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ВЪВЕДЕНИЕ

Енергетиката е промишлен отрасъл, включващ добивни подотрасли и големи естествени и

изкуствени подсистеми, служещи за производство, преобразуване, разпределение и

използване на енергийните ресурси от всички видове. Крайната цел е производство

на енергия чрез преобразуване на първична природна енергия във вторична, подходяща за

използване от хората, като електрическа или топлинна енергия.

Значението на отрасъла за стопанството и бита на хората е огромно, тъй като от

състоянието му зависи развитието на останалите индустриални отрасли, земеделието,

обслужващия сектор, както и териториалната организация на обществения живот.

Тенденциите в световен мащаб на увеличаване на енергопотреблението, ограничените

изкопаеми горива и увеличените количества на емисиите на парникови газове в

атмосферата поставят човечеството пред предизвикателството да търси начини и

технологии, подпомагащи разумното, ефективно и щадящо природата използване на

енергията. Тази съвкупност от подходи, начини и технологии e по-известнa като

енергийна ефективност. Тя може да се определи и като измерител на разумното

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

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

разходите за това, без загубата на комфорт, при наличие на следните фактори:

Намаляване разходите за скъпи горива и енергии;

Повишаване сигурността на снабдяването с енергия;

Подобряване топлинния комфорт;

Намаляване емисиите на вредни вещества;

Предпоставка за устойчиво развитие.

Отчитайки проблемите, свързани енергийните запаси и замърсяването на околната среда,

Европейският парламент в своята резолюция от 15 декември 2010 г. относно

преразглеждането на плана за действие относно енергийната ефективност (T7-0485/2010)

ясно подчертава, че трябва да бъде приета задължителна цел за енергийна ефективност от

най-малко 20 % до 2020 г. Той призовава също за преразглеждане на Директивата относно

енергийните услуги през 2011 г., така че да се включи разширена времева рамка до 2020 г.

и да се направи критична оценка на националните планове за действие за енергийна

ефективност и тяхното прилагане. Устойчивото енергийно развитие е изведено като

център на енергийната политика и постигането му е обвързано с дългосрочни

количествени цели до 2020 г. включващи:
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20% по-малко емисии на парникови газове спрямо 1990 г.;

20% дял на ВЕИ в общия енергиен микс;

10% дял на енергия от възобновяеми източници в транспорта;

Подобряване на енергийната ефективност с 20 %.

На 25 октомври 2012 г. е приета Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на

Съвета относно енергийната ефективност. Документът съдържа мерки за повишаване на

усилията на държавите-членки за по-ефикасно използване на енергията на всеки един етап

от енергийната верига - от преобразуването, през разпределението до крайното

потребление на енергия. Той се основава на съществуващите директиви за комбинираното

производство на енергия и енергийните услуги, като ги обединява в широкообхватен

правен инструмент, третиращ енергийната ефективност при предлагането и крайното

потребление на енергия.

В тази връзка на 30.04.2015г. е приет новия Закон за енергийната ефективност (отменящ

стария ЗЕЕ от 2008г.), в който се транспонирани разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС.

Целта на закона е съществено да се допринесе за постигането на националните цели за

енергийна ефективност, като по този начин страната активно ще се включи в усилията на

Европейския съюз за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г. По силата на ЗЕЕ,

органите на държавната и местна власт разработват и приемат програми по енергийна

ефективност, съответстващи на целите, заложени в Националната стратегия  за енергийна

ефективност на Република България.

Във връзка с тази разпоредба Община Велики Преслав разработва настоящата Програма

за енергийна ефективност. Тя се изготвя при спазване на указанията на АУЕР за

изготвянето на планове за енергийна ефективност. В структурата на документа са

представени данни за общото състояние на енергийното потребление в общинските

обекти с РЗП над 250 м2; направени са анализ и оценка на консумацията в обектите

общинска собственост с РЗП над 250 м2; идентифицирани са основните цели и обхват на

ПЕЕОВП; представени са мерките и дейностите за повишаване на енергийната

ефективност на територията на общината, очакваните резултати и ефекти от реализацията

на ПЕЕОВП; описани са етапите за изпълнение; подробно са обяснени източниците на

финансиране, като са представени възможни финансови схеми за всички мерки и

дейности, свързани с реализацията на ПЕЕОВП. Взети са предвид коментарите и са

отстранени забележките, направени по време на общественото обсъждане, проведено на

18.07.2016г. в сградата на Община Велики Преслав, в присъствието на служители от

общинската администрация и председателя на Общински съвет Велики Преслав. В
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управлението и изпълнението на ПЕЕОВП водеща роля заема общината, но в

сътрудничество с всички заинтересовани страни като крайни потребители, производители,

посредници, и представители на гражданския сектор.

I. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

ПЕЕОВП за периода 2016-2020 г. е разработена на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за

енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр. 35 от 2015 г. и в съответствие с Енергийната

стратегия на Република България до 2020 г. Основната цел на ЗЕЕ е повишаването на

енергийната ефективност чрез прилагането на мерки и дейности на национално,

отраслово, областно и общинско равнище. Мерките, предвидени в ЗЕЕ, са определящи за

повишаване конкурентоспособността на икономиката, сигурността на енергоснабдяването

и опазването на околната среда в страната. ПЕЕОВП е разработен и в съответствие със

следните нормативни и стратегически документи:

Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16

декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния фонд;

Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април

2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и

осъществяване на енергийни услуги, която отменя Директива на Съвета

93/76/ЕИО;

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

2010 г. относно енергийните характеристики на сградите;

Европейски план за енергийна ефективност, 2011 г.

Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно

енергийната ефективност

Закон за енергията от възобновяеми източници;

Закон за енергетиката;

Закон за регионалното развитие;

Закон за опазване на околната среда;

Закон за устройство на територията;

Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на

обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване

на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати;

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ

2005-2015;
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Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република

България 2006-2020 г.;

Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.;

Национален план за енергийна ефективност 2014-2020 г.;

Трети национален план за действие по изменение на климата за периода

2013-2020 г.

II. ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност дефинира политиката за

енергийна ефективност като „средство за повишаване качеството на енергийните услуги

при приемлива цена за обществото и възможност за намаляване на енергопотреблението

чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на енергия”. НДПЕЕ трябва да

допринесе за намаляването на вредните парникови емисии в атмосферата, което ще доведе

до по-ефективно опазване на околната среда и устойчиво развитие. Като член на ЕС

страната поема ангажименти за повишаване на енергийната ефективност в съответствие с

европейската енергийна политика. В политиката за ЕЕ в България са заложени следните

цели:

Потреблението на енергия трябва да се намали с 9% до 2016 г. в

съответствие с Националния план за действие по енергийна ефективност;

Консумацията на енергия до 2020 г. трябва да се намали с 20%;

Повишаване на енергийната ефективност с 25% до 2020 г.;

Достигане на 16% дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно енергийно

потребление до 2020 г.;

Достигане на 10% дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно енергийно

потребление в транспорта до 2020 г.;

Ръст на нивата на парниковите газове извън Европейската схема за търговия

с емисии (ЕСТЕ) с не повече от 20% до 2020 г. спрямо 2005 г.

