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АГРС  Автоматична газорегулаторна станция 
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НПДЕЕ Национален план за действие по енергийна ефективност 

ДКЕВР  Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

ЕС  Европейски съюз 

ЕЕ  Енергийна ефективност 

ЕСМ  Енергоспестяваща мярка  

ЕПРА  Електронна пусково-регулираща апаратура  

ЕРД  Електроразпределителните дружества 

ЖЛ  Живачна лампа 

ЖП  Железопътен 

ЗЕЕ  Закон за енергийна ефективност 

ЗЕВИ  Закон за енергия от възобновяеми източници 

ЗУТ  Закон за устройство на територията 

КПД  Коефициент на полезно действие 

МС  Министерски съвет 

НПО  Неправителствени организация 

НЛВН  Натриеви лампи високо налягане 

ОП  Оперативна програма 

ПЕЕ  План за енергийна ефективност 

ППЕЕ  План и програма за енергийна ефективност 

ПЧП  Публично-частно партньорство 

РЗП  Разгърната застроена площ 

ТЕЦ  Топло-електрическа централа 

ОЕТК  Общо европейски транспортен коридор 

СО2  Въглероден диоксид 

ФЕЕ  Фонд “Енергийна eфективност” 

дка  Декар 

GWh  Гигават час 
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Mtoe  Мега тон нефтен еквивалент 

tCO2  Тон въглероден диоксид 
о
С  Градус Целзий 

кв.м.  Квадратен метър 

кв.км  Километър квадратен 

kм²  Километър квадратен 

м²  Метър квадратен 
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3
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1. Въведение 

 През последните години енергийната ефективност (ЕЕ) се намира в центъра на 

дебатите за климатичните промени, защита на природните ресурси и разумното 

енергийно и топлоснабдяване. Продиктувана е от постепенно изчерпване на природни 

ресурси и зародилата се сложна политическа и икономическа обстановка в различни 

краища на света, а това довежда до увеличаване цената на крайния продукт или т.нар. 

електрическа енергия и производната й топлина. Влошените условия и цифри, 

подтикват учени да насочат усилията в две основни направления - търсене на 

алтернативни източници за електрическа енергия и разработване на различни програми 

за енергийна ефективност.  

Терминът "Eнергийна ефективност" представлява съотношението между 

изходното количество произведена стока, услуга, или енергия и вложеното количество 

енергия. 

Необходимостта от подобряване на енергийната ефективност в България е един 

от основните приоритети на българското правителство. Страната ни разполага със 

значителен потенциал за реализация на мерки по енергийна ефективност. 

Повишаването на енергийната ефективност ще допринесе за ограничаване на емисиите 

от въглероден диоксид и други парникови газове и съответно ще спомогне за 

предотвратяване на изменението на климата. 

 Енергийната ефективност може да се представи и като измерител на разумното 

използване на енергията. В основни линии включва повишаване на ефекта от 

дейностите, свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на 

разходите за това, естествено без загубата на комфорт. 

За енергийна ефективност говорят следните фактори: 

 Намаляване разходите за скъпи горива и енергии; 

 Повишаване сигурността на снабдяването с енергия; 

 Създаване нови работни места в общините; 

 Подобряване топлинния комфорт; 

 Намаляване емисиите на вредни вещества; 

 Предпоставка за устойчиво развитие. 

Или енергийната ефективност има три основни ползи: 

 Намалява сметките; 

 Повишава комфорта; 

 Намалява замърсяването на околната среда. 

2. Основание за разработване 

Държавната политика в направление Енергийна ефективност се осъществява с 

приемане на Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България 

от Народното събрание съгласно чл.3 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ). 

Отговорностите на общините в сферата на енергийната ефективност се съдържат в чл.9 

и чл.11 от Закона за енергийна ефективност, в чл.21 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация, в чл.6 от Закона за енергетика,  в чл.92 

от Закона за устройство на територията и  в съответствие с изпълнението на 

регионалните им планове за развитие за определен период.  

Една от мерките, която българското правителство е предприело за повишаване 

на енергийната ефективност е Законът за енергийната ефективност. Той въвежда 

изискванията на Директива 2006/32/ЕО и урежда обществените отношения, свързани с 

провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при 

крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги. 

Целта на Закона е да даде по-ясно определение на енергийната ефективност като 

национален приоритет при провеждането на държавната политика в тази област, по-

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/zakon_za_ee.pdf
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ясно дефиниране на ангажиментите и подкрепата на държавата за нейното развитие, да 

създаде институционални, нормативни и финансови условия за реализиране на 

националната политика като предпоставка за успешното интегриране с Европейския 

съюз. 

Въз основа на Директива 2006/32/ЕО и Закона за енергийната ефективност е 

разработен вторият Национален план за действие по енергийна ефективност 

(ВНПДЕЕ). Той е втория от трите национални плана за действие по енергийна 

ефективност и обхваща периода 2011 – 2016 год. и прогнозата до 2020 год.. 

Изпълнението на ВНПДЕЕ трябва да допринесе за постигането на Националната цел за 

енергийни спестявания, определена в Първия национален план за действие по 

енергийна ефективност. Националната цел, която следва да бъде постигната през 2016 

год., възлиза на 7 291 GWh годишни спестявания или 627 ktoe/год. и представлява 9 % 

от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 год. 

(81024 GWh). 

Една от ключовите цели е да се подпомогне местната власт при осигуряването 

на достатъчно финансиране за изпълнение на отговорностите им и за предоставяне на 

адекватни обществени услуги. В това отношение с плана и програмата за енергийна 

ефективност се цели да се подпомогне Общината да намери финансиране за 

решаването на належали инфраструктурни проблеми и други социално ориентирани 

програми, при което обслужването на дълга се покрива изцяло от спестявания в 

общинските енергийни разходи. 

Разработването на План и програма за енергийна ефективност от органите на 

държавната власт и на местно самоуправление е регламентирано в чл.11, ал.1 от ЗЕЕ, 

обн. ДВ бр. 98 от 2008 год.. 

Във връзка с посоченото по-горе изискване на Закона за енергийна ефективност 

(Глава ІІ, Раздел ІV, чл.11 и чл.12), е необходимо всяка Община да изготви план и 

програма за енергийната ефективност. При липса на такива, Общините се лишават от 

средства от бюджета и търпят парични санкции, съгласно „Административно-

наказателни разпоредби”, Глава VІІ от ЗЕЕ. 

 

2.1 Европейско законодателство  

 ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 5 април 2006 година относно ефективността при крайното потребление на 

енергия и осъществяване на енергийни услуги, която отменя Директива 93/76/ЕИО на 

Съвета; 

 ДИРЕКТИВА 2010/31/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите 

(преработена версия на ДИРЕКТИВА 2002/91/ЕС); 

 ДИРЕКТИВА 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия 

и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в 

стандартна информация за продуктите; 

 ДИРЕКТИВА 2009/72/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на 

електроенергия; 

 ДИРЕКТИВА 2009/28/ЕО за енергията от възобновяеми източници. 

 
2.2 Закони в Република България с отношение към енергийната 

ефективност 

 Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ); 
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 Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ); 

 Закон за опазване на околната среда Закон за чистотата на атмосферния 

въздух; 

 Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

 Закон за защита на потребителите; 

 Подзаконови нормативни актове, свързани с посочените закони за 

прилагането им. 

 

2.3. Планови и програмни документи със свързани политики и мерки 

 Национален план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2016 год. 

Република България; 

 Енергийна стратегия на Република България до 2020 год.; 

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2009 - 2015 год.; 

 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници; 

 Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяеми източници 2005 – 2015 год.; 

 Общински план за развитие на община Горна Оряховица за периода 2014 -

2020 год.. 

Основен специализиран закон в случая е Закона за енергийната ефективност 

обн. ДВ бр. 98 от 2008 год., който: 

 Определя ангажиментите и ролята на държавата за развитието на 

енергийната ефективност; 

 Дефинира политиката за повишаване на енергийната ефективност като 

съставна част от политиката по устойчиво развитие на страната; 

 Създава институционални, нормативни и финансови условия за 

реализирането на националната политика по енергийна ефективност; 

 Хармонизира политиката по енергийна ефективност на България с 

изискванията на европейските директиви за енергийните характеристики на сгради и за 

енергийната ефективност при крайното енергийно потребление; 

 Национална стратегия, национални планове за действие по енергийна 

ефективност и национална индикативна цел, индивидуални цели за енергийни 

спестявания. 

Към момента по Закона за енергийна ефективност задължения на всяка  

Общината са : 

 Планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение; 

 Енергийни обследвания за всички сгради с разгъната застроена площ над 500 

кв.м, а от 9 юли 2015 год. - с разгъната застроена площ над 250 кв.м ; 

 Проверки за енергийна ефективност на отоплителни водогрейни котли и 

климатични инсталации; 

 Индивидуални цели за енергийни спестявания; 

 Управление на енергийната ефективност в сгради и стопански потребители; 

 Да представят ежегодно отчети за изпълнение на плановете на 

изпълнителния директор на Агенция за устойчиво  енергийно развитие (АУЕР) 

енергийна ефективност; 

 Срокът за представяне на отчетите е 31 март на годината, следваща годината 

на изпълнение на съответните дейности и мерки; 

 Отчетите се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор на 

АУЕР. 
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3. Политика по енергийна ефективност на Община Горна Оряховица  

Енергийна ефективност е един от механизмите за постигане на общата цел в 

оперативния план за развитие 2014 – 2020 год. на Община Горна Оряховица - „Развитие 

и модернизация на инфраструктурата на територията на Общината, подобряване облика 

на населените места и тяхната свързаност, повишаване качеството на предоставяните 

услуги за гражданите, постигане на интелигентен растеж, социално приобщаване и 

заетост, опазване на околната среда, насърчаване ресурсната ефективност и 

сътрудничеството между публичния, частния и Неправителствени организации (НПО) 

сектора”. 

Дейностите за повишаване на енергийната ефективност са дейностите, свързани 

със: 

 сертифициране за енергийна ефективност на нови сгради; 

 обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради в 

експлоатация; 

 обследване на промишлени системи; 

 проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни 

котли и на климатични инсталации в сгради; 

 подобряване на енергийните характеристики на външно осветление – 

улично, парконо и други. 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност са действията, които водят 

до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност. 

Основните насоки на мерките по енергийна ефективност в Община Горна 

Оряховица, са: 

1. Намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните 

им характеристики чрез саниране (пълно или частично); 

2. Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление, чрез отоплителни 

системи с висока ефективност, включващи и възможности за регулиране на 

потреблението и поддържане на стабилни нормативни параметри на микроклимата в 

отопляваните обекти; 

3. Замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по -висока 

(газификация); 

4. Изграждане на системи за оползотворяване на Възобновяеми енергийни 

източници (ВЕИ); 

5. Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на 

договорирането за енергоспестяване в общинския сектор; 

6. Намаляване емисиите на парниковите газове; 

7. Модернизиране на осветлението в общинските обекти без да се намалява 

нивото на осветеност и качеството на осветлението (чрез използване на 

енергоефективни лампи, автоматични системи за контрол и управление, регулиране 

нивото на осветеност); 

8. Подобряване на енергийната ефективност при уличното осветление. 

Община Горна Оряховица е член на енергийната мрежа „Еко Енергия”. Към 

настоящия момент се провеждат учебни семинари за изграждане на капацитет на 

местната власт за напредък в областта на климатичните промени и устойчивата 

енергия: планиране, действия, мониторинг.  

 

4. Профил на Община Горна Оряховица 

4.1 Административно-териториална характеристика на Община Горна 

Оряховица 
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Община Горна Оряховица е разположена в Централна Северна България, в 

подножието на Арбанашката планина, по поречието на река Янтра. На изток Общината 

граничи с Община Стражица, на запад с Община Велико Търново, на север с Община 

Полски Тръмбеш, на юг с Общините Лясковец и Велико Търново. Община Горна 

Оряховица е една от съставните общини на област Велико Търново и Северен 

централен район. 

Община Горна Оряховица е с добре развит сухопътен, железопътен и въздушен 

транспорт и е с важно геостратегическо значение. На територията й се пресичат две от 

основните национални пътни артерии с важно значение за Европейската пътна мрежа, а 

именно път Е-85, като част от Транс-европейски коридор №9 (Хелзинки-Санкт 

Петербург-Киев-Букурещ-Русе-Велико Търново-Габрово-Димитровград с отклонения 

към Гърция и Турция) и първокласен път София-Варна І-4 (Е-772). 

Град Горна Оряховица е седалище на едно от трите големи железопътни (ЖП) 

поделения за превозна дейност, и едно от шестте ЖП поделения за товарна дейност в 

Република България. 
 

Община Горна Оряховица е с обща площ 318 км², 

вторият по големина икономически център в Област 

Велико Търново. Град Горна Оряховица е 

административен център на Общината. 

Селищната структура на Община Горна Оряховица 

обхваща 14 населени места, от които два града (Горна 

Оряховица и Долна Оряховица) и дванадесет села. 

