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1. Въведение
Поставянето на енергийната ефективност на първо място е ключова цел в
законодателната инициатива „Чиста енергия за всички европейци“, тъй като
спестяването на енергия води до подобряване качеството на въздуха и общественото
здраве, намаляване на емисиите парникови газове, подобряване на енергийната
сигурност чрез намаляване зависимостта от внос на енергия, намаляване разходите за
енергия на домакинствата и предприятията, повишаване конкурентоспособността на
икономиката, създаване на повече работни места, като по този начин се цели повишаване
качеството на живот на гражданите.
В съответствие с приоритетите на ЕС България поставя енергийната ефективност на
първо място и планира да постигне намаление на крайното потребление на енергия чрез
изпълнение на стратегически цели и мерки, заложени в разработените стратегически
документи на национално ниво и при изпълнение на националната политика за
енергийна ефективност.
Изпълнението на политиката за енергийна ефективност, както на национално, така и на
местно равнище, е предизвикателство за отговорните институции поради наличието на
регулаторни, финансови и административни пречки, сред които осигуряването на
финансиране, липса на информация, знания и др.
Разработването на програми за енергийна ефективност е задължителна част от
държавната политика по енергийна ефективност, с прякото участие на регионалните и
местните структури. Този процес се определя като един от приоритетите на кохезионната
политика на ЕС за периода до 2030 г. На местно равнище общините играят ключова роля
в разумното използване на енергия и съответно в разработването на стратегически
документи в сферата на енергийната ефективност.
Реализирането на националната политика в сферата на енергийната ефективност се
осъществява на местно ниво с участието на общините и изпълнението на местните
политики, насочени към повишаване на енергийната ефективност на сградите.
Общинските програми за енергийна ефективност като цяло, както и настоящата
програма за енергийна ефективност на община Ботевград в частност, целят основно да
се намали нивото на енергопотреблението в обектите, общинска собственост, както и да
се повиши осведомеността на жителите относно управлението на енергийната
ефективност.
Предвидените в общинската програма мерки за енергийна ефективност имат за цел
превръщане политиката по енергийна ефективност в приоритет на територията на
община Ботевград, като по този начин се повиши икономическият растеж и жизненият
стандарт на населението на общината, подпомогне се опазването на околната среда.
2. Нормативна уредба
Програмата за енергийна ефективност на община Ботевград е разработена въз основа на
заложените изисквания в Закона за енергийна ефективност (Обн., ДВ, бр. 35 от
15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г., посл. изм. и доп. бр. 21 на ДВ от 12.03.2021 г.) и
съответства на целите, представени в следните документи:
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Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България
2021-2030 г.;
Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030
година с хоризонт до 2050 година;
Дългосрочна стратегия по отношение на климата в Европа до 2050 г.;
Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния
сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.;
Рамка по климата и енергетиката на ЕС до 2030 г.;
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за
действие за 2030 г.;
Закон за енергетиката;
Закон за енергията от възобновяеми източници
Национална стратегия за енергийна ефективност 2014-2020 г.;
Национален план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;
Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия;
Национален план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните
и/или охлаждани сгради;

Съгласно разпоредбите на Закона за енергийната ефективност и в частност чл.12, ал.2
от ЗЕЕ, всяка една община е задължена да изготви програмен документ (програма или
план) за енергийна ефективност, на който се основават бъдещите мерки и действия в
посока повишаване енергийната ефективност на общината.
Програмата за енергийна ефективност на община Ботевград е разработена съобразно
Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разработване на
програми за енергийна ефективност и обхваща периода 2021-2025 г.
3. Политика по енергийна ефективност
Политиката за енергийна ефективност е свързана с намаляване на използваната
енергия при нейното производство, при производството на стоки и предоставянето на
услуги и при нейното потребление, без да се влошават условията и стандарта на живот
на хората и без да се нарушава опазването на околната среда.
Политиката за енергийна ефективност в общините в основни линии се насочва към
консумацията на енергия както за обслужване на общински сгради, вкл.
административни сгради, сгради от образователната и културната инфраструктура,
сгради в сектора на здравеопазването, така и за мрежата на уличното осветление.
Политиката за енергийна ефективност е свързана с възможностите за подобряване
енергийните характеристики на сградите в експлоатация, подобряване състоянието на
отоплителните и климатичните инсталации в сградния фонд, изпълнение на дейности за
осигуряване на по-добри експлоатационни и енергийни характеристики на сградите. За
постигане на енергийна ефективност при консумацията на енергия следва да се изготвят
енергийни обследвания на обектите и да се изберат рентабилни мерки за реализиране на
икономии и подобряване комфорта на обитаване на сградите.
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3.1. Политика по енергийна ефективност на ЕС
Европейският съюз има за цел да бъде световен лидер в борбата с изменението на
климата и в тази връзка се стреми да постигне целите на споразумението от
Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в
Париж, като същевременно осигурява чиста енергия в целия съюз. С цел изпълнение на
този ангажимент, са дефинирани следните обвързващи цели за климата и енергетиката
за 2030 г., както следва:
-

Намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40 % спрямо 1990 г.
чрез преход към нисковъглеродна икономика;
Повишаване на енергийната ефективност до поне 32,5 %;
Увеличаване на дела на енергия от възобновяеми източници до поне 32 % от
брутното крайно потребление на енергия в ЕС;
Осигуряване на минимум 15 % междусистемна електроенергийна свързаност
между държавите-членки на съюза.
3.2.Национална политика по енергийна ефективност