Енергийната ефективност е определена като приоритетна област в националната

енергийна политика. Националната политика се придържа към Директива 2002/91/ЕО на

Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната

ефективност на сградния фонд, която предлага комплексен подход за осигуряване на ЕЕ в

сградния сектор, включително енергийните нужди за отопление и топла вода, за

охлаждане, вентилация и осветление. Основополагащ документ в областта на енергийната

политика в страната е Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. Като
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такъв, тя залага основните цели, етапи, средства и методи за развитие на националната

енергетика. Съобразявайки се с европейската енергийна политика и отчитайки световните

тенденции в развитието на енергийните технологии, Стратегията включва следните

основни приоритетни направления:

Гарантиране сигурността на доставките на енергия;

Достигане на целите за възобновяема енергия;

Повишаване на енергийната ефективност;

Развитие на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към

осигуряване на енергийните нужди;

Защита на интересите на потребителите.

Общината като орган на местната власт притежава определени функции по отношение на

потреблението на енергията и управлението на процесите, свързани с енергийната

ефективност. Тя може да се разглежда като консуматор на енергия, като производител и

доставчик, като регулатор, като инвеститор и като мотиватор в областта на местната

енергетика.

Най-характерната роля на всяка община е тази на консуматорa. Това е свързано със

задълженията, които по силата на закона трябва да изпълнява, като осигурява нормални

условия за работа в сгради, общинска собственост - административни центрове, училища,

детски градини и ясли, културни, спортни, здравни и социални обекти, жилищни сгради.

Също така Общината е ангажирана с осигуряването на транспорт (служебни автомобили,

селищен транспорт, който се субсидира от общината) комунални услуги (улично

осветление, канализация и водоснабдяване)

Като производител и доставчик на енергия, Общината се грижи за осигуряването на

необходимата енергия за гражданите и стопанските структури. В този процес общината си

сътрудничи с НЕК, експлоатационното дружество за Североизточна България, финансови

институции и регионални и национални администрации. Тази функция на общината е

сравнително ограничена, тъй като тя не може да оказва влияние върху предприятията,

които произвеждат и разпределят електрическа енергия.

Другата роля на общината, оказваща влияние върху енергийното потребление, е

регулаторната. Тя се реализира при разработването на планове за развитие; при

разделяне и обединяване на зони за обитаване, работа и отдих; при определянето на

цялостната транспортна система на територията на общината; при определяне на

градоустройствения (застроителен) план на населеното място; при съставяне на препоръки
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за строителни стандарти и утвърждаване на местни строителни стандарти; при определяне

на правила и стандарти за сградите. Чрез действията на общината може да се подобрят

условията на живот в градските зони; да се намали замърсяването на въздуха; да се

намали енергийното потребление в сградите; да се създадат системи за насърчаване на

енергийната ефективност.

Общината се явява и в ролята на инвеститор основно при изпълнение свои дейности,
като:

извършване на предпроектни проучвания;

подготовка на апликационни формуляри, събиране и   окомплектоване на

съпътстваща документация за кандидатстване с проекти за финансиране по

оперативни програми;

провеждане на процедури за избор на изпълнител съгласно ЗОП за

реализиране на получили финансиране проекти;

подпомагане на процеса за договаряне между етажна собственост  и

останалите участници на пазара на стоки и услуги при обновяване и

поддържане на жилищните сгради;

спазване на законовите постановки и изисквания на ЗУТ при издаване на

разрешения за строеж на инвестиционни проекти и въвеждането на обектите

в експлоатация;

разработване и приемане на транспортната схема на общината;

разработване на схеми за външно осветление и реклама.

С оглед ролята на общината като орган на местната власт и произтичащите от това

правомощия тя се явява и като мотиватор за въздействие върху поведението на

потребителите на енергия, основно чрез провеждане на информационни кампании и

предоставяне на информация относно енергийната ефективност и използването на ВЕИ на

територията на общината. Основните насоките на дейностите на Общината в качеството и

ѝ на мотиватор са:

популяризиране и визуализиране на изпълнените проекти, както и изготвяне

на презентационни материали и брошури;

провеждане на образователно-информационна кампания сред учители и

ученици за формиране на енергоефективно поведение.
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организиране на информационна кампания сред етажните собствености за

условията и ползите от реализация на проекти за обновяване на жилищния

фонд – частна собственост  на територията на общината;

популяризиране на инициативите и покана за участие в обучението на

граждани, публични институции и фирми;

провеждане на кампания, насърчаваща бизнеса и информация за

финансиращи  програми и условия за кандидатстване.

Особено внимание трябва да се обърне на факта, че намаляването на енергопотреблението

чрез икономия на количества води до влошаване на качеството на предлаганите услуги –

отопление, осветление, качества на въздуха. Запазването и подобряването на качеството

на живот е една от основните и решаващи за съществуването й функции на общината. От

това се налага извода, че общината като местен орган на властта и произтичащите й от

това правомощия може и трябва  да въздейства върху поведението на потребителите,

управлението на енергията и енергоносителите, да мотивира, съдейства и участва в

развитието на алтернативни решения. Този извод определя политиката по енергийна

ефективност на Община Велики Преслав за периода 2016-2020г., която ще бъде насочена

в две направления -

намаляване на консумацията и разходите за енергия

и

подобряване на информираността на обществеността относно ползите от

прилагането на мерки за енергийната ефективност и възможностите за

оползотворяване на възобновяемата енергия.

III. СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ

3.1. Общи положения.

Електроснабдяването на Община Велики Преслав се осъществява от Националната

енергийна система, като електропреносната и електроразпределителната мрежа и

съоръженията към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от

електроразпределително дружество, опериращо в Североизточна България. Общината

получава захранване от подстанция “Преслав” – 110/20 kV. Общината има двустранно

захранване, имайки връзки с подстанция “Търговище” и подстанция ”Шумен-І”, като по

този начин се осъществява възможност за резервно захранване и достатъчна сигурност

при аварии. Всички населени места в общината са електрифицирани, като селата се
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електроснабдяват от въздушни изводи 20 kV (5 броя), а в централната градска част

мрежата е частично кабелизирана. Изградените трафопостове за битови, стопански и

обществени консуматори са 74 (от които 33 в гр. В. Преслав). Проблемите са основно в

енергоснабдяването и поддържането на енергийната система през зимния период.

Мрежата с ниско напрежение е предимно въздушна.

На територията на общината има изградена една малка ВЕЦ с мощност 800 kW. Няма

изградени други съоръжения и инсталации за добив на ел. енергия от ВЕИ.

Община Велики Преслав попада в газоразпределителния регион “Добруджа”, определен

за издаване на лицензии за изграждане на газоснабдителни мрежи с ниско налягане в

общините от Шуменска, Добричка и Варненска области.

През 2013 г. е стартирала процедура за газификацията в общината – в проект е изграждане

в Индустриалната зона на площадка за декомпресиране на природен газ, а в последствие и

захранване с довеждащ газопровод от посока Шумен. Като първи етап се предвижда

газифициране на промишлени и общински обществени сгради.

За отопление на частните потребители и населението се използват ел. енергия и твърди

горива – основно дърва, въглища и минимално количество газьол (нафта) .

3.2. Обобщена оценка на състоянието на енергопотреблението и потенциал за
енергийни спестявания.
Анализът на ситуацията в различните сектори показва, че текущото състояние на

енергийната ефективност в Община Велики Преслав не се различава от това в страната

като цяло. Основните причини за това са високата енергоемкост на сградния фонд,

високата енергоинтензивност на икономиката, морално остарели технологии, липса на

ресурси за прилагане на енергоспестяващи мерки и др.

