преобразуване на вятърната енергия в електроенергия представля-

ват само зоните със средногодишна скорост на вятъра 5-7 m/s и >7 m/s. 
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За пълна оценка на енергийните качествата на вятъра е анализирана плътността на въздуха и 

турбулентността в около 800 точки от страната. Направени са измервания на височина 10 m 

над земната повърхност и след анализ на резултатите е извършено райониране - Фиг.4. 

 
Фиг. 4. Картосхема на плътността на енергията на вятъра на височина 10 m над земната по-

върхност. 
Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2005-

2015 година. 

За избор на площадки за изграждане на ветроенергийни централи са необходими детайлни 

анализи със специализирана апаратура в продължение на 1-3 години. 

В зоната на малък ветрови потенциал, където попада община Павликени, могат да бъдат инс-

талирани вятърни генератори с мощности до няколко десетки kW. Възможно е евентуално 

включване на самостоятелни многолопаткови генератори за трансформиране на вятърна 

енергия и на PV (фотоволтаични) - хибридни системи за водни помпи, мелници и т. н. Разпо-

ложението на тези съоръжения е най-подходящо в зона с малък ветрови потенциал на места 

където плътността на енергийния поток е над 100 W/m
2
. 

 

Предимства: Чиста енергия, преференциални цени, облекчен режим за присъединяване за 

малки мощности - до 30 kW при монтаж на сгради и до 200 kW при монтаж на производст-

вени и складови помещения (чл. 24 от ЗЕВИ). 

 

Недостатъци:  
- Сравнително нисък КПД – около 20% среден (показва каква част от кинетичната енергия 

на вятъра се преобразува в полезна механична енергия). Ефективността на вятърните турби-

ни се изменя в големи граници, като най-голяма ефективност (около 44%) се реализира в 

скоростния диапазон на вятъра около 9 m/s.; 

- Голяма първоначална инвестиция; 

- Тежка процедура на присъединяване за мощностите извън посочените в чл. 24 на ЗЕВИ. 

 

4.3.7. Термопомпи  

Термопомпата използва свойствата на газовете, които се загряват по време на компресия и 

охлаждат по време на разширяване. На този принцип работи охлаждащият ефект на хладил-

ника. При термопомпата се използва обратният процес и се получава топлина. Необходимата 

енергия се извлича от околната среда (въздух, подпочвени води или самата почва) с помощта 

на електричество. Съотношението на използваната електроенергия и произведената енергия 

е едно към четири (произвежда се четири пъти повече енергия от използваната). Съществу-

ват термопомпи земя-вода, въздух-въздух, въздух-вода, вода-вода. 

 

Предимства: Термопомпите въздух-вода са възобновяем източник на енергия, който може 

надеждно да доставя значително повече енергия от тази, която използва, позволявайки нама-

ляване на разходите за климатизация дори когато температурите са -20˚ C. Имат нулеви 

вредни емисии CO₂, нямат горивни процеси, цената на получената енергия е нис-
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ка.Термопомпите могат да се използват за охлаждане, за отопление и за осигуряване на би-

това гореща вода. 

 

Недостатъци: Необходимост от голяма инвестиция. Системите въздух/вода са подходящи 

предимно при нискотемпературни отоплителни инсталации; ефективността на тези термо-

помпи силни зависи от параметрите на външния въздух. 

 

4.4. Обобщение 

Най-пазарно пригодният вид ВИ, от гледна точка на нуждите на крайните потребители от 

различни видове горива и енергии, е биомасата, а най-универсалното преобразуване на енер-

гията от ВИ, е това в електрическа енергия. 

НПДЕВИ дава общата рамка, която ще бъде осъществена чрез отразяването й в законите и 

нормативните актове на страната ни, и дефинира действията, които трябва да предприемат 

държавните, общинските и регионалните институции до 2020 г. за насърчаване използването 

на ВИ.  

Българският енергиен подход има за цел да направи производството на енергия по-чисто и 

ефективно, чрез разгръщане на ВИ и по-ефективно използване на изкопаемите енергийни из-

точници, да минимизира влиянието на производството и използването на енергията върху 

околната среда, да подобри управлението на естествените ресурси. Очакваните резултати от 

тази политика са двояки: минимизиране на замърсяването и предоставяне на нови възмож-

ности за дейност - чрез по-голяма ефективност и поощряване на нови технологии за бързо 

развиващия се глобален пазар, от намаляването на енергийното потребление до сигурно, раз-

нообразно и евтино енергоснабдяване. 

 

При предварителната оценка на проект за производство на електроенергия от ВИ трябва да 

се вземат предвид осреднените прогнозни разходи за производство на електроенергия към 

2015 година, представени в таблица 6 и на Фигура 5 по-долу: 

 

Табл. 6 
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Фиг.5 

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2005-

2015 година. 