Според броя на населението им, те се характеризират 

както следва: - средни градове-1; - много малки градове-1; 

- големи села-3; - средни села-2; - малки села-5; - много 

малки села-2. 

Средната гъстота на населените места е - 4 

населени места/100 кв.км. Тя е по-ниска от средната за страната (4,9 населени 

места/100 кв.км). 

Населените места са разположени сравнително равномерно на територията на 

Общината. Данните за площта на територията в регулация, брой на жителите и 

общинската застроена площ над 250 м² са посочени в Таблица 1: 
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Таблица 1 

№ по 

ред 
Населено място 

Площ (в 

регулация) 
Жители 

Общинска             

РЗП 

дка бр. м2 

1 гр.Горна Оряховица 6437,3 37045 92512 

2 с.Драганово 3463,8 3119 9283 

3 гр.Долна Оряховица 2096,8 3085 8193 

4 с.Поликраище 1408,4 2441 3618 

5 с.Първомайци 2557,9 2692 4621 

6 с.Върбица 1434,7 1126 2630 

7 с.Писарево 972,1 1114 2369 

8 с.Крушето 1326,3 869 6421 

9 с.Янтра 987,9 575 1080 

10 с.Правда 661,3 573 1270 

11 с.Горски долен Тръмбеш 807,4 335 970 

12 с.Стрелец 1520,6 299 1022 

13 с.Паисий 561,5 134 0 

14 с.Горски горен Тръмбеш 679,8 131 2207 

 

Общинският център - Горна Оряховица е разположен ексцентрично в границите 

на Общината. Този факт донякъде затруднява връзките с населените места, намиращи 

се в периферията на Общината. От центъра на Горна Оряховица до най-близките 

населени места разстоянието е около 3 км (гр.Долна Оряховица, с.Първомайци, 

с.Правда). Най-отдалечените селища се намират на около 25 км (с.Стрелец, с.Паисий). 

Общинската територия е разпределена по специфични територии, посочени в 

Таблица 2 :  

Таблица 2 

Вид на територията по предназначение Площ в дка Площ в % 

За нуждите на селското стопанство 238 297 75,03 

За нуждите на горското стопанство 33 423 10,52 

Населени места 29 590 9,32 

Водни течения и водни площи 11 210 3,53 

За нуждите на транспорта 5 096 1,60 

Общо: 317 616 100,00 

 

4.2 Електроснабдяване 

4.2.1 Електроенергийни мрежи и съоръжения 

Основен източник на електроенергия за Общината е националната 

електроенергийна система, посредством електрическа подстанция „Горна Оряховица” - 

220/110/20 kV. 

Енергийното потребление на територията на Общината е с доставчик на 

електроенергия „Енерго-про Мрежи”АД. В началото на 2005 година „Е-ОН”България 

ЕАД става собственик на 67 % от "Електроразпределение-Варна"АД и 

"Електроразпределение-Горна Оряховица"АД. През януари 2006 година компанията 

преотстъпва 8 % от дяловете си в електроразпределителните дружества (ЕРД) на 

Европейската банка за възстановяване и развитие, запазвайки мажоритарен дял. В края 
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на 2006 година, в резултат на правното разделяне, ЕРД Горна Оряховица и ЕРД Варна 

са преобразувани на „Е-ОН”България Мрежи АД и „Е-ОН”България Продажби АД. 

През 2012 година „Енерго-про Мрежи”АД закупува дела на „Е-ОН”България Мрежи 

АД. Електроразпределението се осъществява посредством ел. подстанции 110/20 kV, 

захранени двустранно, което позволява непрекъснатост на захранването при авария.  

Изградената електроразпределителна мрежа е както следва: 

- Брой подстанции 110 kV/СрН  – 1; 

- Брой трансформатори 110 kV/СрН – 2; 

- Брой трансформатори СрН/НН  – 310; 

- Брой трафопостове    – 290; 

- Дължина на ВЕЛ СрН   – 267,63 км.; 

- Дължина КЛ СрН     – 93,53 км.; 

- Инсталирана мощност по трафопостове – 117 845 kVA. 

В Община Горна Оряховица функционира топло-електрическа централа (ТЕЦ) 

„Захарни заводи”, задоволяваща единствено собствените нужди на предприятието. 

Всички населени места на общината са електрифицирани, като селата се 

електроснабдяват от въздушни изводи 20 кв., а в градовете мрежата е кабелирана. 

Като цяло електроразпределителната мрежа е реконструирана и поддържана на 

добро равнище, но има участъци с нарушени механични и електрически параметри. 

 

4.2.2 Възобновяеми енергийни източници 

През 2012 год. се направи оценка на възможността за добив на електроенергия и 

биогорива от възобновяеми енергийни източници на територията на Община Горна 

Оряховица. Слънцето бе определено като най-добрия източник на енергия.  

Най-голям технически потенциал е налице при фотоволтаичните инсталации, но 

същевременно, това е и най-скъпият вариант. За да бъде оползотворен по-голям 

процент от потенциала на ресурса, бъдещето насърчаване трябва да бъде гъвкаво и 

съобразявано с въздействието върху ценовите нива на електрическата енергия. 

В Община Горна Оряховица се разработи и прие от Общинският съвет Програма 

за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и 

биогорива за период 2012-2015 год. Програмата предвижда изграждане на система за 

битова гореща вода (БГВ) от слънчеви колектори на 12 общински обекта. В настоящия 

момент са изградени системи за БГВ на една детска градина и Център за настаняване от 

семеен тип. До края на 2014 год. ще бъдат изградени и пуснати в експлоатация такива 

системи и на други социални заведения и детски градини. 

 

4.3 Газоснабдяване - газопреносна и газоснабдителна мрежа 

През територията на Община Горна Оряховица преминава Северният клон на 

националната газопроводна система. Газификацията на градовете Велико Търново, 

Горна Оряховица и Лясковец се реализира с изградения магистрален газопровод, 

отклонение от северния пръстен на националната газопреносна мрежа до Автоматична 

газорегулаторна станция (АГРС) Велико Търново и АГРС Горна Оряховица с обща 

дължина 52 км. Община Горна Оряховица разполага с лиценз за газификация.  

Доставката и разпределението на природна газ в Община Горна Оряховица се 

осъществява от фирма „Овергаз-север”ЕАД. Към настоящия момент са изградени 

43,422 км газопреносна мрежа, обслужваща 53 бр. стопански абонати и 719 бр. битови. 

Въпреки това, голяма част от домакинствата не са газифицирани поради високите цени 

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

Бъдещите инвестиционни намерения на „Овергаз-север”ЕАД са да увеличи 

газоразпределителната си мрежа в град Горна Оряховица в зависимост от интереса и 
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ефективността на трасетата, като целта е към 2020 година битовите потребители да са 

5 661 бр., а стопанските клиенти да достигнат 114 бр.. 

 

4.4 Водоснабдяване 

Общината е сравнително богата на водни ресурси, които включват 

повърхностни и подпочвени води. Те имат изключително голямо битово и стопанско 

значение. Фактът, че град Горна Оряховица и Общината на която е център, са 

разположени по поречието на реките Янтра и Росица, обяснява дълбочината на 

подпочвените води за собствени водоизточници за промишлени нужди, която е от 6 до 

12 метра. На територията на Общината са разположени 16 язовира, които са с местно 

значение. Град Горна Оряховица и останалите 13 селища в района са централното 

водоснабдени за питейни и битови нужди. 

 

4.5 Състояние на уличното осветление 

На територията на всички населени места има изградена улична осветителна 

уредба, осигурявана от 6 390 броя улични осветители, което покрива цялата улична 

мрежа. Енергоспестяващите осветители са 6158 бр., които гарантират икономия на 

електрическа енергия, при запазване на нормената осветеност на улиците.  

През 2012 година Община Горна Оряховица кандидатства с проектно 

предложение  „Енергийно-ефективна реконструкция на общинско улично осветление 

на територията на Община Горна Оряховица” по Мярка 5 – „Високоприоритетна 

проектна линия за енергийно ефективно общинско улично осветление” по проект 

„Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от 

Международен фонд Козлодуй 2010-2013”. 

Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност на уличното 

осветление, намаляване разходите за електроенергия на Общината и повишаване 

сигурността и експлоатационните характеристики на уличното осветление чрез набор 

от енергоспестяващи мерки (ЕСМ). Мерките предвиждат намаляване консумираната от 

предвиденото за реконструкция улично осветление електроенергия с минимум 43 %, 

чрез: 

 Преоборудване на 1622 бр. от съществуващите улични осветителни тела /с 

конвенционална електромагнитна пусково-регулираща апаратура/ с нова 

електронна пусково-регулираща апаратура (ЕПРА) с повишена енергийна 

ефективност – ЕСМ 1; 

 Използване на степенно-димируема ЕПРА с вградена програмируема автономна 

памет и астро-календар, създаване и програмиране на график за работа в режим 

на редуцирана мощност на уличното осветление в малките часове на нощта – 

ЕСМ 2; 

 Въвеждане на автоматизирана система за управление на уличното осветление 

(АСУУО) с двупосочен обмен на данни, контрол и мониторинг – ЕСМ 3; 

 Подмяна на 232 бр. стари енергоемки осветителни тела с ЖЛ с нови, оборудвани 

с ЕПРА и НЛВН с повишени експлоатационни характеристики и ефективност – 

ЕСМ 4. 

 

4.6 Транспортна инфраструктура 

Община Горна Оряховица е транспортен център с наднационално значение. 

Общината се явява пресечна точка на няколко важни международни и местни 

транспортни артерии и на видове транспорт: автомобилен, жп и въздушен. През 

нейната територия на север се предвижда преминаването на трасето на бъдещата 
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Автомагистрала „Хемус”. На запад преминава международен път I-5 Русе (Бяла–

Велико Търново–Стара Загора–Кърджали–Маказа) Гърция (Е-85), формиращ 

направлението Общо европейски транспортен коридор (ОЕТК) №9. ОЕТК №9 

осигурява връзките на страната с важните урбанизационни центрове Букурещ, Москва, 

Санкт Петербург и Хелзинки на север и Александруполис на юг. На юг Общината 

тангира с първокласния път I-4 София–Велико Търново–Шумен–Варна (Е-772). През 

Общината минават второкласния път ІІ-53 (с.Поликраище-гр.Лясковец) и третокласния 

път ІІІ-514 (В.Търново-Арбанаси-Горна Оряховица). 

Град Горна Оряховица е стратегически железопътен (ЖП) възел с пресичането 

на две главни железопътни трасета Русе-Кърджали и София–Варна.  

Летище Горна Оряховица е петото международно летище в страната. 

Транспортната дейност чрез автобусен транспорт се осъществява от частни 

фирми, осъществяващи разписания в Общинската, Областната и Републиканската 

транспортни схеми.  

В Общинската транспортна схема са утвърдени четири градски линии и десет 

междуселищни връзки на центъра с населените места от Общината. В Областната 

транспортна схема има разписания до 22 селища, а в Републиканската транспортна 

схема - 3 линии. Двата първокласни пътя – София-Варна и Русе-Стара Загора 

осигуряват връзка на Горна Оряховица с всички точки на страната. 

Основен превозвач за град Горна Оряховица е фирма “Янтра-транспорт“АД. 

На територията на Община Горна Оряховица е разположен третия по големина 

ЖП възел за пътнически превози в страната ни. Тук са разположени центрове на двете 

държавни железопътни компании – Държавно предприятие „Национална компания 

железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”) и „Холдинг БДЖ” ЕАД. Също така са 

изградени центрове на навлезлите вече в транспортния бранш, частни ЖП превозвачи. 

Гара Горна Оряховица – Пътническа и гара Горна Оряховица – Разпределителна 

са изградени като самостоятелни центрове за пътникопоток и товарооборот в областта 

на железопътния транспорт. 

 

4.7 Състояние на общинския сграден фонд 

Сградният фонд на Община Горна Оряховица е създаден с течение на годините 

и с цел за задоволяване на потребностите й. Той е разнообразен и по-нататък е разделен 

по целеви групи определени по функции и предназначение за по лесното и бързо 

оценяване на енергийното потребление във всяка от групите, намиране на най-големите 

консуматори в тях и подбор на енергоспестяващи мерки. 

Енергоспестяващите мероприятия включват: допълнителна изолация на външни 

стени и върху таванската плоча на покрив, подмяна на стара дограма, уплътняване на 

дограмата с цел намаляване на загубите от инфилтрация, инсталиране на нови 

енергоефективни осветителни тела и подмяна котли и отоплителни тела /радиатори/. 