Състоянието на сградите, оборудването и инсталациите в повечето общински и

обществени обекти налагат провеждането на мерки за намаляване разхода на енергия

както и влагане на инвестиции във физическото обновяване на сградата и подмяната на

съоръженията. Основните причини за високите разходи за потребление на горива и и

електроенергия са:

амортизирани отоплителни инсталации и термогенератори в сградите без

ефективен контрол на горивния процес и автоматизирано управление на

топлинните процеси;
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лошо физическо състояние на сградите и конструкциите – без стандартните

изолации на покриви и стени, стари дограми, позволяващи безпрепятствена

инфилтрация на студен въздух;

осветление с енергоемки светлоизточници;

липса на режими за топлоподаване;

липса на локални организационни мероприятия.

Следва да се отбележи, че постигането на по-ниски текущи разходи за енергия и

ефективността при изразходването им са предпоставка за подобряване на екологичната

обстановка и намаляване на емисиите на парникови газове-въглероден двуокис,

въглероден окис, серен двуокис, прахови частици и други замърсители на въздуха.

Подобряването на топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации могат

да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%. Сериозна пречка за

реализирането на целенасочени действия са липсата на стимули за рационално

енергопотребление, недостатъчната осведоменост на потребителите за възможностите за

намаляване на консумацията, липсата на надеждна институционална база и др.

3.3. Консумация на енергия на територията на общината.

С цел по-добра организация и онагледяване при разработване на ПЕЕОВП, потреблението

на енергията е разпределено в следните няколко сектора:

общински сгради в областта на образованието - училища, детски ясли и

детски градини (Образование);

общински сгради с административно и обществено значение

(Администрация);

общински сгради в областта на здравеопазване - общинска болница,

здравни пунктове (Здравеопазване);

общински сгради в областта на  културата и спорта- читалища, културни

домове, спортни зали и др. (Култура и спорт);

общински дейности свързани с услуги - улично осветление ;

непряко свързани с общинския бюджет - частни жилищни сгради, търговски

заведения, селско стопански  и промишлени производства.
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Потреблението на енергия  за периода от 2014 до 2015 г. е ситематизирано и определено

чрез разхода на енергоносители и ел.енергия за общинските сгради в експлоатация  и

системата  за улично осветление. Те са онагледени в Таблица 1.

Таблица №1- Консумация на енергия в общински сектори

Консумация на енергия в общински сектори

Година Обществен сектор

Биомаса и
дърва Въглища Течно гориво Kомпресиран

природен газ Ел.енергия
Общ

разход на
енергия

t/y MWh/y t/y MWh/y t/y MWh/y
хил.

Nm3/y MWh/y MWh/y MWh/y

2014г.

Администрация 24.00 78.96 0.00 0.00 23.00 267.49 0.00 0.00 131.29 477.74
Здравеопазване 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.02 216.02
Образование 91.20 300.05 4.00 15.32 62.72 729.43 5.20 48.41 181.68 1274.89
Култура и спорт 40.00 131.60 2.00 7.66 2.00 23.26 0.00 0.00 121.72 284.24
Улично осветление 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395.00 395.00
Общо 155.20 510.61 6.00 22.98 87.72 1020.18 5.2 48.41 1045.71 2647.89

2015г.

Администрация 24.00 78.96 0.00 0.00 14.28 166.08 0.00 0.00 142.36 387.40
Здравеопазване 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.93 244.93
Образование 118.90 391.18 8.00 30.64 48.22 560.80 5.03 46.83 165.27 1194.72
Култура и спорт 51.09 168.09 2.00 7.66 3.00 34.89 0.00 0.00 120.05 330.69
Улично осветление 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373.00 373.00
Общо 193.99 638.23 10.00 38.30 65.50 761.77 5.03 46.83 1045.61 2530.73

Не са представени  данни за енергийните разходи за непряко свързани с общинския

бюджет обекти (частни жилищни сгради, търговски обекти, производствени и

селскостопански предприятия).

Енергопотреблението в общинските сектори от Таблица1 е представено графично на фиг. 1.
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Фиг.1
При анализ на енергопотреблението по общински сектори, се откроява високия дял на

сектор образование – 47%, всички останали са с относително равен дял на потребление,

администрация– 15%, Здравеопазване - 10%, Култура и спорт - 13%  и Улично осветление

– 15 %.

Няколко фактора оказват влияние на консумацията на енергия в сектор Образование. От

една страна, тези сгради се ползват целогодишно, като в тях е необходимо да се

поддържат определени параметри на микроклимата и активно да се използват

инсталираните в тях консуматори на енергия. От друга страна, в част от сградният фонд

на този сектор не са предприемани никакви мерки в посока намаляване на консумацията

на енергия или са изпълнени частични такива.

В секторите Администрация, Култура и спорт и Здравеопазване консумацията на горива

и ел.енергия е относително ниска, тъй като в голямата си част сградният фонд се използва

частично или периодично. Голяма част от сградите на гореспоменатите сектори са с

високи експлоатационни показатели по отношение на енергопотреблението.

Въз основа на направения анализ, ПЕЕОВП ще има за цел приоритетно да реши

проблемите с енергийната ефективност на общинския сграден фонд.

От данните, представени на фиг. 1 и фиг. 2, се вижда, че е относително голям деът на

използване на електрическата енергия 41%, както и течните горива - 30%. Значителен дял

от използваната електрическа енергия е за улично осветление, но не е малък делът й за

отопление в сектор Здравеопазване.

15,3%

9,7%

47,2%
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14,7%
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Фиг. 2

Течните горива се използват за отопление в сградния фонд на секторите Образование и

Администрация, намиращ се предимно в общинския център. Прави впечатление

относително високият дял на използване на биомаса и дърва - 25%, като в по-голямата си

част инсталациите за изгаряне на дърва и биомаса са с много ниска ефективност. В две от

сградите в общинския център вече са монтирани инсталации изгарящи, пелети.

Фиг. 3
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Фиг. 2 и фиг. 3 показват, че най-скъпите енергоносители - електричество и течно гориво,

са с най-висок дял от консумираните. Това е типичен пример за енергийна неефективност.

За да се подобри енергийният баланс, е необходимо прилагане на мерки за преминаване от

ел. енергия и течни горива за отопление към високоефективни инсталации,

оползотворяващи биомаса. Наличието на първична биомаса, вкл. от биоразградими и

градински отпадъци на територията на общината е предпоставка за развитие на енергетика

от биомаса.

Фиг. 4
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От данните  на фиг. 4 и фиг. 5 за електропотреблението се вижда, че разходите за

електроенергия на уличното осветление са най-високи в сравнение с всички останали

въпреки, че в по-голямата си част лампите от уличното осветление са подменени с такива

с по-ниска консумация.

IV. ЦЕЛ И ОБХВАТ

4.1. Цели

Общата цел на Програмата за енергийна ефективност на Община Велики Преслав за

периода 2016-2020г.

„ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПО-

ВИСОКИ НИВА  НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ”

е определена въз основа на приоритетите за развитие на Североизточен район, Област

Шумен и Община Велики Преслав.