 

Прогнозите са при коефициент на натоварване 0.5. Сравнението между ВИ показва изключи-

телната перспектива на биомасата (биогаз), геотермалната енергия и малките ВЕЦ. Допълни-

телно предимство на посочените ВИ е, че коефициентът на натоварване при използване на 

биомаса, водна енергия и енергия от геотермални източници може да достигне 0.9, което е 

невъзможно за другите ВИ. 

От гледна точка на управление на Електроенергийната система Държавната комисия за вод-

но и енергийно регулиране (ДКЕВР) в свое Решение № EM-01 от 29.06.2012 г. препоръчва да 

се стимулира изграждането и присъединяването на ВЕЦ и Био ЕЦ доколкото те могат да бъ-

ВИ Лв./kWh 

Малки ВЕЦ 0,030 

Биомаса (средно) 0,050 

Биогаз 0,024 

Биологични отпадъ-

ци 0,060 

Геотермална енер-

гия 0,030 

Ветрова 0,043 

Слънчева 0,120 
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дат диспечирани съобразно нуждите на електроенергийната система и да служат като регу-

лиращи мощности. 

 

4.5. Видове ВИ и възможности за използване на енергийния им потенциал  

В таблица 7 са представени възобновяемите енергийни източници, налични на територията 

на страната, с акцент на техните предимства, недостатъци и използваемост в Община Павли-

кени. 

 

Табл. 7 
№ Тип ВИ Приложение Настоящо при-

ложение в общи-

ната/ изпълнени 

проек-

ти/инвестиционн

и намерения 

Потенциал за 

приложение/ раз-

витие в община 

Павликени 

предимства недостатъци 

1. Водна енергия 

   Произ-

водство на 

електроенер-

гия (ВЕЦ) 

 ВЕЦ Росица 2, с. 

Росица, инстали-

рана мощност-3,2 

MW; 

 ВЕЦ Росица 3, с. 

Михалци, инста-

лирана мощност 

0,28MW; 

 МВЕЦ Павлике-

ни,  инсталирана 

мощност 0,78 

MW. 

Ограничен 

 

Ниска цена; 

Голям опит/позната 

технология; 

Облекчен режим на 

присъединяване 

до1,5MW.; 

Екологично чиста 

енергия. 

Зависимост от клима-

та; 

Ограничени рента-

билни локации. 

2. Биомаса 

2.1. Дървесина, 

растителни 

отпадъци 

(пелети) 

 Отопле-

ние 

 За отопление от 

домакинства, ад-

министративни и 

други сгради; 

 Локални котелни 

централи с котли 

на пелети за 

отопление в ДСХ 

с. Караисен - 

46,5kW и в ОУ 

„Б. Киро”, гр. Бя-

ла Черква - 

150,1kW. 

 Фирми, произ-

веждащи пелети 

от растителни 

производствени 

отпадъци 

 

Възможности за 

използва-

не/производство 

на брикети и пеле-

ти; 

Внедряване на 

съвременнигорив-

ни уредби с по-

голям коефициент 

на полезно дейст-

вие (КПД). 

Ниска цена; 

Незначителни еми-

сии наСО2; 

Широко разпрост-

ранен източник на 

енергия. 

Бавно възобновяване 

(за дървесина) 

2.2. Растителни 

и дървесни 

енергийни 

култури  

 Течни го-

рива за тран-

спортни 

нужди (ета-

нол, биоди-

зел) и биогаз. 

- чл. 47 на ЗЕВИ-

определящ ми-

нималното за-

дължително съ-

държание на био-

дизел и биоета-

нол в продавани-

те горива. 

Производство на 

суровина за течни 

горива.  

оползотворяване на 

пустеещи земи;  

наличие на пазар -

намален акциз за 

смесени горива; 

Неразвит пазар на те-

риторията на страна-

та; 

Недостатъчни данъч-

ни облекчения. 

2.3 Отпадъци с 

органичен 

произход:  

растител-

ни; 

 Когенера-

ция (комби-

нирано про-

изводство на 

топлинна и 

- Оползотворяване 

на наличната био-

маса–

птицепроизводст-

во, битови и рас-

Незначителни еми-

сии на СО2; 

Преференциални 

цени на произведе-

ната енергия; 

Скъпа инвестиция; 
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№ Тип ВИ Приложение Настоящо при-

ложение в общи-

ната/ изпълнени 

проек-

ти/инвестиционн

и намерения 

Потенциал за 

приложение/ раз-

витие в община 

Павликени 

предимства недостатъци 

животинс-

ки; 

битови; 

отпадни 

мазнини. 

електрическа 

енергия) 

тителни отпадъци 

- за производство 

на биогаз или дру-

го. 

Облекчен режим на 

присъединяване до 

1,5 MW; 

Удачно е изгаряне в 

съществуващи кон-

венционални инс-

талации след до-

пълнително обо-

рудване. 