Предходният план за енергийна ефективност обхваща периода от 2010 год. до 

2013 год. вкл.. Съгласно действащата тогава нормативна база, обект на енергийна 

ефективност са били сградите с разгърната застроена площ над 1000 m
2
. През четири 

годишният период са приложени мерки по енергийна ефективност на база енергийно 

обследване на пет общински обекта – СОУ”Георги Измирлиев”, ОУ”Иван Вазов”, 

СОУ”Вичо Грънчаров”, ЦДГ”Ален мак” и „Дом за възрастни хора с физически 

увреждания”-с.Горски горен Тръмбеш. Ново изградена сграда, съгласно действащите 

нормативни стандарти по енергийна ефективност е един обект - „Център за настаняване 

от семеен тип”, гр.Горна Оряховица. Следващата Таблица 3 обобщава приложените 

енергоспестяващи мерки по общински обекти за периода 2010 – 2013 год.. 
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Таблица 3 

№по 

ред 

Наименование на 

сградата: 
Населено място: 

Обследв

ане,годи
на 

Енергоспестяващи мерки (ЕСМ) 

Мерки по ограждащите 

елементи 
Мерки по системите 

Изпълн
ени 

ЕСМ-

дата: 

І.Сгради с приложени енергийно-ефективни мерки на база обследване за 

енергийна ефективност 

1.Училища     

1 
СОУ"ГЕОРГИ 
ИЗМИРЛИЕВ" 

ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

2006 г. 

1.Подмяна дограма; 

2.Топлоизолация 

външни стени; 
3.Топлоизолация 

покрив. 

1.Подмяна котли и 

преустройство на 

отоплителната система; 
2.Подмяна на осветителни 

тела с енергоспестяващи ; 

3.Подмяна на електрически 
крушки с нажежаема жичка 

с енергоспестяващи такива. 

2010 г. 

2 ОУ"ИВАН ВАЗОВ" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
2006 г. 

1.Подмяна дограма; 
2.Топлоизолация 

външни стени; 

3.Топлоизолация 
покрив. 

1.Подмяна котли и 
преустройство на 

отоплителната система; 

2.Подмяна на осветителни 
тела с енергоспестяващи ; 

3.Подмяна на електрически 

крушки с нажежаема жичка 
с енергоспестяващи такива. 

2010 г. 

3 
СОУ"ВИЧО 
ГРЪНЧАРОВ" 

ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

2012 г. 

1.Подмяна дограма; 

2.Топлоизолация 

външни стени; 
3.Топлоизолация 

покрив. 

1.Подмяна котли и 

преустройство на 

отоплителната система; 
2.Подмяна на осветителни 

тела с енергоспестяващи ; 

3.Подмяна на електрически 
крушки с нажежаема жичка 

с енергоспестяващи такива 

2013 г. 

2.Детски градини     

4 ЦДГ"АЛЕН МАК" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
2010 г. 

1.Топлоизолация стени; 
2.Топлоизолация 

покрив; 3.Подмяна 

дограма. 

1.Подмяна на котел и 
преустройство на 

отоплителната система. 
2014 г. 

3.Социален комплекс     

5 

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ 

ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ 

УВРЕЖДАНИЯ 

С.ГОРСКИ 

ГОРЕН 

ТРЪМБЕШ 

2008 г. 

1.Подмяна дограма; 
2.Топлоизолация 

външни стени; 

3.Топлоизолация 
покрив. 

1.Подмяна горивна уредба и 
автоматика. 

2011 г. 

6 

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ 

-ЦЕНТЪР ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ ОТ 
СЕМЕЕН ТИП 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
  

Новоизградена сграда с клас на енергопотребление "В". 

2013 г. 

ІІ.Сгради с приложени значителни енергийно-ефективни мерки без обследване 

за енергийна ефективност 

1.Детски градини 

7 ДЯ"ЕДЕЛВАЙС" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
  

1.Подменена дограма; 

2.Топлоизолация 
покрив. 

3.Енергоспестяващи мерки 

по осветлението. 
2010 г. 

№по 
ред 

Наименование на 
сградата: 

Населено място: 

Обследв

ане,годи

на 

Енергоспестяващи мерки (ЕСМ) 

Мерки по ограждащите 
елементи 

Мерки по системите 

Изпълн

ени 
ЕСМ-

дата: 

8 ДЯ"ЗОРНИЦА" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
  

1.Частично подменена 

дограма.   2010 г. 
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9 ЦДГ"ЗДРАВЕЦ" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
  

1.Частично подменена 
дограма;  

2.Топлоизолация 

покрив; 
3.Топлоизолация 

външни стени. 

1.Подмяна на осветителната 
инсталация. 

2012 г. 

10 
ЦДГ"ДЕТСКА 

РАДОСТ" 

ГР.ДОЛНА 

ОРЯХОВИЦА 
    

1.Смяна на основното 

гориво от нафта на 
компресиран газ. 

2013 г. 

11 
ЦДГ"ДИМИТЪР 

ГЕНКОВ" 

С.ПОЛИКРАИ

ЩЕ 
    

1.Смяна на основното 

гориво от нафта на 
компресиран газ. 

2013 г. 

2.Училища     

12 ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С.ВЪРБИЦА   

1.Подмяна дограма. 
1.Подмяна циркулационна 

помпа; 2.Ремонт на 
отоплителната инсталация; 

3.Монтаж на три броя 

радиатори. 

2012 г.; 

2013 г. 

13 
ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ" 

С.ПОЛИКРАИ
ЩЕ   

1.Подмяна дограма;. 1.Смяна на основното 

гориво от нафта на 

компресиран газ. 

2012 г. 

3.Социален комплекс 

14 

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ 

ХОРА С УМСТВЕНА 
ИЗОСТАНАЛОСТ 

С.ДРАГАНОВО   

1.Частична външна 
топлоизолация; 

2.Частична подмяна 

дограма. 

1.Ремонтни работи по ел. и 
отоплителна инсталации. 

2010 г.; 

2012 г.; 
2013 г. 

15 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ВЪЗРАСТНИ ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
  

1.Топлоизолация 

покрив. 

1.Подмяна осветителна 

инсталация. 2011 г. 

16 
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ДЕЦА С 

УВРЕЖДАНИЯ 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
    

1.Подмяна осветителна 
инсталация 2011 г. 

17 
ДОМАШЕН 
СОЦИАЛЕН 

ПАТРОНАЖ 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
  

1.Подмяна дограма. 1.Частична подмяна на 
ел.инсталация; 2.Монтиране 

на 3 бр.газови котли. 

2011 г.; 

2013 г. 

4.Здравни заведения 

18 
МБАЛ"СВ.ИВАН 

РИЛСКИ" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
  

1.Частично подменена 

външна и вътрешна 

дограма. 

1.Подмяна на два броя 
парни котли с два броя 

водогрейни котли с 

автоматично управление. 

2010 г. 

5.Спортни сгради и съоръжения 

19 
СПОРТНА ЗАЛА 

"НИКОЛА ПЕТРОВ" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
  

1.Частично подменена 

външна и вътрешна 
дограма; 2.Частично 

положена външна и 

вътрешна 
топлоизолация. 

1.Частична подмяна на 

електрически крушки с 
нажежаема жичка с 

енергоспестяващи такива. 
2013 г. 

ІІІ.Сгради с обследване за енергийна ефективност без приложени енергийно-

ефективни мерки 

1.Училища 

20 
ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ" 

ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

2014 

1.Топлоизолация стени; 
2.Топлоизолация 

покрив; 3.Подмяна 

дограма. 

1.Отоплителна инсталация; 
2.Котелна инсталация; 

3.Автоматично управление;  

4.Помпи и вентилатори; 
5.Осветление. 

  

2.Детски градини 

 

№по 
ред 

Наименование на 
сградата: 

Населено място: 

Обследв

ане,годи

на 

Енергоспестяващи мерки (ЕСМ) 

Мерки по ограждащите 

елементи 
Мерки по системите 

Изпълн
ени 

ЕСМ-

дата: 
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21 
ЦДГ"ЩАСТЛИВО 

ДЕТСТВО" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
2010 

1.Топлоизолация стени; 
2.Топлоизолация 

покрив; 3.Подмяна 

дограма. 

1.Подмяна на котел и 
преустройство на 

отоплителната система 
  

22 ЦДГ"БОДРА СМЯНА" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
2014 

1.Топлоизолация стени; 
2.Топлоизолация 

покрив; 3.Подмяна 

дограма. 

 1.Котелна инсталация; 
2.Отоплителна инсталация; 

3.БГВ; 4.Помпи и 

вентилатори,осветление. 

  

23 
ОДЗ"ЕЛЕНА 

ГРЪНЧАРОВА" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
2014 

1.Топлоизолация стени; 
2.Топлоизолация 

покрив; 3.Подмяна 

дограма. 

1.Отоплителна инсталация; 
2.Котелна инсталация; 

3.Слънчеви колектори;  

4.Помпи; 5.Осветление; 
6.Кухненско оборудване 

  

24 ЦДГ"ПЪРВИ ЮНИ" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
2014 

1.Топлоизолация стени; 
2.Топлоизолация 

покрив; 3.Подмяна 

дограма. 

 1.Котелна инсталация; 
2.Отоплителна инсталация; 

3.БГВ; 4.Помпи и 

вентилатори. 

  

 

На основание на Глава ІІІ, Раздел II, чл. 19, ал. 2 от ЗЕЕ (Изм. - ДВ, бр. 24 от 

2013 г., в сила от 12.03.2013 год.), всички сгради, общинска или държавна собственост, 

с РЗП над 500 m
2
, а от 9 юли 2015 год. - с разгъната застроена площ над 250 m

2
 

подлежат на задължително сертифициране. Собствениците на тези сгради са длъжни да 

изпълнят мерките за повишаване на енергийната ефективност, предписани от 

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

резултатите от обследването. 

Обследването за енергийна ефективност на сгради включва: 

 Идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и 

системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните 

характеристики; 

 Анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия, 

разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 Технико - икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност; 

 Оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултат на 

прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

Общият брой на сградите - общинска собственост на територията на Община 

Горна Оряховица, които са обект на енергийна ефективност са 75 броя, разделени по 

сектори, както следва: 

 

Таблица 4 

№ 

по 
ред 

Наименование на сградата: Населено място: 

Година на 

въвеждане 
в експл. 

Вид на сградата: 
Вид на 

отоплението 

РЗП на 

сградата,м
² 

Извърш

ено 
обследв

ане по 

ЕЕ - 
(да/не) 

І.Административни сгради 

1 
АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА ОБЩИНА ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1982 

АДМИНИСТРАТ

ИВНА СГРАДА 
природен газ 7200 Не 

2 
МАСИВНА СГРАДА 
КМЕТСТВО 

С.ДРАГАНОВО 1973 
АДМИНИСТРАТ
ИВНА СГРАДА 

ел.енергия,въ
глища 

1000 Не 

№ 

по 
ред 

Наименование на сградата: Населено място: 

Година на 

въвеждане 
в експл. 

Вид на сградата: 
Вид на 

отоплението 

РЗП на 

сградата,м
² 

Извърш

ено 
обследв

ане по 

ЕЕ - 
(да/не) 
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3 
ЗАЛА ЗА 
ВЪЗПОМЕНАНИЯ 

ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

1998 ОБРЕДЕН ДОМ ел.енергия 920 не 

4 
МАСИВНА СГРАДА 

КМЕТСТВО 
С.ПЪРВОМАЙЦИ 1979 

АДМИНИСТРАТ

ИВНА СГРАДА 

ел.енергия,на

фта 
650 не 

5 

АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА 

КМЕТСТВО,ПОЩИ 

С.ПОЛИКРАИЩЕ 1944 
АДМИНИСТРАТ
ИВНА СГРАДА 

ел.енергия,въ
глища 

620 не 

6 
ОП"ППИО"ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1975 

АДМИНИСТРАТ

ИВНА СГРАДА 
ел.енергия 608 не 

7 

КОМБИНИРАНА 

АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА 
КМЕТСТВО,КООП 

С.СТРЕЛЕЦ 1971 
АДМИНИСТРАТ

ИВНА СГРАДА 
ел.енергия 550 не 

8 

КОМБИНИРАНА 
АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА 

КМЕТСТВО,ПОЩИ-

/кметство/ 

С.ЯНТРА 1951 
АДМИНИСТРАТ
ИВНА СГРАДА 

ел.енергия,дъ
рва 

520 не 

9 МАСИВНА СГРАДА 
ГР.ДОЛНА 

ОРЯХОВИЦА 
1968 

АДМИНИСТРАТ

ИВНА СГРАДА 
ел.енергия 509 не 

10 

КОМБИНИРАНА 
АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА 

КМЕТСТВО,ЗДРАВНА 
СЛУЖБА 

С.ПРАВДА 1972 
АДМИНИСТРАТ
ИВНА СГРАДА 

ел.енергия,дъ
рва 

500 не 

11 
АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА 
С.КРУШЕТО 1966 

АДМИНИСТРАТ

ИВНА СГРАДА 

ел.енергия,дъ

рва 
261 не 

12 

АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА-КМЕТСКО 
НАМЕСТНИЧЕСТВО 

С.ГОРСКИ ГОРЕН 

ТРЪМБЕШ 
1938 

АДМИНИСТРАТ

ИВНА СГРАДА 

ел.енергия,дъ

рва 
252 не 

ІІ.Образование 

1.Училища 

13 
СОУ"ГЕОРГИ 

ИЗМИРЛИЕВ" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1945.2 УЧИЛИЩЕ природен газ 12244 да 

14 СОУ"ВИЧО ГРЪНЧАРОВ" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1938.2 УЧИЛИЩЕ природен газ 6528 да 

15 ПГСС"БОРУШ" С.КРУШЕТО 1974 УЧИЛИЩЕ въглища 4940 не 

16 
ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ" 

ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

1970 УЧИЛИЩЕ природен газ 5964 да 

17 
ОУ"КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ" 
С.ДРАГАНОВО 1954,1975 УЧИЛИЩЕ въглища 3400 не 

18 
ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ" 

ГР.ДОЛНА 

ОРЯХОВИЦА 
1968 УЧИЛИЩЕ нафта 3200 не 

19 ОУ"ИВАН ВАЗОВ" 
ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

1957 УЧИЛИЩЕ природен газ 2944 да 

20 
ОУ"ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1958 УЧИЛИЩЕ природен газ 2410 не 

21 ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" С.ПИСАРЕВО 1994 УЧИЛИЩЕ нафта 1769 не 

22 ОУ"ЕЛИН ПЕЛИН" С.ПЪРВОМАЙЦИ 
1962,1972,

1976,1981 
УЧИЛИЩЕ нафта 1761 не 

№ 

по 

ред 

Наименование на сградата: Населено място: 

Година на 

въвеждане 

в експл. 