За нейното изпълнение допринася постигането на следните три специфични цели

Специфична цел 1:

„Прилагане на  пакети от мерки за подобряване на енергийната  ефективност

на направленията  „общински  сграден фонд“ и „услуги“, както и изграждане

на ВЕИ инсталации и високоефективни инсталации, изгарящи биомаса“

Специфична цел 2:

„Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради  на

територията на общината“

Специфична цел 3:

„Въвеждане на управление на енергията на територията на общината“

4.2. Обхват на Програмата за енергийна ефективност на Община Велики Преслав за
периода 2016-2020г.
Съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗЕЕ всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с

РЗП над 250 кв. м подлежат на задължително обследване и сертифициране. На това

условие отговарят 38 сгради – собственост на Община Велики Преслав. Последната не

разполага с достаъчни административни и финансови ресурси, за да обследва и
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сертифицира всички сгради, затова при разработването на ПЕЕОВП приоритетно са

включени постройки,  които отговарят на следните критерии:

имат потенциал за реализиране на икономии;

имат социалната значимост;

Общината има проектна готовност (обследвания за ЕЕ, технически проекти

и др.);

са от стратегическо значение за развитието на Община Велики Преслав.

Поради факта, че на територията на община Велики Преслав няма населено място с

население над 20 000 души, съгласно чл. 57, ал. 2, т. 4 от ЗЕЕ Общината не е нормативно

задължена да извърши обследване за енергийна ефективност на уличното осветление и да

приложи съответните мерки за енергийни спестявания. Въпреки това анализът, направен в

Раздел III показва, че разходите за електроенергия, направени за уличното осветление, са

най-високи в сравнение с разходите за всички останали сектори при положение, че през

последните  години са подменени около 1800 от съществуващите  живачните лампи с  36

W енергоспестявщи компактни луминисцентни лампи. Поради тази причина е обосновано

уличното осветление в Общината да бъде е включено в обхвата на ПЕЕОВП и да се

търсят начини за неговото модернизиране.
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Таблица № 2 - Обекти на интервенция, включени в ПЕЕОВП

ПРИОРИТЕТНИ ОБЕКТИ ЗА
ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГО-

СПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ

ПРИОРИТЕТНИ ОБЕКТИ ЗА
ИНСТАЛИРАНЕ НА ВЕИ ИНСТАЛАЦИИ

И ИНСТАЛАЦИИ ИЗГАРЯЩИ БИОМАСА

№
№

Соларна
инсталация

за топла
вода

(СИТВ)

Инсталация
изгаряща

биомаса за
отопление

(ИИБО)
1 НЧ "Развитие - 1874" –

гр. Велики Преслав
1 НЧ "Развитие - 1874" - гр.

Велики Преслав ИИБО

2 МБАЛ - гр. Велики Преслав 2 МБАЛ - гр. Велики Преслав СИТВ ИИБО
3 Дом за деца - гр. Велики

Преслав
3 Дом за деца - гр. Велики

Преслав ИИБО

4 ЦДГ "Славейче" - с. Драгоево 4 ЦДГ "Славейче" - с. Драгоево ИИБО

5 ЦДГ "Снежанка" - гр. Велики
Преслав

5 ЦДГ "Снежанка" - гр. Велики
Преслав СИТВ ИИБО

6 ЦДГ „Филиал - 1“ - гр. Велики
Преслав

6 ЦДГ „Филиал - 1“ - гр. Велики
Преслав СИТВ ИИБО

7 ЦДГ  „Филиал - кв. Кирково 7 ЦДГ  „Филиал - кв. Кирково“ ИИБО

8 Детска градина - с. Миланово 8 Детска градина - с. Миланово ИИБО
9 ЦДГ "Червената шапчица" –

с. Златар
9 ЦДГ "Червената шапчица" –

с. Златар ИИБО

10 ЦДГ "Снежанка" –
с.Троица

10 ЦДГ "Снежанка" –
с.Троица ИИБО

11 ЦДГ "Първи юни" - с. Кочово 11 ЦДГ "Първи юни" - с. Кочово ИИБО
12 Сграда на Общинска администрация

Велики Преслав
12 СОУ „Черноризец храбър” гр.

Велики Преслав ИИБО

13 Административна сграда (ул. „Борис
Спиров“ № 76“) 13 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

гр. Велики Преслав ИИБО

14 ПТГ по Сеслко
стопанство – гр. Велики Преслав 14 ПТГ по Сеслко стопанство – гр.

Велики Преслав ИИБО

15 Археологически музей –
гр. Велики Преслав 15 Археологически музей - гр.

Велики Преслав ИИБО

16 Сграда на НЧ "Надежда 1903" с.
Имренчево 16 Сграда на НЧ "Надежда 1903"

с. Имренчево ИИБО

17 Сграда на НЧ "Васил Друмев 1881" - с.
Драгоево 17 Сграда на НЧ "Васил Друмев

1881" - с. Драгоево ИИБО

18 Сграда на НЧ "Съгласие 1882" - с.
Осмар 18 Сграда на НЧ "Съгласие 1882"

- с. Осмар ИИБО

19 Сграда на НЧ „Просвета 1928” - с.
Троица 19 Сграда на НЧ „Просвета 1928”

- с. Троица ИИБО

20 Сграда на НЧ "Самообразование 1897"
- гр. Велики Преслав,  кв.Кирково 20 Сграда на НЧ

"Самообразование 1897" - гр.
Велики Преслав,  кв.Кирково

ИИБО

21 Сграда на НЧ "Съединение 1905" с.
Кочово 21 Сграда на НЧ "Съединение

1905" с. Кочово ИИБО

22 Сграда на НЧ „Съзнание 1928” - с. Хан
Крум 22 Сграда на НЧ „Съзнание 1928”

- с. Хан Крум ИИБО

23 Модернизация на уличното
осветление в Велики Преслав
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4.3. Мерки и дейности, водещи до постигането на специфичните цели. Очаквани
резултати.

Таблица № 3 - Мерки и дейности, водещи до постигането на Специфична цел 1, Мярка 1.1. Очаквани
резултати.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: ПРИЛАГАНЕ НА  ПАКЕТИ ОТ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА

ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАПРАВЛЕНИЯТА  „ОБЩИНСКИ  СГРАДЕН ФОНД“ И

„УСЛУГИ“, КАКТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ ИНСТАЛАЦИИ И ВИСОКОЕФЕКТИВНИ

ИНСТАЛАЦИИ ИЗГАРЯЩИ БИОМАСА.

Мярка 1.1.: Намаляване на количеството на консумираната енергия и

повишаване на енергийната ефективност в общинските сгради

Неинвестиционни дейности: Инвестиционни проекти:

Извършване на обследвания за енергийна
ефективност;

Изпълнение на инвестиционни проекти за
енергоефективни дейности и рехабилитация на
сградите включващи следните основни дейности:

- Изолация на външни стени;

- Изолация на под;

- Изолация на покрив;

- Подмяна на дограма;

- Енергоспестяващи мерки по котелни

инсталации;

- Енергоспестяващи мерки по прибори за

измерване, контрол и  управление;

- Енергоспестяващи мерки по сградни

инсталации;

* По отношение на сгради, които са паметници на
културата или са от сектор „култура” ще бъдат
въведени енергоспестяващи мерки, които са
съобразени със спецификата на обектите и реда
за намеса върху тях, съгласно Закона за
културното наследство.

Изготвяне на техническо задание;

Инсталиране на  термосоларни инсталации за топла
вода в общински сгради, които се използват
целогодишно до 2020г.