2.4. Отпадъци 

от индуст-

рията 

 

 производ-

ство на пара 

за техноло-

гични нужди 

и за отопле-

ние на място-

то на възник-

ване на ин-

дустриални 

отпадъци  

Няма информация 

за изградени 

Приложимо в про-

изводствени пред-

приятия с отпадъ-

ци от биомаса. 

Евтина/безплатна 

суровина; 

-Не се транспорти-

ра; 

 

Приспособява-

не/разширяване на 

технологичното обо-

рудване.  

2.5. Комбина-

ции от изб-

роените по-

горе въз-

можности 

- Няма информация 

за изградени 

- - - 

3. Геотермална енергия 

3.1. Топлина на 

земята 
 Земнос-

вързани тер-

мопомпени 

инсталации 

Няма информация 

за изградени 

- Екологично чиста; 

Евтина; 

Неизчерпаема; 

Висок КПД. 

Не осигурява пълна 

автономност; 

Скъпа първоначална 

инвестиция. 

3.2.Геотермални източници: 

3.2.

1 

- с ниска 

температу-

ра (10-

100˚С) 

 отопле-

ние; 

 оранже-

рийно произ-

водство; 

 балнеоле-

чебни проце-

дури и др. 

 термо-

помпени инс-

талации 

СОНДАЖ Р-1хг 

(Заповед БД №РД-

957/19.12.2013 на-

ходище „Павлике-

ни”, включено в 

регистър на ресур-

сите на минерал-

ните води – пуб-

лична общинска 

собственост по на-

ходища и водов-

земни съоръжение. 

Температура на 

водата 50 градуса 

по Целзий. На те-

риторията на Об-

щина Павликени 

има 32 минерални 

извора, но 15 от 

тях все още не са 

добре развити.  

 

Наличие на необс-

ледвани/ неразра-

ботени минерални 

извори  

Екологично чиста; 

Евтина; 

Неизчерпаема; 

Висок КПД; 

 

Общинска или пуб-

лична държавна соб-

ственост – по-тежък 

процес на придоби-

ване право на полз-

ване; 

значителни първона-

чални инвестиции. 
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№ Тип ВИ Приложение Настоящо при-

ложение в общи-

ната/ изпълнени 

проек-

ти/инвестиционн

и намерения 

Потенциал за 

приложение/ раз-

витие в община 

Павликени 

предимства недостатъци 

3.2.

2 

- със сред-

на темпе-

ратура (90-

180˚С) - 

подпочве-

ни води 

под наля-

гане.  

 

 За произ-

водството на 

електрическа 

енергия чрез 

пряко осво-

бождаване на 

пара. Под 

140°- бива-

лентна схема 

с вторичен 

органичен 

флуид. 

Няма такива из-

точници на тери-

торията на общи-

ната 

- -  -  

3.2.

3 

- с висока 

температу-

ра - нахо-

дища на 

суха или 

наситена 

пара с (200- 

350°С)  

 производ-

ство на елек-

трическа 

енергия. 

Няма такива из-

точници на тери-

торията на общи-

ната 

- -  -  

4.  Слънчева енергия 

4.1. Термосис-

теми - ко-

лекторни 

 за битова 

гореща вода 

(БГВ); 

 подпома-

гане на отоп-

лението; 

 затопляне 

на басейни. 

 БГВ – Детска 

градина (ДГ) 4, 

ДГ 1, Детска яс-

ла, съблекалня на 

стадион „Г. Па-

нов”; МБАЛ. 

 Индивидуални 

колекторни сис-

теми на жилищ-

ни сгради. 

Монтиране на 

слънчеви колекто-

ри на всички об-

ществени сгради 

(където е прило-

жимо); 

Пропагандиране 

сред населението 

за увеличаване 

броя на сл. колек-

тори на жилищни 

сгради.  

Чиста енергия; 

Данъчни облекче-

ния (чл.24, ал.1, 

ЗМДТ); 

Сравнително евти-

на инвестиция. 

Не осигурява пълна 

автономност.  
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№ Тип ВИ Приложение Настоящо при-

ложение в общи-

ната/ изпълнени 

проек-

ти/инвестиционн

и намерения 

Потенциал за 

приложение/ раз-

витие в община 

Павликени 

предимства недостатъци 

4.2. Фотовол-

таични 

(PV) сис-

теми 

 производ-

ство на елек-

троенергия 

 фотоволтаична 

ел. централа 

(ФтЕЦ) Долна 

Липница – 

1,184МW инстали-

рана мощност; 

 фотоволтаична 

ел. централа  

(ФтЕЦ) Долна 

Липница-1 – 1,25 

МW инсталирана 

мощност; 

 фотоволтаична 

ел. централа  

(ФтЕЦ) Росица – 

0,16464 МW инс-

талирана мощност; 

 ФтЕЦ в мест-

ност Мрямор, с.  