Вид на сградата: 
Вид на 

отоплението 

РЗП на 

сградата,м

² 

Извърш

ено 

обследв
ане по 

ЕЕ - 
(да/не) 
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23 ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С.ВЪРБИЦА 1968 УЧИЛИЩЕ 
дърва,въгли
ща 

1537 не 

24 
ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ" 

С.ПОЛИКРАИЩЕ 1950 УЧИЛИЩЕ природен газ 1686 не 

2.Детски градини 

25 
ЦДГ"ЩАСТЛИВО 

ДЕТСТВО" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1980 

ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
природен газ 1755 да 

26 ЦДГ"ЗДРАВЕЦ" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1952 

ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
природен газ 1728 не 

27 ЦДГ"БОДРА СМЯНА" 
ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

1965 
ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
природен газ 1290 да 

28 
ЦДГ"АСЕН 

РАЗЦВЕТНИКОВ" 
С.ДРАГАНОВО 1974 

ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
нафта 1613 не 

29 ЦДГ"АЛЕН МАК" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1975 

ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
природен газ 1585 да 

30 ЦДГ"БОЖУР" 
ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

1961.2 
ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
природен газ 1551 не 

31 ДЯ"ЗОРНИЦА" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1973 

ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
природен газ 1450 не 

32 ЦДГ"ДЕТСКА РАДОСТ" 
ГР.ДОЛНА 

ОРЯХОВИЦА 
1984 

ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
природен газ 1200 не 

33 СДГ"ДЕТСКИ СВЯТ" 
ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

1948 
ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
природен газ 1170 не 

34 
ОДЗ"ЕЛЕНА 

ГРЪНЧАРОВА" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1977 

ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
природен газ 1748 да 

35 ДЯ"ЕДЕЛВАЙС" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1961 

ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
природен газ 1060 не 

36 ЦДГ"ПЪРВИ ЮНИ" 
ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

1972 
ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
природен газ 1006 да 

37 ЦДГ"ЗДРАВЕЦ" С.ПЪРВОМАЙЦИ 1976 
ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
нафта 1040 не 

38 ЦДГ"ДИМИТЪР ГЕНКОВ" С.ПОЛИКРАИЩЕ 1969 
ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
природен газ 870 не 

39 
ОУ-ЦДГ"СЛЪНЧИЦЕ"-

ФИЛИАЛ С.ГДТРЪМБЕШ 

ГОРСКИ ДОЛЕН 

ТРЪМБЕШ 
1962 УЧИЛИЩЕ 

дърва,въгли

ща 
606 не 

40 
ЦДГ"СЛЪНЧИЦЕ"-

ФИЛИАЛ С.ПИСАРЕВО 
С.ПИСАРЕВО 1984 

ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
ел.енергия 600 не 

41 
ЦДГ-ЦДГ"ДИМИТЪР 
ГЕНКОВ"-ФИЛИАЛ 

С.КРУШЕТО 

С.КРУШЕТО 1982 
ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
нафта 440 не 

42 ЦДГ"СЛЪНЧИЦЕ" С.ВЪРБИЦА 1980 
ДЕТСКА 

ГРАДИНА 
дърва,въгли
ща 

418 не 

ІІІ.Социален комплекс 

43 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ВЪЗРАСТНИ ХОРА С 

УВРЕЖДАНИЯ 

ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

1984 
СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ 
природен газ 1325 не 

44 
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1984 

СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ 
природен газ 1325 не 

45 
ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ 
ХОРА С УМСТВЕНА 

ИЗОСТАНАЛОСТ 

С.ДРАГАНОВО 1950 
СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ 

дърва,въгли

ща 
2570 не 

№ 

по 
ред 

Наименование на сградата: Населено място: 

Година на 

въвеждане 
в експл. 

Вид на сградата: 
Вид на 

отоплението 

РЗП на 

сградата,м
² 

Извърш

ено 
обследв

ане по 

ЕЕ - 
(да/не) 
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46 

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ 

ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ 

УВРЕЖДАНИЯ 

С.ГОРСКИ ГОРЕН 
ТРЪМБЕШ 

1950 
СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ 
нафта 1415 да 

47 

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ -

ЦЕНТЪР ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ ОТ 
СЕМЕЕН ТИП 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
2013 

ЦЕНТЪР ЗА 
НАСТАНЯВАНЕ 

ОТ СЕМЕЕН ТИП 

природен газ 632.3 не 

48 
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН 

ПАТРОНАЖ 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1972 

СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ 
природен газ 246 не 

ІV.Здравни заведения 

49 МБАЛ"СВ.ИВАН РИЛСКИ" 
ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

1958 

ЛЕЧЕБНО 

ЗАВ.ЗА 

БОЛН.ПОМОЩ 

природен газ 12200 не 

50 ДКЦ І 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1958 

ЛЕЧЕБНО 
ЗАВ.ЗА 

БОЛН.ПОМОЩ 

природен газ 4200 не 

51 
СТОМАТОЛОГИЧНА 

ПОЛИКЛИНИКА 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1970 

ЛЕЧЕБНО 
ЗАВ.ЗА 

БОЛН.ПОМОЩ 

ел.енергия 1680 не 

V.Сгради за културно-масови прояви и младежки дейности 

1.Читалища 

52 
ЧИТАЛИЩЕ"НАПРЕДЪК 

1869" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1958 ЧИТАЛИЩЕ природен газ 5390 не 

53 
ЧИТАЛИЩЕ"ХРИСТО 
КОЗЛЕВ" 

ГР.ДОЛНА 
ОРЯХОВИЦА 

1963 ЧИТАЛИЩЕ 
дърва,въгли
ща 

2484 не 

54 ЧИТАЛИЩЕ"РАЗВИТИЕ" С.ПОЛИКРАИЩЕ 1950 ЧИТАЛИЩЕ 
дърва,въгли

ща 
1320 не 

55 
НАРОДНО 
ЧИТАЛИЩЕ"ПРОБУДА 

1904" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1957 ЧИТАЛИЩЕ ел.енергия 1280 не 

56 
ЧИТАЛИЩЕ"ИВАН 

ВАЗОВ" 
С.ПЪРВОМАЙЦИ 1965 ЧИТАЛИЩЕ 

дърва,въгли

ща 
1170 не 

57 ЧИТАЛИЩЕ"НАПРЕДЪК" С.КРУШЕТО 1946 ЧИТАЛИЩЕ 
дърва,въгли

ща 
780 не 

58 
ЧИТАЛИЩЕ"БРАТЯ 

ГРЪНЧАРОВИ" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1977 ЧИТАЛИЩЕ ел.енергия 770 не 

59 ЧИТАЛИЩЕ"ЗВЕЗДА" С.ПРАВДА 1964 ЧИТАЛИЩЕ 
дърва,въгли
ща 

770 не 

60 
ЧИТАЛИЩЕ"СЪЕДИНЕНИ

Е 1888" 
С.ДРАГАНОВО 1964 ЧИТАЛИЩЕ нафта 700 не 

61 
ЧИТАЛИЩЕ"ГРАДИНА-

ВЪРБИЦА 1894" 
С.ВЪРБИЦА 1950 ЧИТАЛИЩЕ 

дърва,въгли

ща 
675 не 

62 
ЧИТАЛИЩЕ"ПРОБУДА 
1922" 

С.ЯНТРА 1962 ЧИТАЛИЩЕ 
дърва,въгли
ща 

560 не 

63 ЧИТАЛИЩЕ"ПРОСВЕТА" 
С.ГОРСКИ ГОРЕН 

ТРЪМБЕШ 
1966 ЧИТАЛИЩЕ ел.енергия 540 не 

№ 

по 

ред 

Наименование на сградата: Населено място: 

Година на 

въвеждане 

в експл. 

Вид на сградата: 
Вид на 

отоплението 

РЗП на 

сградата,м

² 

Извърш

ено 

обследв
ане по 

ЕЕ - 

(да/не) 

64 ЧИТАЛИЩЕ"ЗАРЯ" С.СТРЕЛЕЦ 1936 ЧИТАЛИЩЕ 
дърва,въгли
ща 

472 не 
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65 
ЧИТАЛИЩЕ"НАУКА И 
ТРУД" 

С.ГОРСКИ ДОЛЕН 
ТРЪМБЕШ 

1963 ЧИТАЛИЩЕ ел.енергия 364 не 

66 НЧ"СЪГЛАСИЕ 1905" С.ПИСАРЕВО 1970 ЧИТАЛИЩЕ 
дърва,въгли

ща 
336 не 

2.Музей, галерия 

67 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1973 МУЗЕЙ ел.енергия 750 не 

68 ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1975 

ХУДОЖЕСТВЕН

А ГАЛЕРИЯ 
ел.енергия 540 не 

3.Младежки домове 

69 МЛАДЕЖКИ ДОМ 
ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

1979 
ОБЩЕСТВЕН 

КЛУБ 
природен газ 1800 не 

70 МЛАДЕЖКИ ДОМ 
ГР.ДОЛНА 

ОРЯХОВИЦА 
1974 

ОБЩЕСТВЕН 

КЛУБ 
eл.енергия 800 не 

VІ.Спортни сгради и съоръжения 

71 
СПОРТНА ЗАЛА"НИКОЛА 

ПЕТРОВ" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1974 

СГРАДИ И 
СЪОРЪЖЕНИЯ 

ЗА СПОРТ 

природен газ 3200 не 

72 ЗАЛА ЗА АКРОБАТИКА 
ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

1983 СПОРТЕН ОБЕКТ природен газ 1544 не 

73 
СТОЛ ЗА 
СПОРТИСТИ,СЪБЛЕКАЛН

И,СКЛАД,ПЕРАЛНЯ 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1976 

СПОРТНИ 

ОБЕКТИ 
ел.енергия 995 не 

74 СТАДИОН"ЛОКОМОТИВ" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1956 

СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ 
ЗА СПОРТ 

ел.енергия 350 не 

VІІ.Търговски обекти 

75 ГУМ  
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
1970 

ТЪРГОВСКИ 

ЦЕНТЪР 
ел.енергия 2800 не 

Списъкът с общински обекти е отворен за допълване и актуализиране на 

данните. 

 

5. Състояние на енергийното потребление в Община Горна Оряховица 

5.1 База данни - основа за анализ 

В Община Горна Оряховица е създадена База данни за енергийна ефективност. 

Базата съдържа данни за сградният фонд и разходите за енергопотребление на 

общинските обекти. Базата данни съдържа информацията, подлежаща на периодичен 

отчет пред съответните държавни органи, съгласно действащата нормативна уредба в 

Република България. Данните са систематизирани и ще послужат при анализите 

направени в настоящият план за енергийна ефективност. 

За целите на сравнението са приети следните условности: 

 Обект на разглеждане са сградите в експлоатация с разгърната застроена 

площ над 250 м², които подлежат на задължително сертифициране съгласно чл. 19, ал. 2 

от ЗЕЕ; 

 Енергопотреблението по тип на консумирана енергия е на база среден разход 

за година за отчетен период от три години – 2011 год., 2012 год. и 2013 год.; 

 За целите на сравнението, енергията получена от различните енергоносители 

(електроенергия, природен газ, нафта, дърва, въглища и др.) е представена в една и 

съща мерна единица – MWh; 
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 Използван е методът на целевите групи – „Целева група” е условно 

обединение на потребители на енергия по сходни признаци. 