Разработване на инвестиционен проект;

Осигуряване на финансиране на проекта;

Подготовка на документи за процедури по ЗОП.

Очаквани резултати:

Привеждане на сградния фонд към изискванията на Закона за енергийна ефективност и Наредбите към
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него, съвместно със саниране на сградите;

Намаляване на консумацията на електрическа енергия до 5% за периода 2016-2020 г.;

Намаляване на разходите на горива с до 5% за периода 2016-2020 г.;

Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените

енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за предходни периоди;

Намаляване емисиите от СО2 до 5% за периода 2016-2020 г.;

Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради;

Удължен живот на санираните сгради и техните инсталации и съоръжения;

Възможност за възлагане на „зелени поръчки“ при провеждането на процедури по реда на ЗОП.

Таблица № 4 - Мерки и дейности, водещи до постигането на Специфична цел 1, Мярка 1.2. Очаквани
резултати.

Мярка 1.2.: Модернизация  на уличното осветление в общината

Неинвестиционни дейности: Инвестиционни проекти:

Обследване за енергийна ефективност ; Изпълнение на инвестиционни проекти за
модернизация на уличното осветление в общината,
включващи следните дейности:

- оптимизиране броя на осветителните тела;
- инсталиране на LED осветителни тела;
- автоматизация (оптимален режим за включване и
изключване)

- преустройството на уличното осветление и др.

Изготвяне на техническо задание;

Разработване на инвестиционен проект;

Осигуряване на финансиране на проекта;

Подготовка на документи за процедури по ЗОП;

Очаквани резултати:

Подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в   съответствие с хигиенните и
европейски норми;

Намаляване на годишните разходи на електрическа енергия до 5 %;

Намаляване на емисиите от СО2 с 0,5 % годишно;

Намаляване разходите за поддръжка и експлоатация ;

Намаляване на пътно-транспортните произшествия;

Повишаване безопасността при движение на пешеходци и превозни средства и създаване на комфортна
нощна среда;

Възможност за възлагане на „зелени поръчки“ при провеждането на процедури по реда на ЗОП.
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Таблица № 5 - Мерки и дейности, водещи до постигането на Специфична цел 1, Мярка 1.3. Очаквани
резултати.

Мярка 1.3.: Изграждане на ВЕИ инсталации и високоефективни
инсталации, изгарящи биомаса

Неинвестиционни дейности: Инвестиционни проекти:

Изготвяне на техническо задание; Изпълнение на инвестиционни проекти за ВЕИ
инсталации за изгаряне на биомаса.

Разработване на инвестиционен проект;
Инсталиране на  термосоларни инсталации за топла
вода в общински сгради, които се използват
целогодишно до 2020г.

Осигуряване на финансиране на проекта; Инсталиране на  инсталации за отопление,
изгарящи биомаса в общински сгради до 2020г.

Подготовка на документи за процедури по ЗОП;

Очаквани резултати:

Намаляване на годишните разходи на енергия до 2 %;

Намаляване на емисиите от СО2 с 0,5 % годишно;

Намаляване разходите за поддръжка и експлоатация ;

Намаляване на разходите за енергия;

Възможност за възлагане на „зелени поръчки“ при провеждането на процедури по реда на ЗОП.

Таблица № 6 - Мерки и дейности, водещи до постигането на Специфична цел 2, Мярка 2.1. Очаквани
резултати.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ЖИЛИЩНИТЕ

СГРАДИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Мярка 2.1.: Подпомагане  на процесите по цялостна реновация на

жилищния сграден фонд

Неинвестиционни дейности: Инвестиционни проекти:

Насърчаване кандидатстването на сдружения на
собственици за финансиране на проекти за
енергийна ефективност в жилищни сгради по
Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради;

Подготовка и провеждане на кампания за
насърчаване на повишаването на енергийната
ефективност в жилищните сгради;

Насърчаване на използването на ВЕИ жилищни
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сгради;

Оказване на техническа и организационна помощ за
осъществяването на инвестиционни проекти за
повишаване на енергийната ефективност, вкл.
Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради.

Очаквани резултати:

Привеждане на жилищните сгради към изискванията на Закона за енергийна ефективност и Наредбите към

него;

Намаляване на консумацията на електрическа енергия до 5% за периода 2016-2020 г.;

Намаляване на годишните разходи на енергия с 2% годишно;

Намаляване на емисиите СО2;

Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради;

Удължен живот на изброените сгради и на техните инсталации и съоръжения;

Възможност за възлагане на „зелени поръчки“ при провеждането на процедури по реда на ЗОП.

Таблица № 7 - Мерки и дейности, водещи до постигането на Специфична цел 3, Мярка 3.1. Очаквани
резултати.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: ВЪВЕЖДАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНАТА

Мярка  3.1: Изграждане на общински институции и кадри за

управление на енергийната ефективност

Неинвестиционни дейности: Инвестиционни проекти:

Създаване и поддържане на бази данни за
месечното потребление по видове енергии и
потребители, включително дати, цени, количество и
качество на доставените енергии и горива;

Ежегодно изготвяне на анализи на енергийното
потребление;

Оценка на изпълнението на поставените им
индивидуални цели за енергийни спестявания.

Осигуряване участието на служители от общинската
администрация в обучения по ЕЕ

Осигуряване участието в обучения по ЕЕ на
енергийни мениджъри, ангажирани в съответните
сгради (учреждения).
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Очаквани резултати:

Създадена и поддържана на бази данни за месечното потребление по видове енергии и потребители,
включително дати, цени, количество и качество на доставените енергии и горива;

Изготвени ежегодни анализи на енергийното потребление;

Извършени годишни оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни
спестявания

Обучени общински служители по ЕЕ.

Обучени на енергийни мениджъри в съответните сгради (учреждения).

Таблица № 8 - Мерки и дейности, водещи до постигането на Специфична цел 3, Мярка 3.2. Очаквани
резултати.

Мярка  3.2. Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на

енергийната програма на основата на широко партньорство с

бизнеса и организации на гражданското общество

Неинвестиционни дейности: Инвестиционни проекти:

Подготовка и провеждане на широка разяснителна
кампания след населението и местния бизнес за
целите на ПЕЕОВП и за необходимостта от
партньорства между участниците в нейното
изпълнение.

Проучване на местните нужди от техническа помощ
в областта на енергийната ефективност.

Очаквани резултати:

Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на ПЕЕОВП.

Установени трайни публично-частни партньорства между Общината и частния сектор.
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V. ИЗБОР НА ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ

В представения План за реализация на Програмата за енергийна ефективност на Община

Велики Преслав за периода 2016 - 2020 г. подробно са представени мерките, дейностите,

индикативния размер на необходимите инвестиции, срока за реализация и очакваните

резултати.
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Таблица № 9 - План за реализация на Програмата за енергийна ефективност на Община Велики Преслав за периода 2016 - 2020 г.

№ Обект Дейности Инвестиции
(лева) Мерки Времева

рамка
Роля на

общината Очаквани резултати

1 НЧ "Развитие - 1874" -
гр. Велики Преслав НЧ
"Развитие - 1874" - гр.
Велики Преслав

Избор на
финансиране и
изпълнение на
проекта

1 600 000 Мерки по
ограждащи
елементи;

Мерки по
инсталации;

Инсталиране на
ситема за изгаряне
на биомаса.