Долна Липница, 

работеща 

 Разрешение за 

строеж на инста-

лация за производ-

ство на ел. енергия 

90 kW върху пок-

риви на същ. Сгра-

ди; 

Разрешение за 

строеж на инста-

лация за производ-

ство на ел. енергия 

225 kW върху пок-

риви на същ. Сгра-

ди 

Изграждане на PV 

системи с малка 

мощност на фаса-

ди/покриви;  

Изпълнение на 

проект/и за улич-

но/парково освет-

ление със соларни 

лампи;  

Изграждане на 

смесени системи 

за повишаване 

ефективността: 

термо + PV или 

PV+ветрогенерато

ри. 

Чиста енергия; 

Гарантиран достъп 

до преносната и 

електроразпредели-

телните мрежи; 

Облекчен режим на 

присъединяване за 

малки мощности 

(чл. 24 от ЗЕВИ); 

Гарантирано изку-

пуване на произве-

дената/ излишна 

електроенергия на 

преференциални 

цени; 

Данъчни облекче-

ния (чл.24, ал.1, 

ЗМДТ). 

Значителни първона-

чални инвестиции; 

Малък КПД (10-15%) 

Необходима голяма 

площ; 

Не осигурява пълна 

автономност при ло-

кална PV система. 

5. Ветрова енергия 

   производ-

ство на елек-

троенергия 

Няма Малки мощности 

на конкретно изб-

рани площадки за 

инсталиране 

Чиста енергия; 

Преференциални 

цени; 

Облекчен режим на 

присъединяване за 

малки мощности 

(чл. 24 от ЗЕВИ); 

Данъчни облекче-

ния (чл.24, ал.1, 

ЗМДТ). 

Сравнително нисък 

КПД – 20% среден; 

Голяма първоначална 

инвестиция; 

Тежка процедура на 

присъединяване за 

големи мощности. 

6. Термопомпи 
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№ Тип ВИ Приложение Настоящо при-

ложение в общи-

ната/ изпълнени 

проек-

ти/инвестиционн

и намерения 

Потенциал за 

приложение/ раз-

витие в община 

Павликени 

предимства недостатъци 

   системи 

за отопление 

и охлаждане, 

БГВ, затоп-

ляне на ба-

сейни 

 Термопомпа въз-

дух – вода в ДСХ 

Караисен – БГВ; 

 Термопомпа въз-

дух – вода в 

Комплекс за со-

циални услуги 

(КСУ) – отопле-

ние на вода в 

детски басейн. 

 Термопомпи за 

отопление иох-

лаждане (Чилър-

ни системи) в 

Административ-

на сграда на об-

щина Павликени; 

 Конвенционални 

климатичнисис-

теми въздух – 

въздух“. 

Най- разпростра-

нена масова 

употреба на ре-

шението „въздух 

– въздух“; 

Сериозен потен-

циал за приложе-

ние в различни 

области и вари-

анти. 

Имат нулеви вред-

ни емисии CO₂, 
нямат горивни 

процеси, цената на 

получената енер-

гия е нис-

ка.Термопомпите 

могат да се изпол-

зват както за ох-

лаждане, за  отоп-

ление, също така и 

за осигуряване на 

Битова Гореща 

Вода (БГВ).  

 

Термопомпата е нис-

котемпературен из-

точник на енергия. – 

Едновременно с пада-

нето на външната 

температура намалява 

и коефицентът на 

преобразуване  

Високи първоначални 

инвестиции 

 

4.6. Оценка за използване на ВИ в община Павликени по сектори 

4.6.1. Обществен сектор. Обекти общинска собственост 

Изпълнените от Община Павликени проекти, свързани с оползотворяване на ВИ са: 

 

Табл.8: 

 

ДОКАЗАНИ СПЕСТЯВАНИЯ 

№ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

МЯРКАТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ДАТА НА 

ВЪВЕЖДАН

Е 

СРОК НА 

ДЕЙСТВ

ИЕ 

(ЖИВОТ) 

КРАЙНА 

ЕНЕРГИЯ 

ПЪРВИЧН

А 

ЕНЕРГИЯ 

ЕМИСИИ 

СО2 

год. MWh/год. MWh/год. t CO2/год. 

1 ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 ГР. ПАВЛИКЕНИ 

 

ЕСМ по монтаж на слънчево - 

колекторна инсталация 25.07.2012 г. 15 31,14 40,17 13,67 

2 ДЕТСКА ГРАДИНА № 1 ГР. ПАВЛИКЕНИ 

 

ЕСМ по монтаж на слънчево-

колекторна инсталация 
06.08.2012 г. 15 12,12 36,36 9,93 

3 ДЕТСКА ГРАДИНА № 5 ГР. ПАВЛИКЕНИ 

 

ЕСМ по монтаж на  слънчево - 

колекторна инсталация 15.01.2014 г. 15 17,2 51,59 24,91 

4 ДЕТСКА ЯСЛА ГР. ПАВЛИКЕНИ 

 

ЕСМ по монтаж на слънчево - 

колекторна инсталация 
25.06.2012 г. 15 20,91 23 4,22 

5 ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С. КАРАИСЕН 

 