За Община Горна Оряховица разпределението на целевите групи по сектори е 

както следва: 

 

 

Таблица 5 

Сектор Целева група 

І Административни сгради 1 Администрация 

ІІ  Образование 
2 Училища 

3 Детски градини 

ІІІ  Социален комплекс 4 
Социални услуги, предоставяни от 

специализирани институции 

ІV  Здравни заведения 5 
Лечебни заведения за болнична 

помощ 

V 
Сгради за културно масови прояви 

и младежки дейности 

6 Читалища 

7 Музей, галерия 

8 Младежки домове 

VІ  Спортни сгради и съоръжения 9 Спортни обекти 

VІІ  Търговски обекти 10 Магазини 

 

5.1.1 Консумация на енергия по целеви групи 

Таблица 6 

Целева група Ел.енергия 
Природен 

газ 
Въглища Нафта Дърва 

Общо, 

MWh/год.: 

1 Администрация 425 608 112 6 105 1256 

2 Училища 427 1779 399 512 62 3179 

3 Детски градини 519 1338 0 444 420 2721 

4 

Социални услуги, 

предоставяни от 

специализирани институции 

338 270 216 114 12 950 

5 
Лечебни заведения за 

болнична помощ 
882 1560 0 0 0 2442 

6 Читалища 192 38 18 3 92 343 

7 Музей, галерия 17 0 0 0 0 17 

8 Младежки домове 23 47 0 0 0 70 

9 Спортни обекти 63 341 0 0 0 404 

10 Магазини 68 0 0 0 0 68 

Общо, MWh/год.: 2954 5981 745 1079 691 11450 

 

Фиг.1 
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MWh/год.

11%

27%

24%

8%

21%

3%

0%

1%

4% 1%

Администрация

Училища

Детски градини

Социални услуги, предоставяни от специализирани институции

Лечебни заведения за болнична помощ

Читалища

Музей, галерия

Младежки домове

Спортни обекти

Магазини

 
 

5.1.2 Консумация на енергия по типове енергоносители 

Таблица 7 

Енергоносител Ел.енергия Природен газ Въглища Нафта Дърва Общо: 

MWh/год. 2954 5981 745 1079 691 11450 

 

Фиг.2 

MWh/год.

Ел.енергия

26%

Природен газ

52%

Въглища

7%

Нафта

9%

Дърва

6%

 
 

5.1.3 По стойност на енергоносителите 

Таблица 8 
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Енергоносител Ел.енергия Природен газ Въглища Нафта Дърва Общо: 

лв./год. 639381 598021 63089 183578 12023 1496092 

 

Фиг.3 

 

лв./год.

Ел.енергия

43%

Природен газ

40%

Въглища

4%

Нафта

12%

Дърва

1%

 
 

5.1.4 Енергоносителите като източник на въглеродни емисии 

Таблица 9 

Енергоносител Ел.енергия Природен газ Въглища Нафта Дърва Общо: 

tCO2 2018 1477 328 336 4 4163 

 

Фиг.4 

tCO2

Ел.енергия

49%

Природен газ

35%

Въглища

8%

Нафта

8%

Дърва

0%

 
 

5.2 Анализ на енергийното потребление 

5.2.1 По енергоносители 

 Природен газ: 

- дял от общата консумация  - 52 %; 

- дял от общия разход   - 40 %; 

- дял от отделените парникови газове - 35 %. 

Природният газ е с най-голяма консумация в общинските обекти. Негативното 
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екологично въздействие върху околната среда и общия разход, като проценти от 

общите са по-ниски в сравнение с дела на консумираната енергия.  

За определяне на емисиите на парниковите газове се използва т.нар. екологичен 

еквивалент, който за природен газ е 0,247 tCO2 /MWh. 

 Електрическа енергия: 

- дял от общата консумация  - 26 %; 

- дял от общия разход   - 43 %; 

- дял от отделените парникови газове - 49 %. 

Електрическата енергия е втора по консумация в общинските обекти. За разлика 

от природния газ, негативното екологично въздействие върху околната среда и общия 

разход съществено изпреварват консумацията, което налага търсенето на варианти за 

използване на автономна електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. 

Екологичен еквивалент за електрическата енергия е  0,683 tCO2 /MWh., който е 

почти три пъти по-голям от този на природния газ. 

 Нафта: 

- дял от общата консумация  -   9 %; 

- дял от общия разход   - 12 %; 

- дял от отделените парникови газове -   8 %. 

Нафтата е трета по консумация в общинските обекти. За намаляване на 

разходите и отделените въглеродни емисии се предвижда подмяна на горивната база с 

компресиран природен газ. 

 Въглища: 

- дял от общата консумация  -   7 %; 

- дял от общия разход   -   4 %; 

- дял от отделените парникови газове -   8 %. 

 Дърва: 

- дял от общата консумация  -   6 %; 

- дял от общия разход   -   1 %; 

- дял от отделените парникови газове -   0 %. 

Общият дял на въглищата и дървата в общата консумация е сравнително малък. 

Тенденцията е при завишаване на този дял, да се премине на природна газ. 

 

5.2.2 По целеви групи 

Най-голям консуматор на енергия от общинските обекти в Община Горна 

Оряховица са училищата – 27 %, следват детските градини – 24 %, лечебни заведения 

за болнична помощ – 21 %, администрацията – 11 %, социалните услуги предоставяни 

от специализирани институции – 8 % и останалите целеви групи формират останалите  

9 %. 

Лечебните заведения за болнична помощ са трети с 21 %, но формирането на 

основният им бюджет се подсигурява от Националната здравноосигурителна каса, а от 

Общината се финансира само при възможност с решение на Общински съвет Горна 

Оряховица. 

 

6. Цел и обхват 

6.1 Цел 

Основната цел на Плана и програмата за енергийна ефективност (ППЕЕ) е 

Община Горна Оряховица да се превърне в енергийно ефективна Община, т.е. да бъдат 

идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни 

спестявания, да бъде определено текущото енергийно потребление на общинските 
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обекти, на база което ще бъдат определени възможните нива за намаляване на 

енергийните разходи. 

Общите цели на ППЕЕ се определят въз основа на приоритетите за развитие на 

Общината като цяло, със спецификата и потенциала на региона. 

За база и дефиниране на общите цели е направеният анализ в т.5 за състоянието 

на енергийното потребление в Община Горна Оряховица, а именно: 

 Намаляване обема на разходите за горивна енергия; 

 Намаляване замърсяването на околната среда, чрез ограничаване на 

емисиите от парникови газове, серен двуокис и други замърсители на атмосферата; 

 Добиване на енергия от алтернативни източници; 

 Подобряване качеството на жизнената среда и увеличаване на комфорта; 

 Промяна в мисленето, осъзнаване на значимостта на енергийната 

ефективност и промяна в моделите на енергийно поведение на всички групи 

потребители. 

На база общите цели за повишаване на енергийната ефективност, постигане на 

максимални и икономически, социални и екологични резултати, са определени 

следните конкретни приоритетни цели, изпълними за краткосрочен период от време: 

 Подобряване работния климат в общинските обекти и привеждането му в 

съответствие с нормативите за отопление и осветление; 

 Намаляване на бюджетните разходи в следствие на постигнатите икономии; 

 Подобряване на качеството на уличното осветление във всички населени 

места в Общината; 

 Проучване и прилагане на възможности за добив на енергия от ВЕИ. 

 

6.2 Обхват 

Настоящият план за енергийна ефективност се приема за периода 2014 – 2017 

години. Планът 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 финансови 

средства. 

Изпълнението на общинския План за енергийна ефективност ще се осъществи за 

период от четири години. За този период е разработена Програма за изпълнение на 

Плана за енергийна ефективност, където ще се вземе под внимание финансовото 

осигуряване и тежест на плана върху общинския бюджет, както във времето така и по 

отношение на различните източници на финансиране на плана и възможностите за 

неговото реално изпълнение. 

Община Горна Оряховица активно участва в различни национални, регионални 

и местни проекти и в сътрудничество за съвместно финансиране, допринася за 

постигане на поставените цели. 

 

7. Дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност 

Превръщането на Община Горна Оряховица в енергийно ефективна Община ще 

бъде бавен и продължителен процес, тъй като това е свързано с много инвестиции, с 

каквито на този етап Общината не разполага в собствения си бюджет. 

Основните стъпки, които трябва да бъдат изпълнени за постигане на основната 

цел в ПЕЕ, са: 

 Осъществяване на енергиен мониторинг, който включва: 

- Анализ на настоящето потребление; 
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- Определяне на приоритетните обекти, за които да се предприемат дейности и 

мерки по енергийна ефективност; 

- Обучение на общински ръководители и специалисти за работа в общинската 

администрация. 

 Обследване за енергийна ефективност 

„Обследването за енергийна ефективност” е процес, основан на систематичен 

метод за определяне остойностяване на енергийните потоци и разходи в сгради и/или 

промишлени системи, определящ обхвата на технико-икономическите параметри на 

мерките за повишаване на енергийна ефективност. 

Тази дейност е основа за определянето на енергийните характеристики на 

обектите, за съставяне на програми за енергийна ефективност и осъществяване на 

мерки за енергоспестяване. Изчисляването на енергийните характеристики се извършва 

с цел: 

- Определяне на потреблението, икономията на енергия и топло съхранение на 

обектите; 

- Определяне на нивото на енергийна ефективност на обектите; 

- Оценяването на нови и съществуващи строежи по чл.15 от Закона за енергийна 

ефективност; 

- Обследване и сертифициране на сгради. 

 Изготвяне на енергийна програма за изпълнение на ПЕЕ 

За ефективното изпълнение на общите цели поставени в Плана за енергийна 

ефективност е изготвена програма, подробно описваща сградите общинска 

собственост, както и приоритетите по които ще бъдат прилагани дейностите и мерките 

за повишаване на енергийна ефективност. 

Основните инвестиционни мерки, са свързани с подобряване на техническите 

показатели на ограждащите конструкции – изолация на външни стени, подове и 

покриви, както и подмяна на дограма. Следващите по значимост са мерките за 

подобряване функционирането на котелните инсталации, подобряване работата на 

сградните инсталации за отопление и битова гореща вода. 

Всички мерки се прилагат с цел доближаване до глобалните тенденции /най-вече 

в Европа/ за архитектурно строителство в посока стандарт „Пасивна къща”. Това е 

немски стандарт за сгради с много ниска консумация на енергия за отопление и 

охлаждане и конкретни мерки за постигането му. Приложим е не само за еднофамилни 

къщи, както бихме се подвели от името, а е стандарт по който могат да се изграждат 

всички видове обществени и много фамилни сгради. 

Основни изисквания и характеристики на стандарт „Пасивна къща”: 

 максимално годишното потребление на енергия за отопление от 15 kWh/m² 

(енергийното съдържание на 1,5 л нафта); 

 максимално годишно топлинно натоварване от 10 W/m2. „Пасивна къща” 

трябва също и през най-студените зимни дни да се отоплява посредством подаваният 

пресен въздух (с максимална температура 52°C); 

 максимално годишно потребление на енергия за отопление, гореща вода и 

електричество от 120 kWh/m²; 

 комфорт през летния сезон: дни с температура >25°C по-малко 10%; 

 отлична въздухоплътност (резултат от Blower-Door Test < 0,6/h). 

 

8. Енергийна програма за изпълнение на ПЕЕ 

8.1 Подредба на сградите по приоритетен бал 
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8.1.1 Подход при подредбата на сградите по приоритетен бал 

 Приоритетни коефициенти: 

- Специфичен енергиен коефициент (Kea) - представлява специфичният разход 

на енергия на m
2
 РЗП за година отнесен към еквивалентният разход за енергия на m

2
 

РЗП за година по стандарт „Пасивна къща”, изразен в проценти. 

 

100*
EAfe

EAf
Kea    [%], където 

 

ЕАf – специфичен разход на енергия на m
2
 РЗП за година, kW/m

2
y; 

EAfe=120 kW/m
2
y – еквивалентен разход на енергия на m

2
 РЗП за година по 

стандарт „Пасивна къща”. 

 

- Коефициент на натоварване на сградата (Klb) – представлява сборът от 

пребиваващите в разглежданата сграда (работен, обслужващ и обслужван персонал) 

отнесен към всички пребиваващи в сградите общинска собственост, изразен в 

проценти. 

 

100*




SLB

LB
Klb   [%], където 

 

ΣLB – сборът от пребиваващите в сградата, бр.; 

ΣSLB – сборът от пребиваващите в сградите общинска собственост, бр.. 

 

- Коефициент за обслужване на населението (Ksp) – представлява броят хора за 

която е предназначена да обслужва сградата отнесен към броя население в Общината 

изразен в проценти. 

 

100*
Nssp

Nsp
Ksp    [%], където 

 

Nsp – броят хора за която е предназначена сградата, бр.; 

Nssp – броя население в общината, бр.. 

 

- Коефициент за приоритет на отделните целеви групи (Ksg) - спрямо нуждите 

на населението за развитие на Общината – представлява разликата между единица и 

приоритетният номер на целевата група отнесен към брой целеви групи групи, изразен 

в проценти. 

 

100*)1(



Nsg

Nsg
Ksg   [%], където 

 Nsg – приоритетен номер на целевата група; 

ΣNsg – брой целеви групи. 

 

 

 

 Изчисляване на приоритетен бал (PB) 

 

KsgKspKlbKeaPB 25.0*25.0*25.0*.25.0 , където 
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Kea – Специфичен енергиен коефициент; 

Klb – Коефициент на натоварване на сградата; 

Ksp – Коефициент за обслужване на населението; 

Ksg – Коефициент за приоритет на социалните групи. 

 

С промяна индекса пред всеки коефициент може да се задава тежест при 

изчисляване на приоритетният бал. 