2016-2020г. Възложител

-Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
-Намаляване необходимите текущи разходи;
-Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
-Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
-Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

2 Административна
сграда (ул. „Борис
Спиров“ № 76“)

Обследване за
енергийна
ефективност

2 500 Мерки по
ограждащи
елементи;

Мерки по
инсталации;

2016-2020г. Възложител

-Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
-Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
-Намаляване необходимите текущи разходи;
-Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
-Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
-Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране на
ЕСМ

7 000

Избор на
финансиране и
изпълнение на
проекта

200 000

3 МБАЛ - гр. Велики
Преслав

Обследване за
енергийна
ефективност

7 000 Мерки по
ограждащи
елементи;

Мерки по
инсталации;

Инсталиране на
ситема за изгаряне
на биомаса и ВЕИ за
топла вода.

2016-2020г. Възложител

-Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
-Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
-Намаляване необходимите текущи разходи;
-Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
-Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране на
ЕСМ

15 000

Избор на
финансиране и
изпълнение на
проекта

4 100 000

4 Дом за деца - гр.
Велики Преслав

Обследване за
енергийна
ефективност

2 000 Мерки по
ограждащи
елемент; 2016-2020г. Възложител

- Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
-Намаляване потреблението на горива и ел енергия;

Проектиране на 10 000
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ЕСМ Мерки по
инсталации;

Инсталиране на
ситема за изгаряне
на биомаса и ВЕИ за
топла вода.

-Намаляване необходимите текущи разходи;
-Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
-Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
-Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Избор на
финансиране и
изпълнение на
проекта

300 000

5 ЦДГ "Славейче" - с.
Драгоево

Обследване за
енергийна
ефективност

500 Мерки по
ограждащи
елементи;

Мерки по
инсталации;

Инсталиране на
ситема за изгаряне
на биомаса и ВЕИ за
топла вода.

2016-2020г. Възложител

-Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
-Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
-Намаляване необходимите текущи разходи;
-Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
-Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
-Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране на
ЕСМ

2 000

Избор на
финансиране и
изпълнение на
проекта

8 0000

6 Административна
сграда - Община
Велики Преслав

Обследване за
енергийна
ефективност

7 000 Мерки по
ограждащи
елемент;

Мерки по
инсталации;

Инсталиране на
ситема за изгаряне
на биомаса и ВЕИ за
топла вода.

2016-2020г. Възложител

-Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
-Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
-Намаляване необходимите текущи разходи;
-Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
-Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
-Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране на
ЕСМ

2 0000

Избор на
финансиране и
изпълнение на
проекта

2 200 000

7 ЦДГ "Снежанка" - гр.
Велики Преслав

Обследване за
енергийна
ефективност

1 300 Мерки по
ограждащи
елементи;

Мерки по
инсталации;

Инсталиране на
ситема за изгаряне

2016-2020г. Възложител

-Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
-Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
-Намаляване необходимите текущи разходи;
-Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
-Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
-Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране на
ЕСМ

7 000

Избор на
финансиране и

200 000
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изпълнение на
проекта

на биомаса и ВЕИ за
топла вода.

8 ЦДГ „Филиал - 1“ - гр.
Велики Преслав

Обследване за
енергийна
ефективност

1 300 Мерки по
ограждащи
елементи;

Мерки по
инсталации;

Инсталиране на
ситема за изгаряне
на биомаса и ВЕИ за
топла вода.

2016-2020г.

Възложител

-Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
-Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
-Намаляване необходимите текущи разходи;
-Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
-Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
-Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране на
ЕСМ

7 000

Избор на
финансиране и
изпълнение на
проекта

200 000

9 ЦДГ  „Филиал - кв.
Кирково“

Обследване за
енергийна
ефективност

500 Мерки по
ограждащи
елементи;

Мерки по
инсталации;

2016-2020г. Възложител

- Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
- Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
- Намаляване необходимите текущи разходи;
- Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
- Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
- Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране на
ЕСМ

2 000

Избор на
финансиране и
изпълнение на
проекта

80 000

10 Детска градина - с.
Миланово

Обследване за
енергийна
ефективност

500 Мерки по
ограждащи
елементи;

Мерки по
инсталации;

2016-2020г. Възложител

- Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
- Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
- Намаляване необходимите текущи разходи;
- Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
- Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
- Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране на
ЕСМ

2 000

Избор на
финансиране и
изпълнение на
проекта

80 000

11 ЦДГ "Снежанка" - с.
Троица

Обследване за
енергийна
ефективност

900 Мерки по
ограждащи
елементи;

Мерки по
инсталации;

2016-2020г. Възложител

- Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;

- Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
- Намаляване необходимите текущи разходи;
- Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
- Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;

Проектиране на
ЕСМ

5 000

Избор на
финансиране и

170 000
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изпълнение на
проекта

- Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

12 ЦДГ "Първи юни" - с.
Кочово

Обследване за
енергийна
ефективност

700 Мерки по
ограждащи
елементи;

Мерки по
инсталации;

2016-2020г. Възложител

- Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
- Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
- Намаляване необходимите текущи разходи;
- Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
- Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
- Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране на
ЕСМ

4 000

Избор на
финансиране и
изпълнение на
проекта

130 000

13 ЦДГ "Червената
шапчица" - с. Златар

Обследване за
енергийна
ефективност

900 Мерки по
ограждащи
елементи;

Мерки по
инсталации;

2016-2020г. Възложител

- Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
- Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
- Намаляване необходимите текущи разходи;
- Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
- Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
- Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране на
ЕСМ

5 000

Избор на
финансиране и
изпълнение на
проекта

17 0000

14 Археологически музей -
гр. Велики Преслав

Обследване за
енергийна
ефективност

4 000 Мерки по
ограждащи
елементи;
Мерки по
инсталации;
Инсталиране на
ситема за изгаряне
на биомаса.

2016-2020г. Възложител

- Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
- Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
- Намаляване необходимите текущи разходи;
- Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
- Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
- Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране на
ЕСМ

15 000

Избор на
финансиране и
изпълнение на
проекта

700 000

15 СОУ „Черноризец
Храбър” гр.В.Преслав

Проектиране 2 000 Мерки по
инсталиране на
ситема за изгаряне
на биомаса .

постоянно Възложител

- Намаляване потреблението на изкопаеми горива
- Намаляване необходимите текущи разходи;
- Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;

Избор на
финансиране и
изпълнен на
проекта

200 000

16 ОУ „Св.Св. Кирил и
Методий” гр.В.Преслав

Проектиране 2 000 Мерки по
инсталиране на
ситема за изгаряне
на биомаса .

постоянно Възложител

- Намаляване потреблението на изкопаеми горива
- Намаляване необходимите текущи разходи;
- Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;

Избор на
финансиране и
изпълнен на

150 000
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проекта
17 ПТГ по Сеслко

стопанство – гр. Велики
Преслав

Обследване за
енергийна
ефективност

5000 Мерки по
ограждащи
елементи;

Мерки по
инсталации;

Инсталиране на
ситема за изгаряне
на биомаса.