ЕСМ по отоплителна инсталация на 

пелети и подмяна на циркулационна 

помпа за отопление 08.11.2016 г. 20 31,24 43,75 17,72 

 

ЕСМ по инсталация за БГВ 08.11.2016 г. 15 63,73 191,19 52,2 

6 МБАЛ ГР. ПАВЛИКЕНИ 

 

ЕСМ по монтаж на  слънчево - ко-

лекторна инсталация за БГВ 03.08.2016 г. 15 142,38 373,04 99,04 

7 ОУ БАЧО КИРО ГР. БЯЛА ЧЕРКВА 
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ДОКАЗАНИ СПЕСТЯВАНИЯ 

№ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

МЯРКАТА 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ДАТА НА 

ВЪВЕЖДАН

Е 

СРОК НА 

ДЕЙСТВ

ИЕ 

(ЖИВОТ) 

КРАЙНА 

ЕНЕРГИЯ 

ПЪРВИЧН

А 

ЕНЕРГИЯ 

ЕМИСИИ 

СО2 

 

ЕСМ по котелно и отоплителна ин-

сталация на пелети и подмяна на 

циркулационна помпа за отопление 08.11.2016 г. 15 49,95 60,2 20,65 

8 ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ АДМ. СГРАДА 

 

ЕСМ по охладителна система и 

подмяна на водни циркулационни 

помпи 08.11.2016 г. 15 10,87 32,6 8,9 

9 СТАДИОН „ГАНЧО ПАНОВ” СЪБЛЕКАЛНЯ 

 

Слънчево-колекторна инсталация за 

БГВ 21.07.2015    3,7 

10 ПЕШЕХОДНА И ВЕЛО АЛЕЯ МЕЖДУ ГР. ПАВЛИКЕНИ И БЯЛА ЧЕРКВА  

 

Система за соларно улично ос-

ветление 2013    47,54 

 

4.6.2. Производство на електрическа енергия 

Работещите на територията на Община Павликени електрически централи са с инсталирана 

мощност, посочена в таблица 9. Теоретично те биха могли в рамките на една година да про-

изведат следните количества електроенергия: 

 Табл. 9 

№ Електроцентрала Мощност, 

MW 

Годишно производст-

во на електроенергия, 

MWh 

1. ВЕЦ “Росица 2” 3,20 15 400 

2. ВЕЦ “Росица 3” 0,28 1 350 

3. ФтЕЦ „Долна Липница” 1,184 1 400 

4. ФтЕЦ „Долна Липница-1” 1,25 1 500 

5. МВЕЦ Павликени 0,78 2 500 

6. ФтЕЦ „Росица” 0,16464 198 

Общо: 6,85864 22 348 

 

Годишното производство на електрическа енергия на територията на Община Павликени е 

почти равна на енергията, получена от природен газ на територията на общината. 

Друг източник на енергия на територията на община Павликени е биомасата, която включва 

дървесина, отпадъци от земеделските култури или специално отглеждани енергийни култу-

ри, отпадъци от животновъдството и др. 

 

4.6.3. Промишлени предприятия, услуги, селско стопанство. 

Няма информация за реализирани проекти за оползотворяване на възобновяеми енергийни 

източници в частния сектор извън традиционното за страната, в частност региона, изгаряне 

на биомаса (дърва и пелети) с цел отопление и инсталирани слънчеви колектори за БГВ. 

Предвид добре развитото селско стопанство в района, като и наличието на фирми, преработ-

ващи ядки, в Община Павликени вече има производители на пелети за горене от слънчогле-

дови люспи и селскостопански отпадъци. 

 

4.6.4. Използване на биогорива в транспорта 

На територията на община Павликени няма градски обществен транспорт, а междуградските 

линиите между населените места се предоставят от общината под наем на външни фирми, 

осигуряващи услугата. 

 

Консумацията на горива от автомобилите, собственост на Община Павликени (община, КСУ, 

училища, ОП „БКД”) за 2018 година, е както следва: 
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- Дизел – 173766 литра; 

- Бензин – 16942литра. 

Разпоредбите на чл.47, ал.1, т. т. 1, 2 и 3, от ЗЕВИ, регламентиращи минималното процентно 

съдържание на биогорива в предлаганите на пазара горива за дизелови и бензинови двигате-

ли, през 2018 година, са база за определяне количеството биогорива, използвани от общинс-

ките автомобили за този период: 

- Биодизел – 10425 литра; 

- Биоетанол – 1185 литра. 

 

Бъдещото потребление на биогорива в транспорта на територията на общината зависи изцяло 

от разпоредбите на чл. 47 на ЗЕВИ, според които увеличението на обемните единици биого-

рива се увеличава постепенно до следните стойности: 

- Биодизел – 6% от 01.07.2012 г.; 

- от 1 септември 2018 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол 

или етери, произведени от биоетанол, минимум 8 процента обемни; 

- от 1 март 2019 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или 

етери, произведени от биоетанол, минимум 9 процента обемни. 