 

Забележки: 

1. За сгради на които са приложени енергийно-ефективни мерки на база 

обследване не участват в класирането. 

2. За сгради на които е извършено енергийно обследване се планират 

първи, тъй като в три годишен срок от датата на приемане на резултатите от 

обследването (чл.19, ал.3 от ЗЕЕ), собствениците са длъжни да приложат 

предписаните енергийно-ефективни мерки. 

3. За сгради на които са приложени значими енергийно-ефективни мерки 

без да са заложени в обследване не се планират за реновиране за срок от пет 

години, тъй като метода на класиране не отразява реалната енергийна ситуация 

на сградата към момента. 

 

8.1.2 Резултати от подхода при подредбата на сградите по приоритетен бал 

Резултатите са представени  в Приложение 1. 

 

8.2 Разпределение на сградите за прилагане цялостни мерки по енергийна 

ефективност по години 

8.2.1 Метод за разпределение на сградите по години 

 Определят се прогнозни средства за модернизация и внедряване на мерки за 

ЕЕ на сгради общинска собственост (участие по програми + собствени бюджетни 

средства) по години за срока на действие на плана по енергийна ефективност. 

 Прогнозира се сумата необходима за модернизация и внедряване на мерки за 

ЕЕ на m
2
 РЗП  (на база предходни завършени обекти + тенденции за промяна) 

 Прогнозно се определят сградите на база РЗП за модернизация и внедряване 

на мерки за ЕЕ. 

 

Прогнозни средства за модернизация и внедряване на мерки за ЕЕ на сгради за период 

от 4 години: 

 

№ Година Сума 

1 Y1 - 2014 By1  - 1 000 000  

2 Y2 - 2015 By2  - 1 800 000  

3 Y3 - 2016 By3  - 1 200 000  

4 Y4 - 2017 By4  - 1 000 000  

 

 

 

Разпределяне по години: 

 



План и програма за енергийна ефективност на Община Горна Оряховица 2014-2017 

 28 

4255
235

1000000

235

1
1 

By
Y , където 235 е прогнозираната сума за модернизация и 

внедряване на мерки за ЕЕ на m
2
 . 

 

Сумата от m
2
 РЗП на първите 3 сгради е 4051, които ще влязат в плана за 2014 год.. 

 

Неусвоената прогнозна стойност за модернизация и внедряване на мерки за ЕЕ от 

2014 г. за 204 m
2
РЗП  на стойност 47940 се прибавя за следващата година. 

 

7864
235

1847940

235

479402
2 




By
Y , където 235 е прогнозираната сума за 

модернизация и внедряване на мерки за ЕЕ на m
2
. 

 

Сумата от m
2
 РЗП на четвъртата и петата сгради е 7712, които ще влязат в плана 

за 2015 год.. 

 

Неусвоената прогнозна стойност за модернизация и внедряване на мерки за ЕЕ от 

2015 г. за 152 m
2
РЗП  на стойност 35720 се прибавя за следващата година. 

 

5258
235

1235720

235

357203
3 




By
Y , където 235 е прогнозираната сума за 

модернизация и внедряване на мерки за ЕЕ на m
2
. 

 

РЗП на сградата класирана под номер седем е значително по голяма (7200m
2
) от 

прогнозната РЗП за модернизация и внедряване на мерки за ЕЕ през прогнозната 

година и се пристъпва към следващите ги сгради. 

 

Сумата от m
2
 РЗП на шестата, осмата и деветата сграда е 5131, които ще влязат в 

плана за 2016 год.. 

 

Неусвоената прогнозна стойност за модернизация и внедряване на мерки за ЕЕ от 

2016 год. за 127 m
2 

РЗП  на стойност 17145 се прибавя за следващата година. 

 

4328
235

1017145

235

171454
4 




By
Y , където 235 е прогнозираната сума за 

модернизация и внедряване на мерки за ЕЕ на m
2
.  

 

Отново РЗП на сградата класирана под номер седем е значително по голяма 

(7200m
2
) от прогнозната РЗП за модернизация и внедряване на мерки за ЕЕ през 

прогнозната година и се пристъпва към следващите я сгради. 

 

Сумата от m
2
 РЗП на десетата, единадесетата и дванадесетата сграда е 4263, 

които ще влязат в плана за 2017год.. 

 

Неусвоената прогнозна стойност за модернизация и внедряване на мерки за ЕЕ от 

2017 г. за 65 m
2
РЗП  на стойност 15275 се прибавя за следващата година. 

 

 

8.2.2 Резултати от метода за разпределение на сградите за модернизация и 

внедряване на мерки за ЕЕ по години 
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Резултатите са представени в Приложение 2. 

 

9. Очаквани ефекти 

Изпълнението на Плана за енергийна ефективност ще допринесе до резултати, 

като: 

 Икономия на електрическа енергия; 

 Икономия на горива; 

 Намалени емисии парникови газове; 

 Икономия на средства. 

Освен посочените по-горе практически резултати, изпълнението на плана ще 

доведе до: 

 Опазване на околната среда; 

 Забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси; 

 Подобряване условията на работа и стандарт на живот. 

Чрез повишаване на енергийната ефективност ще се намалят разходите на 

общинския бюджет и ще се осигурят средства за решаване на други жизнено важни 

обществени проблеми. 

Очакваните ефекти от прилагането на Плана за енергийна ефективност, могат да 

бъдат конкретизирани в следните области: 

 Енергийна инфраструктура – оценяване на съществуващите възможности за 

икономии, с помощта на енергийните показатели, повишаване на информираността за 

ползите и предимствата по отношение на енергийната ефективност, намаляване на 

енергопотреблението, използване на ВЕИ, постигане на устойчиво енергийно развитие; 

 Образование, здравеопазване, читалища и административни сгради – 

намаляване на емисиите от парникови газове в околната среда; намаляване 

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

стандартите за енергийна ефективност и изискванията на наредбите; повишаване 

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

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

повишаване на съзнанието на подрастващите в ефективно ползване на горива, енергия и 

вода; 

 Улично осветление – привеждане на системата в устойчиво състояние; 

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

следствие намалена консумация на електроенергия; повишаване безопасността при 

движение на пешеходци и създаване на комфортна нощна среда; 

 Жилищен сектор, промишленост – повишаване на общественото съзнание 

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

горива, енергия и вода в частния и обществен сектор; 

 Местни кадри - създаване на кадри, способни да провеждат ефективна 

енергийна политика на общинско ниво. 

 
 
 

10. Етапи на изпълнение 

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

както и спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти е 
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препоръчително Плана за енергийна ефективност да се изпълнява следвайки 

нормативно определената етапност, например: 

 Обследване за енергийна ефективност на сгради и системи – това 

включва детайлно обследване на енергийната ефективност на общинските сгради, на 

системите за улично осветление и в промишлеността, анализ на фактическите 

енергийни баланси и идентифициране на проектите; 

 Инвестиционно намерение - това включва извършването на определени 

проучвания, с които се цели да се установи дали е целесъобразно осъществяването на 

инвестиционното намерение, начините и мащаба на изпълнението му и др. Тези 

проучвания следва да изяснят и положението по редица маркетингови, 

технологически и други въпроси; 

 Предварително проучване – необходимо е да се направи предварително 

(т.нар. пред проектно) проучване за състоянието на обектите, в които е предвидено да 

бъдат реализирани мерки и дейности за намаляване на енергийното потребление – 

състояние на съоръженията, конструкциите, енергийните системи, изследване на 

енергийните разходи за последните години и други; 

 Инвестиционен проект – разработване на инвестиционен проект е 

необходимо в някои случаи, поради спецификата и обема на предвидените дейности; 

 Подготовка и изпълнение на строителството – това включва подготовка 

на всички необходими документи и извършване на съответните строително-монтажни 

дейности за постигане на поставената цел; 

 Мониторинг – за установяване на намалението на енергийното 

потребление след реализацията на съответните дейности и мерки, следва да се 

извършват ежемесечно отчитане и записване на параметрите от измервателните уреди, 

инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите и други. 

 

11. Източници на финансиране 

В момента Общината не разполага с достатъчно собствени бюджетни 

финансови средства за инвестиции в проекти по ЕЕ. В интерес на Общината е да 

реализира подобни проекти, тъй като изразходва значителни средства от бюджета си 

за енергийни ресурси. Реализирането на подобни проекти не само облекчават 

Общинския бюджет, но и водят до модернизация на обектите при гарантиран енергиен 

комфорт. Те са атрактивни и изгодни, тъй като генерират от приложените 

енергоспестяващи мерки спестявания, а не разходи. При реализирането на проекти за 

подобряване на енергийната ефективност няма дълги периоди на строителство и 

средствата започват да се възстановяват веднага след влагането им. Инвестирането в 

енергийната ефективност не е самоцел, а е средство за намаляване на разходите, 

сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда. 

Съгласно чл.11, ал.3 от ЗЕЕ, средствата за изпълнение на ПЕЕ следва да бъдат 

предвидени в бюджетите на съответните ведомства.  

За внедряване на мерките по енергийна ефективност, които са включени в 

Общинската програма по Енергийна ефективност, може да бъдат използвани следните 

източници на финансиране: 

 Републикански (държавен) бюджет - средствата за изпълнение на целевите 

годишни програми за осъществяване на мерки по ЕЕ се предвиждат ежегодно в 

републиканския бюджет, в съответствие с възможностите му (чл.11, ал.3 от ЗЕЕ); 
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 Общински бюджет - собствени средства за изпълнение на целеви програми 

за осъществяване на мерки по ЕЕ – договори с компании за енергийни услуги (ЕСКО) 

от собствен капитал на изпълнителя или чрез предоставяне на участие в Публично-

частно партньорство (ПЧП) на други инвеститори (търговски дружества, банки); 

 Заемен капитал - предоставян от финансови институции (банки, фондове, 

търговски дружества, включително и предприятията, предлагащи услуги в областта на 

енергийната ефективност), финансов лизинг и др.; 

 Продажба на единици редуцирани емисии на парникови газове; 

 Безвъзмездни средства (грант, субсидия) от различни фондове и 

международни програми. 

За правилното прилагане на финансовите механизми и за да може Общината 

най-ефективно да се възползва от тях е необходимо: задълбочено проучване на 

условията за финансиране, правилно ориентиране на целите на конкретен проект към 

целите на определена програма или фонд, точна оценка на възможностите за 

съфинансиране и партньорство, достижими, изпълними и измерими екологични и 

икономически ползи от проекта, ресурсно обезпечаване и ефективен контрол над 

дейностите и разходване на средствата.  

 

12. Наблюдение и контрол 

Наблюдението на изпълнението на Общинския  план за енергийна ефективност 

се извършва от Областния съвет по енергийна ефективност и от Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие - специализирана структура сформирана по силата на 

Закона за енергийната ефективност за осъществяване на взаимодействие с органите на 

държавната власт и местно самоуправление при изпълнение на мерките за енергийна 

ефективност. Тя ежегодно събира и обобщава информация за изпълнението на 

плановете за енергийна ефективност.  

 Наблюдението и контролът на Плана за енергийна ефективност и на Програмата 

по енергийна ефективност продължава през целия период на действие. Събираната 

информация, сравнението и направените изводи, са основа за изготвянето на 

годишният отчет на изпълнението на плановете за енергийна ефективност към 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие.  

Енергийният мениджмънт на Община Горна Оряховица е съвкупност от 

дейности насочени към контрол и анализ на потреблението на енергия, планиране и 

внедряване на мерки за намаляване на енергийните разходи и за повишаване на 

енергийната ефективност, както и организиране на структури на общинско ниво, 

отговорни за провеждане на политиката за повишаване на енергийната ефективност, 

която води до основната цел на Плана за енергийна ефективност – Община Горна 

Оряховица да се превърне в енергийно ефективна Община. 

 

13. Отчет на изпълнението 

В съответствие с чл. 11, ал.3 от Закона за енергийна ефективност органите на 

държавната власт ежегодно изпращат отчет до изпълнителният директор на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие. 

В съответствие с чл.12, ал.3 от ЗЕЕ изпълнителният директор на АУЕР 

утвърждава образец на отчет на изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ, като 

този образец трябва да бъде неразделна част от ПЕЕ. Този образец е разработен в 

таблична форма, посредством която се систематизират данните и резултатите (очаквани 

и постигнати) от изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ. Към образеца са 
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разработени и указания за неговото попълване: 

1. Указания за попълване на отчетната форма 3 - Приложение 3. 

2. Годишен отчет за изпълнението на плана по чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на 

енергийната ефективност в сгради и промишлени системи по чл.36 от ЗЕЕ – 

Приложение 4. 

За изпълнение на дейностите и подобряване на ЕЕ се осъществява контрол, в 

съответствие с Глава VІ от ЗЕЕ. 

 

14. Заключение 

Изготвянето на План за енергийна ефективност и Програма за изпълнението му 

е задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност и налага 

участието на съответните регионални и местни структури. Разработването им и 

изпълнението на предвидените в тях мерки е част от регионалната политиката за 

енергийна ефективност. Мерките по енергийна ефективност ускоряват икономическия 

растеж, подпомагат опазването на околната среда и повишават жизнения стандарт на 

населението в съответния регион. 