постоянно Възложител

- Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
- Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
- Намаляване необходимите текущи разходи;
- Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
- Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
- Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране 10 000

Избор на
финансиране и
изпълнен на
проекта

900 000

18 Модернизация на
улично осветление

Обследване за
енергийна
ефективност

5 000 Изпълнение на ЕСМ
по улично
осветление

2016-2020г. Възложител

- Подобряване на качеството на уличното осветление и
привеждането му в   съответствие с хигиенните и
европейски норми;
- Намаляване на годишните разходи на електрическа
енергия ;
- Намаляване на емисиите от СО2 ;
- Намаляване разходите за поддръжка и експлоатация
;
- Намаляване на пътно-транспортните произшествия;
- Повишаване безопасността при движение на
пешеходци и превозни средства и създаване на
комфортна нощна среда.

Проектиране 10 000

Избор на
финансиране и
изпълнен на
проекта

2 500 000

20 Сграда на НЧ "Надежда
1903" с. Имренчево

Обследване за
енергийна
ефективност

1 000 Мерки по
ограждащи
елемент;
Мерки по
инсталации;
Инсталиране на
ситема за изгаряне
на биомаса и ВЕИ за
топла вода.

2016-2020г. Възложител,
Партньор

- Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
- Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
- Намаляване необходимите текущи разходи;
- Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
- Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
- Привеждане на сградите споредизискванията на ЗЕЕ.

Проектиране 2 000

Избор на
финансиране и
изпълнен на
проекта

30 000

21 Сграда на НЧ "Васил
Друмев 1881" - с.
Драгоево

Обследване за
енергийна
ефективност

1 000 Мерки по
ограждащи
елементи;

2016-2020г. Възложител,
Партньор

- Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
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Проектиране 2 000 Мерки по
инсталации;
Инсталиране на
ситема за изгаряне
на биомаса и ВЕИ за
топла вода.

- Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
- Намаляване необходимите текущи разходи;
- Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
- Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
- Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Избор на
финансиране и
изпълнен на
проекта

30 000

22 Сграда на НЧ "Съгласие
1882" - с. Осмар

Обследване за
енергийна
ефективност

1 000 Мерки по
ограждащи
елемент;
Мерки по
инсталации;
Инсталиране на
ситема за изгаряне
на биомаса и ВЕИ за
топла вода.

2016-2020г. Възложител,
Партньор

- Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
- Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
- Намаляване необходимите текущи разходи;
- Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
- Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
- Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране 2 000
Избор на
финансиране и
изпълнен на
проекта

30 000

23 Сграда на НЧ „Просвета
1928” - с. Троица

Обследване за
енергийна
ефективност

1 000 Мерки по
ограждащи
елементи;

Мерки по
инсталации;

Инсталиране на
ситема за
увеличаване на КПД
при изгаряне на
биомаса и ВЕИ за
топла вода.

2016-2020г. Възложител,
Партньор

- Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
- Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
- Намаляване необходимите текущи разходи;
- Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
- Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
- Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране 2 000
Избор на
финансиране и
изпълнен на
проекта

30 000

24 Сграда на НЧ
"Самообразование
1897" - гр. Велики
Преслав,  кв. Кирково

Обследване за
енергийна
ефективност

1 000 Мерки по
ограждащи
елемент;

Мерки по
инсталации;

Инсталиране на
ситема за

2016-2020г. Възложител,
Партньор

- Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
- Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
- Намаляване необходимите текущи разходи;
- Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
- Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
- Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране 2 000
Избор на
финансиране и
изпълнен на
проекта

30 000
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увеличаване на КПД
при изгаряне на
биомаса.

25 Сграда на НЧ
"Съединение 1905" с.
Кочово

Обследване за
енергийна
ефективност

1 000 Мерки по
ограждащи
елемент;

Мерки по
инсталации;

Инсталиране на
ситема за
увеличаване на КПД
при изгаряне на
биомаса

2016-2020г. Възложител,
Партньор

- Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
- Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
- Намаляване необходимите текущи разходи;
- Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
- Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
- Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране 2 000
Избор на
финансиране и
изпълнен на
проекта

30 000

26 Сграда на НЧ „Съзнание
1928” - с. Хан Крум

Обследване за
енергийна
ефективност

1 000 Мерки по
ограждащи
елемент;

Мерки по
инсталации;

Инсталиране на
ситема за
увеличаване на КПД
при изгаряне на
биомаса

2016-2020г. Възложител,
Партньор

- Идентифициране на конкретни мерки за енергийно
спестяване;
- Намаляване потреблението на горива и ел енергия;
- Намаляване необходимите текущи разходи;
- Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;
- Повишаване комфорта на обитаване в сградите и
удължен живот на сгради и съоръжения;
- Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ

Проектиране 2 000
Избор на
финансиране и
изпълнен на
проекта

30 000



Програма за енергийна ефективност на Община Велики Преслав за периода 2016-2020 г.

стр. 33

ЕНЕРТЕХ
ООД

VI. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Прилагането на ПЕЕОВП ще допринесе за повишаването на жизнения стандарт на

населението, опазването на околната среда, изграждането на нова инфраструктура и

разширяването на съществуващата, които са приоритетни области за развитие на Община

Велики Преслав.

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.

Други осезаеми за всички заинтересовани страни ефекти и резултати, които ще бъдат

постигнати с реализирането на ПЕЕОВП, включват:

повишаването на комфорта на обитаване в сградите;

замяната на енергия от класически източници;

намалените емисии на парникови газове;

оползотворяването на местни ВЕИ;

намаляването разходите и потреблението на горива, енергия и вода в частния и

обществен сектор.

намаляването на разходите за поддръжка и експлоатация на уличното

осветление;

повишаването на безопасността при движение на пешеходци и създаване на

комфортна нощна среда;

забавянето на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси;

подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване

на показателите на околната среда, свързано с изпълнение на поетите

задължения от Република България относно Рамковата конвенция на ООН

по изменение на климата;

създаването на нови пазарни възможности за търговци /производители,

фирми за услуги и т.н./ и разкриване на нови работни места;

диверсифицирането на енергийните доставки и намаляване на зависимостта

на обектите от цените на горива и енергии;
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създаването на конкуренция между основните енергийни доставчици, по-

голяма сигурност на доставките и намаляване на цената на първичните

енергоресурси;

повишаването на информираността за ползите и предимствата по отношение

на енергийната ефективност;

повишаването на съзнанието на подрастващите в ефективно ползване на

горива, енергия и вода;

повишаването на общественото съзнание при ползването на горива, енергия и вода;

създаваното на кадри, способни да провеждат ефективна енергийна

политика на общинско ниво.

създаването на кадри, способни да реализират проекти за внедряване на

мерки за енергийна ефективност.

VII. 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, се предвижда  ПЕЕОВП да

се изпълнява, като се следва нормативно определената етапност, например:

Предварително проучване – необходимо е да се направи предварително /т.

нар. предпроектно/ 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, перспективи за дългосрочната на експлоатация  и др.

Обследване за енергийна ефективност на сгради и системи – това

включва детайлно обследване за енергийната ефективност на общинските

сгради, на системите за улично осветление, анализ на фактическите

енергийни баланси и идентифициране на проблемите, разработване на

пакети от енергоспестяващи мерки;

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.
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Инвестиционен проект – разработване на инвестиционен проект е

необходимо в някои случаи, поради спецификата и обема на предвидените

дейности, като е изцяло съобразен с действащото законодателство.

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,

както и повторно обследване за енергийна ефективност след едногодишна

експлоатация с цел доказване на постигнатите енергийни спестявания.