На територията на общината няма производство на биогорива с приложение в транспорта. 

 

4.6.5. Битов сектор 

Използването на енергия от ВИ от домакинствата на територията на община Павликени, с 

изключение на биомаса (дърва и пелети за огрев), се ограничава до индивидуални инстала-

ции за БГВ, използващи слънчева енергия. 

 

4.7. Оперативни цели 

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източни-

ци и биогорива на община Павликени допринася за постигане на индивидуалния ангажимент 

на Република България по отношение оползотворяването на енергията от ВИ -16% от общото 

крайно потребление на енергия в страната през 2020 г. да бъде от възобновяеми източници.  

 

Основна цел: Насърчаване производството и използването на енергията от възобновяеми 

източници в публичния и частния сектор. 

Производството на топлинна и електрическа енергия от ВИ води до подобряване сигурността 

на енергийните доставки и намаляване разходите за енергия, повишаване на конкурентоспо-

собността на индустрията, намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители, по-

добряване на икономическите и социални перспективи за регионално развитие. 

 

Подцели: Подобряване качеството на енергийните услуги и намаляване разходите за енер-

гия; привличане на местни и чуждестранни инвестиции; Създаване на партньорства за реали-

зирането на проекти за ВЕИ мощности; Опазване и подобряване състоянието на околната 

среда. 

 

Изложеното в т. 3 и т. 4.1 ÷ 4.4 дава възможност за формулиране на конкретни цели за на-

сърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Пав-

ликени в рамките на настоящата програма: 

 

4.7.1. Въвеждане на локални източници на възобновяема енергия 

 

4.7.1.1. Цел: Увеличаване използването на слънчева енергия за добиване на БГВ в об-

щински сгради – училища, детски градини, покрит плувен басейн, спортна зала, читалища и 

др. с 30%. Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми из-

точници. 
  Измерител: Спестена енергия, кWh; 
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  Срок: 2022 година; 

  База за сравнение: 2018 година (таблица 8 от настоящия документ). 

 

4.7.1.2. Цел: Изпълнение на проекти за изграждане на локални отоплителни системи с 

биомаса /пелети/ в сгради общинска собственост. 

  Измерител: Брой изпълнени проекти, инсталирана мощност; 

  Срок: 2022 година; 

  База за сравнение: 2018 година. 

 

Поставените цели за инвестиране във възобновяеми източници ще имат осезаеми ползи за 

околната среда в Община Павликени. Използването на възобновяеми източници на енергия 

ще намали потреблението на ел. енергия, както и голямата енергийна зависимост. Инвести-

циите в производството на възобновяеми енергийни източници намаляват емисиите на въг-

лероден двуокис и така ще допринесат пряко за по-чиста околна среда. 
 

5. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ  

 

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) 

дава общата рамка, която ще бъде осъществена чрез отразяването ѝ в законите и норматив-

ните актове на страната, и дефинира действията, които трябва да предприемат държавните, 

общинските и регионалните институции до 2020 г. за насърчаване използването на ВИ. 

 

5.1. 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 енер-

гия от възобновяеми източници; 

- Да се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, съществуващите и да не 

се допуска приемане на нови административни ограничения пред инициативите за свързани 

с реализация на индивидуални системи за производство и потребление на електрическа енер-

гия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, когато това е це-

лесъобразно Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти на индиви-

дуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници. Повишаване на административната компетентност и капацитет на 

служителите отговорни за издаване на разрешения и лицензии; 

- Стимулиране ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни източници (масо-

во информиране за предимствата и възможностите) чрез провеждане на информационни и 

обучителни кампании сред населението за мерките за подпомагане, ползите и практическите 

особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници. 

 

5.2. Финансово-технически мерки 

5.2.1. Технически мерки 

Мерки, заложени в Общинския план 2014-2020: Приоритет № 3. Техническа и инженерна 

инфраструктура. Специфична цел 1: Обновяване и доизграждане на техническата инфраст-

руктура, стимулираща развитието на конкурентоспособна общинска икономика, респективно 

доходите на населението. Мярка 3. Енергийна ефективност. 

 

- Замяна на горива/котли, подмяна и реконструкция на отоплителни инсталации в обек-

ти, общинска собственост, изграждане на съоръжения, използващи енергия от ВИ; 

- Въвеждане на енергоспестяващи мерки, комбинирани с ВЕИ по отношение на улич-

ното осветление на територията на община Павликени; 

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за енергийна 

ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен ре-
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монт или преустройство на сгради общинска собственост – прилагане на чл.20, ал.1-3 от 

ЗЕВИ; 

- Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източ-

ници, по-специално фотоволтаици, върху покривните конструкции на сгради общинска собс-

твеност;  

 

5.2.2. Финансиране 

За финансиране реализирането на проекти за производство и използване на енергия от ВИ и 

енергийна ефективност трябва да се използват всички източници на финансов ресурс: бю-

джетни средства; кредитни линии и заемен капитал; безвъзмездни средства - грант или суб-

сидия от различни фондове и международни програми; финансиране от трета страна, вкл. 