Планът за енергийна ефективност има отворен характер и в четири годишният 

си срок на действие ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от ново 

постъпили данни, реалните потребности, срещаните проблеми и финансови 

възможности. 

В заключение можем да твърдим, че е по-важно мерките за енергийна 

ефективност да бъдат изпълнени, дори и ако това стане на по-висока цена, тъй като без 

тях Общината ще претърпи по-големи загуби от текущи ремонти, ще пропусне ползи от 

подобреното качество на услугите, микроклимат и опазване на околната среда. 
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Приложение 1 

 

Подредба на сградите по приоритетен бал 

№по 

ред 
Наименование на сградата: 

Адрес 

РЗП на 

сградата,м² 

Приоритетен 

бал 

№ по  

приоритет Населено място: Улица (площад и др.) № 

І. Сгади с приложени енергийно-ефективни мерки на база енергийно обследване 

1 
СОУ "ГЕОРГИ 

ИЗМИРЛИЕВ" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ"№17 12244 0 0 

2 ОУ "ИВАН ВАЗОВ" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."ИВАН ВАЗОВ"№40 2944 0 0 

3 

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА 

С ФИЗИЧЕСКИ 

УВРЕЖДАНИЯ 

С.ГОРСКИ 

ГОРЕН 

ТРЪМБЕШ 

УЛ."ТЪРГОВСКА"№11 1415 0 0 

4 

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ -

ЦЕНТЪР ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ ОТ 
СЕМЕЕН ТИП 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."ЙОРДАН ЙОВКОВ"№2 632.3 0 0 

5 СОУ "ВИЧО ГРЪНЧАРОВ" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ЦАР 

ОСВОБОДИТЕЛ"№6 
6528 0 0 

6 ЦДГ "АЛЕН МАК" 
ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ"№43 1585 0 0 

ІІ. Сгради с приложени значителни енергийно-ефективни мерки без енергийно обследване 

7 

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА 

С УМСТВЕНА 

ИЗОСТАНАЛОСТ 

С.ДРАГАНОВО 
УЛ."ГЕОРГИ САВА 
РАКОВСКИ"№25 

2570 72.56 0 

8 МБАЛ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ"№72 12200 68.91 0 

9 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ВЪЗРАСТНИ ХОРА С 

УВРЕЖДАНИЯ 

ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ДРУЖБА"№15 1325 65.59 0 

10 
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА 

С УВРЕЖДАНИЯ 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."ДРУЖБА"№15 1325 63.98 0 

11 
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН 

ПАТРОНАЖ 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."МАНО ТОДОРОВ"№2 246 56.66 0 

12 ДЯ "ЕДЕЛВАЙС" 
ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ПИРОТ"№12 1060 56.15 0 

13 ДЯ "ЗОРНИЦА" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."ОСОГОВО"№3 1450 55.52 0 

14 ЦДГ "ЗДРАВЕЦ" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

УЛ."АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ"№1 
1728 51.83 0 

15 ЦДГ "ДЕТСКА РАДОСТ" 
ГР.ДОЛНА 
ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ГЕОРГИ САВА 
РАКОВСКИ"№27 

1200 51.73 0 

16 
СПОРТНА ЗАЛА "НИКОЛА 

ПЕТРОВ" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."ВАСИЛ АПРИЛОВ"№26 3200 50.62 0 

17 ЗАЛА ЗА АКРОБАТИКА 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."ВАСИЛ АПРИЛОВ"№26 1544 49.73 0 

18 ЦДГ "ДИМИТЪР ГЕНКОВ" С.ПОЛИКРАИЩЕ УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ"№1 870 49.55 0 

ІІІ. Сгради с енергийно обследване 

19 ЦДГ "ПЪРВИ ЮНИ" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."ВИТОША"№2 А 1006 73.29 1 

20 
ЦДГ "ЩАСТЛИВО 
ДЕТСТВО" 

ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ДРУЖБА"№15 1755 59.21 2 

21 ЦДГ "БОДРА СМЯНА" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."БУНАР ХИСАР"№20 1290 55.41 3 

22 
ЦДГ "ЕЛЕНА 

ГРЪНЧАРОВА" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."РАХОВЕЦ"№11 1748 55.06 4 

23 
ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ" 

ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ВАСИЛ АПРИЛОВ"№50 5964 39,70 5 
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№по 

ред 
Наименование на сградата: 

Адрес 

РЗП на 

сградата,м² 

Приоритетен 

бал 

№ по  

приоритет Населено място: Улица (площад и др.) № 

ІV. 
Сгради за енергийно обследване и прилагане на енергийно-ефективни мерки 
 

24 СДГ "ДЕТСКИ СВЯТ" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."ПИРИН"№6 1170 52.26 6 

25 
МАСИВНА СГРАДА 

КМЕТСТВО 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

ПЛ."ГЕОРГИ 

ИЗМИРЛИЕВ"№5 
7200 51.65 7 

26 ЦДГ "БОЖУР" 
ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ИЛАРИОН 
МАКАРИОПОЛСКИ"№17 

1551 51.42 8 

27 
ОУ "ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ"№19 2410 49.63 9 

28 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С.ВЪРБИЦА УЛ."БОЖУР"№7 1537 49.28 10 

29 ЦДГ "ЗДРАВЕЦ" С.ПЪРВОМАЙЦИ УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№18 1040 47.46 11 

30 
ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ" 
С.ПОЛИКРАИЩЕ УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№63 1686 39.90 12 

31 ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" С.ПЪРВОМАЙЦИ 
УЛ."АЛЕКСАНДЪР 

БАТЕНБЕРГ"№37 
1761 38.32 13 

32 МАСИВНА СГРАДА 
ГР.ДОЛНА 
ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ГЕОРГИ 
ИЗМИРЛИЕВ"№24 

509 38.00 14 

33 ЗАЛА ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЯ 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
  920 37.60 15 

34 МЛАДЕЖКИ ДОМ 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."МАНО ТОДОРОВ"№5 1800 37.02 16 

35 
ОП"ППИО"ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."ВЛАДАЯ"№21 608 36.80 17 

36 

СТОЛ ЗА СПОРТИСТИ, 

СЪБЛЕКАЛНИ, СКЛАД, 

ПЕРАЛНЯ 

ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ВАСИЛ АПРИЛОВ"№26 995 34.79 18 

37 СТАДИОН "ЛОКОМОТИВ" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
  350 34.38 19 

38 ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" С.ПИСАРЕВО 
УЛ."АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ"№4 
1769 34.22 20 

39 
ЦДГ "АСЕН 

РАЗЦВЕТНИКОВ" 
С.ДРАГАНОВО УЛ."ТРЕТИ МАРТ"№32 1613 33.73 21 

40 
ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ" 

ГР.ДОЛНА 

ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ГЕОРГИ 

ИЗМИРЛИЕВ"№21 
3200 33.30 22 

41 
ОУ "КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ" 

С.ДРАГАНОВО 
УЛ."СТЕФАН 
КАРАДЖА"№9 

3400 32.99 23 

42 ЦДГ "СЛЪНЧИЦЕ" С.ВЪРБИЦА УЛ."БОЖУР"№10 418 31.81 24 

43 
ЦДГ "СЛЪНЧИЦЕ"-

ФИЛИАЛ С.ПИСАРЕВО 
С.ПИСАРЕВО 

УЛ."КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ"№21 
600 31.66 25 

44 
ОУ-ЦДГ"СЛЪНЧИЦЕ"-

ФИЛИАЛ С.ГДТРЪМБЕШ 

ГОРСКИ ДОЛЕН 

ТРЪМБЕШ 

УЛ."ДИМО 

ТРЪМБЕШКИ"№28 
606 31.27 26 

45 ИЗЛОЖБЕНА ЗАЛА 
ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ПАТРИАРХ 
ЕВТИМИЙ"№1 

540 30.92 27 

46 ПГСС "БОРУШ" С.КРУШЕТО   4940 29.83 28 

47 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 
ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

УЛ."АНТИМ ПЪРВИ"№1 750 29.11 29 

48 

АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА 

КМЕТСТВО,ПОЩИ 

С.ПОЛИКРАИЩЕ УЛ."ПАВЕЛ ПЕНЕВ"№29 620 27.46 30 

49 ДКЦ І 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ"№72 4200 26.74 31 
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№по 

ред 
Наименование на сградата: 

Адрес 

РЗП на 

сградата,м² 

Приоритетен 

бал 

№ по  

приоритет Населено място: Улица (площад и др.) № 

50 

ЦДГ-ЦДГ "ДИМИТЪР 

ГЕНКОВ"-ФИЛИАЛ 

С.КРУШЕТО 

С.КРУШЕТО УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№8 440 25.90 32 

51 ГУМ  
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ГЕОРГИ 

ИЗМИРЛИЕВ"№2А 
2800 22.34 33 

52 
СТОМАТОЛОГИЧНА 
ПОЛИКЛИНИКА 

ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ЯНКО БОЯНОВ"№2 1680 20.90 34 

53 
АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА 

С.КРУШЕТО   261 18.56 35 

54 
ЧИТАЛИЩЕ "НАПРЕДЪК 
1869" 

ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ЦАР 
ОСВОБОДИТЕЛ"№1 

5390 18.50 36 

55 
МАСИВНА СГРАДА 
КМЕТСТВО 

С.ПЪРВОМАЙЦИ УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№3 650 17.92 37 

56 
ЧИТАЛИЩЕ "БРАТЯ 

ГРЪНЧАРОВИ" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."ВАСИЛ АПРИЛОВ"№28 770 17.87 38 

57 
МАСИВНА СГРАДА 

КМЕТСТВО 
С.ДРАГАНОВО 

УЛ."СТЕФАН 

КАРАДЖА"№1 
1000 17.58 39 

58 ЧИТАЛИЩЕ "ЗВЕЗДА" С.ПРАВДА УЛ."ЧЕРНО МОРЕ"№10 770 17.11 40 

59 МЛАДЕЖКИ ДОМ 
ГР.ДОЛНА 

ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ГЕОРГИ 

ИЗМИРЛИЕВ"№23 
800 16.11 41 

60 
АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА-КМЕТСКО 

НАМЕСТНИЧЕСТВО 

С.ГОРСКИ 
ГОРЕН 

ТРЪМБЕШ 

  252 14.47 42 

61 

КОМБИНИРАНА 

АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА 
КМЕТСТВО,ЗДРАВНА 

СЛУЖБА 

С.ПРАВДА УЛ."РЯХОВЕЦ"№27 500 13.82 43 

62 

КОМБИНИРАНА 

АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА КМЕТСТВО,КООП 

С.СТРЕЛЕЦ УЛ."ХРИСТО БОТЕВ"№1 550 12.02 44 

63 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

"ПРОБУДА 1904" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."ПРОБУДА"20 1280 11.48 45 

64 ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ" С.ПОЛИКРАИЩЕ УЛ."ИВАН ЦВЯТКОВ"№1 1320 10.90 46 

65 

КОМБИНИРАНА 
АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА 

КМЕТСТВО,ПОЩИ-
/кметство/ 

С.ЯНТРА 
УЛ."ГЕОРГИ 
ИЗМИРЛИЕВ"№39 

520 10.52 47 

66 
ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА 

1922" 
С.ЯНТРА УЛ."РОСИЦА"№14 560 10.37 48 

67 
ЧИТАЛИЩЕ "ИВАН 
ВАЗОВ" 

С.ПЪРВОМАЙЦИ 
УЛ."КНЯЗ 
АЛ.БАТЕНБЕРГ"№66 

1170 10.22 49 

68 НЧ "СЪГЛАСИЕ" С.ПИСАРЕВО   336 9.75 50 

69 
ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО 

КОЗЛЕВ" 

ГР.ДОЛНА 

ОРЯХОВИЦА 

УЛ."АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ"№2 
2484 8.92 51 

70 
ЧИТАЛИЩЕ 

"СЪЕДИНЕНИЕ 1888" 
С.ДРАГАНОВО 

УЛ."СТЕФАН 

КАРАДЖА"№3 
700 8.67 52 

71 ЧИТАЛИЩЕ "НАПРЕДЪК" С.КРУШЕТО УЛ."БОР"№6 780 8.10 53 

72 
ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИНА-

ВЪРБИЦА 1894" 
С.ВЪРБИЦА УЛ."БОЖУР"№9 675 7.94 54 

73 ЧИТАЛИЩЕ "ЗАРЯ" С.СТРЕЛЕЦ УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№1 472 7.59 55 
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№по 

ред 
Наименование на сградата: 

Адрес 

РЗП на 

сградата,м² 

Приоритетен 

бал 

№ по  

приоритет Населено място: Улица (площад и др.) № 

74 
ЧИТАЛИЩЕ "НАУКА И 
ТРУД" 

С.ГОРСКИ 

ДОЛЕН 

ТРЪМБЕШ 

УЛ."ДИМО 
ТРЪМБЕШКИ"№31 

364 6.82 56 

75 ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА" 