VIII. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Към настоящия момент Община Велики Преслав не разполага с достатъчно собствени

бюджетни финансови средства за реализацията на проекти по ЕЕ. Препоръчително е  да

търси начини и средства за инвестиции в подобряването на ЕЕ, тъй като изразходва

значителен финансов ресурс от бюджета си за енергийни разходи. Влагането на средства

в подобни инициативи не само би облекчило общинския бюджет, но и би довело до

модернизация на обектите при гарантиран енергиен комфорт. Инвестициите са

атрактивни и изгодни, тъй като генерират енергоспестяващи ефекти, а не разходи. При

реализирането на проекти от този род няма дълги периоди на строителство и средствата

започват да се възвръщат 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.

За реализиране на проектите, които са включени в ПЕЕОВП, може да бъдат използвани

следните източници на финансиране в зависимост от юридическия статут на собственика,

както и от спецификата на самия проект:

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;

Общински  бюджет - собствени средства за изпълнение на целеви програми

за осъществяване на мерки по ЕЕ При обекти общинска собственост

средствата, предоставяни от републиканския бюджет, могат да бъдат
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заявени чрез  бюджетите на общините и се определят като целеви субсидии

от републиканския бюджет.

Отпуснатите от държавния бюджет средства трябва да бъдат изразходвани в

рамките на една календарна година.

- при ЕСКО договори от собствен капитал на изпълнителя или чрез

предоставяне на участие в 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), емисии на Общински  облигационни

заеми (ценни книжа), финансов лизинг и др.

Продажба на единици редуцирани емисии на парникови газове (използ-

вайки механизмите на Протокола от Киото "съвместо изпълнение" и "меж-

дународна търговия с енергии", както и чрез сключване на т. нар. "офсет"

сделки);

Безвъзмездни средства (грант, субсидия) от различни фондове и между-

народни програми;

Собствени средства

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"

Кредитни линии на ЕБВР:

- Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяема

енергия;

- Кредитна линия на ЕС/ЕБВР за енергийна ефективност в България;

- Кредитната линия за енергийна ефективност в бита.

Международен фонд “Козлодуй” /МФК/

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (чрез

Програмата за развитие на селските райони (2014-2020г.) и други

европейски фондове и програми.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

Фонд „Енергетика и енергийни икономии”

Търговски заеми, предоставяни от местни търговски банки

Финансов лизинг
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IX. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ

Наблюдението на изпълнението на ПЕЕОВП  се извършва от Областния съвет по

енергийна ефективност и от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Последната

ежегодно събира и обобщава информация за изпълнението на програмите за енергийна

ефективност. Областнияt съвет по енергийна ефективност e орган, който със своя

консултативен характер акцентира върху оценяването на конкретното изпълнение и

даването на препоръки и насоки за работа при изпълнението на oбщинските програми за

енергийна ефективност.

На общинско ниво изпълнението на програмата, съгласно разпоредбите на ЗЕЕ, се

наблюдава от специализирана структура - Общински съвет по  енергийна ефективност .

Тя се назначава със заповед на кмета на общината и включва в състава си:

- председател - ресорен заместник-кмет;

- 2-ма членове от общинска администрация;

- 1 член от общински съвет;

- 1 член от представители на фирми и предприятия по отрасли;

Общински съвет по  енергийна ефективност:

извършва периодични прегледи (мониторинг) на постигнатия напредък по

отношение на изпълнение на целите;

прави анализи на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите;

разглежда на предложенията за промяна на мерките;

предлага промени, свързани с постигането на целите на ПЕЕОВП;

участва в обучения по ЕЕ.

За подпомагане наблюдението (мониторинга) на ПЕЕОВП е разработена следната система

(Таблица № 10) от индикатори за наблюдение и оценка, подпомагаща проследяването на

напредъка. Те са дефинирани съобразно смисъла и съдържанието на стратегическите цели

на ПЕЕОВП и проследяват степента на изпълнението им. Индикаторите са избрани в

синхрон с наличната и регулярно поддържана статистика, което гарантира

проследимостта им. При разработването им са посочени техни базови и целеви

стойности. Инструментът ще бъде основно средство за изготвяне на годишните доклади за

изпълнението на ПЕЕОВОП, междинната и последващата оценка.
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Таблица № 10 - Индикатори наблюдение и оценка.

№ Индикатор Мерна
единица

Базова
стойност

Целева
стойност

1 обновени сгради – общинска
собственост; бр. 0 22

2 обследвани сгради; бр. 5 17

3 обновени жилищни сгради; бр. 0 10

5 извършени модернизации на улично
осветление;

бр.
населени места 0 11

6 спестени горива тон 0 67

7 подменени отоплителни инсталации; бр. 0 22

8 спестена ел. Енергия – kWh 0 261 000

9 използвани възобновяеми енергийни
източници; бр. 0 3

10 спестени емисии; тон 0 220

X. ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

При осъществяване на текущ контрол по изпълнението на целите и мерките на ПЕЕОВП,

съществено значение има оценката на постигнатите резултати. Тя е структуроопределящ

елемент на изпълнение на програмния документ и ориентир за правилността на

провежданата политика по енергийна ефективност. За ПЕЕОВП следва да се извършат

междинна и последваща оценка.

Междинната оценка ще се извърши след втората година на  периода на действие на

ПЕЕОВП. В рамките на тази оценка ще се оценят обобщените резултати от изпълнението

му, като се направи и преглед на степента на достигане на формулираните цели и мерки и

се отчетат възникналите положителни или отрицателни отклонения. Оценката следва да

се извърши с конкретен анализ, въз основа на който да се предвиди съответна реакция.

Последващата оценка. В рамките на тази оценка ще се оценят обобщените резултати от

изпълнението на ПЕЕВОП, като се направи и преглед на степента на достигане на

формулираните цели и мерки. Последващата оценка следва още ще съдържа:

оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, инструменти

и ресурси за изпълнението на плана;

оценка на общото въздействие върху икономиката  и околната среда в община

Велики Преслав;
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ЕНЕРТЕХ
ООД

Изводи, относно същността и  начина на прилагане на програмата за

енергийна ефективност.

Препоръчително е извършването на последващата оценка да се извърши от независим

експерт в областта на енергийната ефективност.

XI. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

До края на първото тримесечие на всяка следваща година Общинска администрация

Велики Преслав съвместно с Общински съвет по Енергийна ефективност следва да

изготвя годишни отчети за изпълнение на програмата по образец, утвърден от

изпълнителния директор на АУЕР. Той се изпраща до ръководителя на АУЕР и успоредно

с това ще се внася за одобрение в Общински съвет Велики Преслав. Достъп до доклада

имат всички заинтересовани страни, което ще позволи да бъдат изразени мнения и

препоръки за корекции в хода на изпълнението на ПЕЕОВП.

XII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

до постигането на заложените цели на енергийната и икономическа политика не само на

местно ниво, но и на национално. Общините като консуматори, производители и

доставчици на енергия, като инвеститори, регулатори и мотиватори имат съществена роля

в развитието на енергийната ефективност и изпълнението на планове, програми и проекти

за намаляване на енергийните разходи.

Реализацията на настоящата ПЕЕОВП ще доведе до повишаване конкурентоспособността

на местната икономика, намаляване на зависимостта от внос на енергия и енергийни

ресурси на общината, намаляване на негативното въздействие на енергийните дейности

върху околната среда и климата, откриване на иновативни производства и нови работни

места, намаляване разходите за енергия на домакинствата и съответно повишаване на

жизнения стандарт и качеството на живота.