ЕСКО договори, концесия, публично-частни партньорства; емисии на общински облигаци-

онни заеми (ценни книжа); финансов лизинг и др. 

 

5.2.2.1. Подходи на финансиране на общинските програми: 

 Подход „отгоре – надолу”: състои се в анализ на съществуващата законова рамка за 

формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното развитие.  

 Подход „отдолу – нагоре”: основава се на комплексни оценки на възможностите на 

общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства (примерно: жител на 

общината, ученик в училище, пациент в болницата, и т.н.) или публично-частно партньорст-

во. 

 

5.2.2.2. Източници на финансиране 

Възможностите за финансиране реализирането на краткосрочната програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Павликени са 

следните: 

 

а) Бюджетни средства 

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

бюджет се залагат средствата за предпроектна подготовка (обследвания, проектиране и др.) и 

изпълнение на предвидените обекти за съответната година. 

 

б) Кредитни линии и заемен капитал, финансови инструменти 

Предоставят се от финансови институции (банки, фондове, търговски дружества, включи-

телно предприятията, предлагащи енергоефективни услуги), емисии на общински облигаци-

онни заеми (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 про-

екти. 

Финансовите инструменти са публичен ресурс, който достига до крайните получатели не ка-

то безвъзмездна помощ, а под формата на заем или гаранционен механизъм с преференциал-

ни условия (по-добри ценови параметри, по-дълъг срок; по-висок риск). Имат за цел финан-

сиране на икономически жизнеспособни проекти с потенциал за генериране на приходи и 

имат за цел да привлекат от пазара частен ресурс в допълнение на публичния. В настоящия 

програмен период 2014-2020 са предвидени възможности за комбиниране на финансовите 

инструменти с БФП, както в рамките на една оперативна програма, така и комбинация на ре-

сурс между различни програми. 

 

в) Безвъзмездни средства - грант или субсидия от различни фондове и международни 

програми 

 Държавен фонд Земеделие  

 Национален доверителен екофонд; 

 Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство; 

 Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, 
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 Други. 

 

г) 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 (ESCO договори). 

 Концесионна разновидност на финансирането от трета страна – по схемата “строител-

ство” (построй) – “експлоатация” (използвай) – “прехвърляне на собствеността” (предай). 

Тази форма може да бъде използвана чрез публично-частни сдружения за реализация на про-

екти с голяма обществена значимост и ефективност. 

 Финансов лизинг; 

 Емисии на общински облигационни заеми. 

 

6. ФИНАНСОВА РАМКА НА ПРОГРАМАТА 

Предвидените по-долу средства са индикативни на база прогнозни разходи, вкл. за консул-

тантски услуги, енергийни одити, проектиране и други от общ характер, свързани с подго-

товката за външно финансиране. 

 

Табл.10 

№ Мерки 

Необходим бюджет, лв. 

Комен-

тар 

Местно 

финан-

сира-

не/Общи

нски бю-

джет 

Външно 

публ. Фи-

нансиране 

Частно 

финанси-

ране 

1. Административни     

1.1. Отчитане възможностите за използва-

не на енергия от ВИ в общите и под-

робните градоустройствени планове 

0,00 0,00 0,00  

1.2. Облекчаване на административните 

процедури за ВИ проекти 

0,00 0,00 0,00  

1.3. Подпомагане реализирането на проек-

ти, въвеждащи ВИ 

0,00 0,00 0,00  

1.4. Информационни и обучителни кампа-

нии 

0,00 6 000 6 000 брошури, 

лектори 

и др. 

2. Технически     

2.1. Замяна на горива/котли, подмяна и ре-

конструкция на отоплителни инстала-

ции в обекти, общинска собственост, 

изграждане на съоръжения, използва-

щи енергия от ВИ. 

43 000,00 245 000,00   предви-

дени 15% 

СБС 

 

2.2. Мерки за използване на енергия от въ-

зобновяеми източници и мерки за 

енергийна ефективност при реализа-

ция на проекти за реконструкция, ос-

новно обновяване, основен ремонт или 

преустройство на сгради общинска 

собственост – прилагане на чл. 20, ал. 

1-3 от ЗЕВИ. 

 404 000,00 - 100% 

външно 

финанси-

ране 
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№ Мерки 

Необходим бюджет, лв. 

Комен-

тар 

Местно 

финан-

сира-

не/Общи

нски бю-

джет 

Външно 

публ. Фи-

нансиране 

Частно 

финанси-

ране 

2.3. Изграждане на енергийни обекти за 

производство на енергия от възобновя-

еми източници, по-специално фото-

волтаици, върху покривните конструк-

ции на сгради общинска собственост;  

10000  1 000 000 ПЧП 

 

6.1. Проекти, завършени до 2018 г. 