С.ГОРСКИ 

ГОРЕН 
ТРЪМБЕШ 

УЛ."Д.АТАНАСОВ"№1 540 5.44 57 

 
Приложение 2 

Разпределение на сградите за модернизация и внедряване на мерки за ЕЕ по 

години 

№по 

ред 
Наименование на сградата: 

Адрес 

РЗП на 

сградата,м² 

Приоритетен 

бал 

№ по  

приоритет Населено място: Улица (площад и др.) № 

2014 година 

1 ЦДГ "ПЪРВИ ЮНИ" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."ВИТОША"№2 А 1006 73.29 1 

2 
ЦДГ "ЩАСТЛИВО 
ДЕТСТВО" 

ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ДРУЖБА"№15 1755 59.21 2 

3 ЦДГ "БОДРА СМЯНА" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."БУНАР ХИСАР"№20 1290 55.41 3 

2015 година 

1 
ЦДГ "ЕЛЕНА 
ГРЪНЧАРОВА" 

ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

УЛ."РАХОВЕЦ"№11 1748 55.06 4 

2 
ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ" 

ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."ВАСИЛ АПРИЛОВ"№50 5964 39.70 5 

2016 година 

1 СДГ "ДЕТСКИ СВЯТ" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 
УЛ."ПИРИН"№6 1170 52.26 6 

2 ЦДГ "БОЖУР" 
ГР.ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

УЛ."ИЛАРИОН 

МАКАРИОПОЛСКИ"№17 
1551 51.42 8 

3 
ОУ "ПАИСИЙ 
ХИЛЕНДАРСКИ" 

ГР.ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ"№19 2410 49.63 9 

2017 година 

1 ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С.ВЪРБИЦА УЛ."БОЖУР"№7 1537 49.28 10 

2 ЦДГ "ЗДРАВЕЦ" С.ПЪРВОМАЙЦИ УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№18 1040 47.46 11 

3 
ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ" 

С.ПОЛИКРАИЩЕ УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"№63 1686 39.90 12 

 
Приложение 3 

 

УКАЗАНИЯ 

 

За попълване на Приложение I- отчет на изпълнението на плановете за енергийна 

ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ 

 

Поле Задължено лице 

Типът на задълженото лице се избира от падащо меню. Възможностите са: Ведомство, 

Област или Община 

 

Поле Име на задълженото лице 

Изписва се името на съответната администрация. Например: Министерство на 

културата или името на областта или общината, която подава отчета. 



План и програма за енергийна ефективност на Община Горна Оряховица 2014-2017 

 38 

 

Поле ЕИК/Булстат 

Попълва се ЕИК/Булстат на администрацията, подаваща отчета. 

 

Поле Адрес 

В съответните клетки се попълва областта, общината, населеното място, улицата и 

номера от адреса на задълженото лице 

 

Поле Отчетна година 

Попълва се годината, за която се подава отчета 

 

Поле Индивидуална цел за енергийни спестявания до 2016 г. 

Попълва се индивидуалната цел в GWh на съответното задължено лице. Целта на всяко 

задължено лице се публикува на Интернет сайта на АЕЕ и е включена в приложение 

към Националния план за действие по енергийна ефективност. 

 

Поле Изпълнение на индивидуална цел за енергийни спестявания 

В съответните клетки не е необходимо да се въвежда стойност, тъй като там има 

вградени формули, изчисляващи изпълнението на целта в % и в GWh. 

 

Колона 1 – Номер по ред 

 

Колона 2 – Име на програмата 

Въвежда се името на програмата, която е част от плана за енергийна ефективност на 

съответната администрация. Например: „Програма за повишаване на енергийната 

ефективност в област Враца” или „Програма за повишаване на енергийната 

ефективност в сградите на Министерство на финансите”. 

В случай, че мярката, която се отчита, не е част от програма, колоната не се попълва. 

 

Колона 3 – Име на проекта 

Въвежда се името на проекта, в рамките на който се изпълнява отчетената мярка. 

Например: „Външно саниране на ЦДГ „Славейче”, гр. Банско, ул. Тинтява 8” или 

„Повишаване на енергийната ефективност в СОУ „Петър Берон”, с. Дончево”. 

В случай, че мярката, която се отчита, не е част от определен проект, в колоната се 

попълва само името и адреса на обекта, в който се прилага мярката. 

Например „Болница, гр. Полски Тръмбеш, ул. Цар. Симеон 5”. 

 

Колона 4 – Дейност и/или приложена мярка за повишаване на ЕЕ 

Попълва се предвидената/реализираната дейност или мярка. Всяка дейност и мярка се 

записват на отделен ред. 

Примери: 

1. подмяна на дограма 

2. полагане на изолация на външни стени 

3. полагане на изолация на под и покрив 

4. подмяна на радиатори 

5. подмяна на 50 броя електрически крушки с нажежаема жичка с енергоспестяващи 

такива 

6. монтаж на слънчеви колектори за производство на топла вода 

 

Колона 5 – Дата на приключване на мярката 

Въвежда се дата, когато дейността/мярката ще бъде или е била напълно завършена. 
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Колона 6 – Източници на финансиране 

В колоната има падащо меню, от което се избира източника на финансиране на 

мярката. Възможностите са както следва: 

 - ФЕЕ – Фонд енергийна ефективност 

 - ОП – Оперативна програма 

 - МФК – Международен фонд „Козлодуй” 

 - КЛ – Кредитна линия 

 - ЕБВР – Европейска банка за възстановяване и развитие 

 - СФ – Собствено финансиране 

 - Смесено – смесено финансиране 

 

Забележка: В случай, че източникът на финансиране на мярката не е сред изброените, 

клетката се оставя непопълнена и в колона 22 „Забележка” се посочва точния източник 

на финансиране на мярката/дейността. 

 

Колона 7 - Сектор 

В колона 7 е въведено падащо меню, от което се избира сектора, в който е реализирана 

дейността/мярката/проекта. Възможностите са следните: 

 - Индустрия - И 

 - Транспорт - Т 

 - Домакинства – Д 

 - Услуги - У 

 - Услуги Улично осветление - УО 

 - Услуги Газификация – УГ 

 - Услуги Отопление, вентилация, топла вода, охлаждане – УОВ 

 - Услуги Възобновяеми енергийни източници - ВЕИ 

 

Колона 8 - Инвестиции (хил. лв.) 

Попълват се инвестираните средства за изпълнение на дейността/мярката в хиляди лева 

 

Колони 9÷15 – Спестени горива годишно (очаквани икономии или икономии, 

постигнати след реализиране на дейността/ мярката). Всяко гориво се попълва в 

съответстващата му колона и в посочената мерна единица: 

 - природен газ – нормални куб. метра за година (nm3/год.) 

 - нафта, мазут, пропан-бутан, въглища/други твърди горива, дърва - тона за година 

(t/год.) 

В колона 13 се попълва количеството на горивото в t/год., а в колона 14 

съответстващата калоричност на типа използвано гориво в kcal/kg. Например кафявите 

въглища имат 3 500 kcal/kg калоричност, лигнитните въглища - 1 500 ÷ 2 200 kcal/kg, 

дървесните пелети – 4200 kcal/kg и т.н. Калоричността на съответния тип използвано 

гориво може да се разбере от документите за покупката му. Ако в документите не е 

отбелязана калоричността, опишете подробно вида и характеристиките на горивото в 

колона 22 „Забележка”. 

Забележка: В редовете на колони 9÷15, в които няма да бъдат попълвани стойности на 

спестените горива, трябва да има въведени стойности „0”. За улеснение във всички 

редове на тези колони има нанесени стойности „0”, т.е следва да се попълват само тези 

редове, където има спестени горива, докато в останалите редове трябва да си останат 

стойностите „0”. 

Колони 16 и 17 - Спестени енергии годишно (очаквани икономии или икономии, 

постигнати след реализиране на дейността/ мярката). 
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Попълва се спестената годишно електрическа и/или топлинна енергия в МWh. 

В колона 16 се попълва стойността на спестената електрическа енергия САМО ако 

икономията е реализирана в резултат на подмяна на осветителни тела в обект или на 

уличното осветление, подмяна на електроуреди с по-висок клас на енергийна 

ефективност, монтаж на фотоволтаични панели и др., посредством които се намалява 

потреблението само на електрическа енергия. 

В колона 17 се попълва спестената топлинна енергия в МWh САМО в случай, че 

обектът е включен към система за централизирано топлоснабдяване (ТЕЦ). 

В случай, че спестяванията на електрическа и топлинна енергия са реализирани от 

икономия на гориво (колони 9÷15), в колони 16 и 17 се попълва изчислената спестена - 

енергия като произведение от количеството спестено гориво и калоричността му: 

- ако спестеното гориво е природен газ – спестената енергия (колони 16 или 17) е 

равна на стойността от колона 9, умножена по 0,00931 (калоричност на пр. газ) 

- ако спестеното гориво е нафта – спестената енергия (колони 16 или 17) е равна 

на стойността от колона 10, умножена по 11,628 (калоричност на нафтата) 

- ако спестеното гориво е мазут – спестената енергия (колони 16 или 17) е равна 

на стойността от колона 11, умножена по 11,07 (калоричност на мазута) 

- ако спестеното гориво е пропан-бутан – спестената енергия (колони 16 или 17) 

е равна на стойността от колона 12, умножена по 11,95 (калоричност на пропан-бутана) 

- ако спестеното гориво е въглища или други твърди горива – спестената енергия 

(колони 16 или 17) е равна на стойността от колона 13 умножена по стойността в 

колона 14 (калоричност на съответния тип гориво) и умножена по 0,0016. 

- ако спестеното гориво е дърва – спестената енергия (колони 16 или 17) е равна 

на стойността от колона 15, умножена по 3,293 (калоричност на дървата) 

 

Забележка: В редовете на колони 16 и 17, в които НЯМА да бъдат попълвани стойности 

на спестените енергии, трябва да има въведени стойности „0”. За улеснение във всички 

редове на тези колони има предварително нанесени стойности „0”, т.е следва да се 

попълват само тези редове, където има спестени енергии, докато в останалите редове 

трябва да си останат стойностите „0”. 

 

Колона 18 - Общо горива и енергии - НЕ Е необходимо да се въвежда нищо. 

В колоната има въведена формула за изчисление на общото спестяване на горива и 

енергии. 

 

Колона 19 - Спестени средства (хил. лева/год.) 

В колоната се попълва очакваната или реализирана вече икономия на средства в хиляди 

лева за година. 

 

Колона 20 - Срок на откупуване - НЕ Е необходимо да се въвежда нищо. 

В колоната има въведена формула за изчисление 

 

Колона 21 - Спестени емисии СО2 - НЕ Е необходимо да се въвежда нищо. 

В колоната има въведена формула за изчисление 

 

Колона 22 - Забележка 

В колоната се попълват особености по изпълнение на дейността или мярката. Например 

дали ефектът е очакван или постигнат, има ли допълнително реализирани или 

отпаднали дейности/мерки, предстоящо продължение на проекта, конкретната 

оперативна програма (ако финансирането се осигурява от такава), източникът на 

финансиране е различен от посочените в падащото меню на колона 6 и др.
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                 Приложение 4 

 

                      
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ               

                      

  ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.12 ОТ ЗЕЕ 

                      

Задължено лице 
(избрано от падащо меню) 

Име на задълженото лице 
(изписва се) 

ЕИК / Булстат 
(изписва се)    

ОТЧЕТНА ГОДИНА: 
  

Адрес:    

Индивидуална цел за енергийни 
спестявания до 2016г   GWh 

Област Община 
Населено 

място Улица №       
Изпълнение на индивидуална цел за 
енергийни спестявания  

0.0 GWh 

                   #DIV/0! % 

                      

№ 
Име на 

програмата 
Име на 
проекта 

Дейности и 
мерки за  

повишаване 
на  

енергийната  
ефективност 
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Очакван/Постигнат ефект 
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Спестени горива годишно 
Спестена енергия  

годишно 

ОБЩО 
горива и  
енергия 

С
п
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Приро 
ден  
газ 

Нафта Мазут 
Пропан- 

бутан 

Въглища или 
друго  

гориво Дърва 
Ел. 

енергия 

Топл. 
Енергия 

(ТЕЦ) Количе 
ство 

Калоричн 
ост 

- - - - - - - 
хил. 
лева 

nm³/год t/год. t/год. t/год. t/год. kcal/kg t/год. MWh/год MWh/год MWh/год 
хил.лв./ 

год. 
тона/ 
год. 

год. - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                                            

1               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

2               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

3               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

4               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

5               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

6               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

7               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

8               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

9               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

10               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

11               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

12               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

13               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

14               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

15               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

16               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

17               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

18               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

19               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

20               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

21               0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0   0.0 #DIV/0!   

Общо               0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!   

                      

Забележки:               Изготвил:      
1. Данните в таблицата се попълват в съответствие с указанията, публикувани на 
Weeb страницата на АУЕР.          Име, фамилия и длъжност на лицето, попълнило отчета 
2. В колона 4 се попълват само дейности и мерки, чийто ефект не е доказан след обследване 
за енергийна ефективност.        Одобрил:      

                 Име, фамилия и длъжност на задълженото лице  
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