През изминалия период Община Павликени е приключила успешно започнатите инфраст-

руктурни проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. През 2018 година 

съгласно ЗЕЕ са извършени повторни обследвания за енергийна ефективност на всички 

общински сгради с реализирани мерки за енергоспестяване, като сме доказали реалните 

спестявания, включително и тези, използващи ВЕИ, пред Агенция за устойчиво енергийно 

развитие. За всички въведени ЕСМ са издадени Удостоверения за енергийни спестявания, 

съгласно ЗЕЕ.  

 

6.2. Проекти в процес на оценяване 

В НДЕФ са одобрени проекти за повишаване на енергийната ефективност в две училища ОУ 

„Филип Тотю”, с. Върбовка и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Батак, включващи изграж-

дане на нови отоплителни инсталации на пелети и монтиране на слънчеви колектори за БГВ. 

Поради липса на достатъчен финансов ресурс, Националния доверителен екофонд не е отп-

равил покана за представяне на инвестиционните проекти за осъществяване на предварите-

лен контрол през 2018г. 

 

6.3. Обекти, с предпроектна готовност, в търсене на финансиране 

- Покрит плувен басейн гр. Павликени – направено е обследване за енергийна ефектив-

ност. В него се предвижда изграждане на система от слънчеви колектори за загряване на во-

дата. Изготвен е инвестиционен проект, издадено е разрешение за строеж.  

- Спортна зала гр. Павликени – извършено е обследване за енергийна ефективност. В 

него се предвижда изграждане на система от слънчеви колектори за БГВ. 

 

7. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ 

Очакваните ефекти от реализиране на мерките, набелязани в Краткосрочната програма за на-

сърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Пав-

ликени 2019-2022 година, са: 

 Реализиране икономии на средства; 

 Създаване на устойчива местна политика в контекста на Общински план за развитие; 

 Подобряване на енергийното управление на територията на общината; 

 Устойчив преход към ниско въглеродна икономика, основана на съвременни технологии 

и широко използване на възобновяеми енергийни източници. Повишаване информира-

ността на ръководителите, специалистите и обществеността чрез обучения и информаци-

онни кампании – популяризиране на използването на ВИ като символ на нов мироглед и 

философия; 

 Постигане на демонстрационен и образователен ефект чрез популяризиране възможнос-

тите и ползите от използване на ВИ сред населението на общината; 
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8. ОБХВАТ 

Настоящата Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяе-

ми източници и биогорива на Община Павликени се приема за периода 2019 - 2022 година. 

Програмата 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 за-

висимост от конкретните задачи и наличие на необходимите финансови средства. Успешно-

то и активно участие на Община Павликени в различни национални, регионални и местни 

проекти за Евроинтеграция, и сътрудничество за съвместно финансиране, ще допринесат за 

бързото и по-обхватно постигане на поставените цели. 

 

9. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА 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 упра-

вител и Изпълнителния директор на АУЕР. 

За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична оценка на 

постигнатото като се съпоставят вложените финансови средства и резултатите, което служи 

като основа за определяне реализацията на проектите. 

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за изпълнение на об-

щинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 

(чл.8, ал.2 от Наредба № РД–16-558 от 08.05.2012г). 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инвестициите в „зелена енергия” и ВЕИ са единствения възможен подход за ограничаване на 

енергийното потребление от конвенционалната енергетика. Налице са редица механизми и 

инструменти в ЕС и в частност България за подкрепа на ВЕИ. Въпреки тяхната значимост те 

не могат да се конкурират с традиционните енергийни източници без значителни финансови 

субсидии. В условията на засилваща се конкурентна борба и тежки финансово-икономически 

условия основните предизвикателства са: 

• Неблагоприятна пазарна структура – обуславя се от високите капиталови и производст-

вени разходи, в сравнение с тези в конвенционалната енергетика; 

• Нестабилна политика и регулативна среда в тази област; 

• Липса на достатъчно финансови ресурси за достигане на индикативната цел. 

Преодоляването на изброените предизвикателства изисква целенасочена, добре структури-

ран и пазарно ориентирана финансова и политическа подкрепа. Реализирането на мерки за 

енергийна ефективност и ВЕИ биха превърнали община Павликени от голям енергиен кон-

суматор в атрактивна и модерна община с високо качество на живот, следваща принципите 

на устойчивото развитие. 
Увеличаването на производството и потреблението на енергия от ВЕИ ще доведе до редица 

ползи за общината ни: 

• Ограничаване на енергийната зависимост и подобряване на сигурността на енергийните 

доставки; 

• Повишаване на конкурентоспособността на индустрията и секторите, разработващи тех-

нологии за оползотворяване на ВЕИ; 

• Намаляване на емитирането на вредни замърсители; 

• Подобряване на икономическите и социални възможности за регионално развитие. 
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