На национално ниво са разработени и приети редица документи в областта на
енергийната ефективност. С цел осигуряване на единен подход в целия Европейски съюз
и в изпълнение на стратегията на енергийния съюз всяка държава – членка, вкл. и
България е разработила Интегриран национален план в областта на енергетиката и
климата.
Стратегически цели и приоритети в областта на енергетиката и климата на България,
заложени в Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата на
Република България 2021-2030 г. са, както следва:
-

-

-

Национална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното
крайно потребление на енергия – 27,09 %;
намаляване на първичното енергийно потребление в сравнение с базовата
прогноза/референтния сценарий PRIMES 2007– 27,89 % и намаляване на крайното
енергийно потребление в сравнение с базовата прогноза/референтния сценарий
PRIMES 2007 – 31,67 %
 провеждане на алтернативни политики и мерки за насърчаване на
енергийната ефективност, вкл. финансови стимули за изпълнение на
проекти за енергийна ефективност, насърчаване на договори с гарантиран
резултат (ЕСКО договори),
национална цел за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. спрямо
2005 г. за секторите извън ЕСТЕ (сграден фонд, селско стопанство, отпадъци и
транспорт) съгласно Регламент (ЕС) № 2018/842 за задължителните годишни
намаления на емисиите на парникови газове за държавите-членки в периода 20212030 г. – 0 %;
ниво на междусистемна енергийна свързаност – 15 %;
индикативни междинни цели за постигане за периода 2021-2030 г.:
 спестявания на енергия от жилищни и нежилищни сгради – 2 917 GWh/y;
 обновена площ жилищни и нежилищни сгради – 22 203 509 кв. м;
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обновена площ от съществуващия сграден фонд за обновяване в момента
– 7,9 %;
спестявания на емисии CO2 – 1 306 435 тона.

С цел допринасяне изпълнението енергийната политика на национално ниво, е
необходимо провеждането на политика за енергийна ефективност и на местно равнище.
На ниво община важни стъпки, предхождащи реализацията на дейности в сферата на
енергийната ефективност са подготовката, събирането на информация и изготвянето на
общинска програма за енергийна ефективност.
3.3. Политика по енергийна ефективност на община Ботевград
Разработването на програма за енергийна ефективност на община Ботевград е важна и
необходима стъпка при провеждането на енергийна политика на местно равнище. С цел
изпълнението на устойчиво енергийна политика е необходимо да се обърне внимание на
редица други политики, провеждани на общинско ниво, сред които икономическата,
социалната политика, както и политиката по опазване на околната среда и ресурсна
ефективност. От изброените именно енергийната политика предоставя големи
възможности за съчетаване на нужните мерки за опазване на климата с нови
технологични и икономически дейности със социален ефект (осигуряване на работни
места и повишаване комфорта на работната и жизнената среда).
Основа за разработване на Програмата за енергийна ефективност на община Ботевград
за периода 2021-2025 г. е анализът върху състоянието на енергийното потребление в
общината, идентифицираната необходимост от предприемане на действия за
подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд и за намаляване
консумацията на енергия, както и възможностите за реализацията на дейности за
въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Ботевград.
Направен е преглед на действащата нормативна уредба в областта на енергийната
ефективност и стратегическите документи на община Ботевград, с цел постигане на
съответствие между отделните стратегически документи на общината и запознаване с
резултатите от реализирани проекти/дейности за енергийна ефективност през
последните години.
Общинската програма за енергийна ефективност се основава на целите, заложени в
стратегическите документи на общинско ниво , а именно опазване на околната среда и
действия по изменението на климата чрез намаляване на парниковите газове и
отделените емисии въглероден диоксид, изграждане и подобряване на
инфраструктурата-реконструкция на съществуваща пътна мрежа, газификация на
домакинствата, подобряване на енергийната инфраструктура на общината.
Община Ботевград е изправена пред предизвикателството как да осигури необходимия
технически и финансов ресурс за обновяване на сградния фонд чрез изпълнението на
енергоспестяващи мерки, респ. как да намали потреблението на конвенционални
източници на енергия чрез използването на енергия от възобновяеми енергийни
източници. Липсата на достатъчни финансови средства както на ниво община, така и на
ниво частен инвеститор възпрепятстват изпълнението на дейности за подобряване на
енергийната ефективност както в общинския сграден фонд, така и в частни жилища.

5
Програма за енергийна ефективност на община Ботевград 2021-2025 г.

Неизследван и все още нереализиран е потенциалът за енергийна ефективност в сферата
на използване на възобновяеми енергийни източници, както и във възможностите за
подобрение на горивните процеси, промяната на горивната база и намаляване на загубите
в системата за пренос и разпределение.
Община Ботевград се стреми към реализацията на успешна енергийна политика през
последните години чрез изпълнението на дейности за въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в обществени и жилищни сгради, подмяна на уличното осветление, които
от своя страна водят до подобряване на енергийните характеристики на обектите и целят
понижаване потреблението на енергия. Изпълнението на дейности в сферата на
енергийната ефективност целят постигането и на икономически ефект за общината, а
именно намаляване на разходите за енергия.
4. Обща характеристика на община Ботевград
4.1. Географски характеристики
4.1.1. Местоположение и обхват.
Община Ботевград се намира в Югозападен район за планиране и е четвъртата по
големина община в област София. Заема площ от 519 кв. км. или 7.3% от площта на
областта.
В административно отношение Община Ботевград граничи с общините: Правец,
Етрополе, Горна Малина, Елин Пелин, Своге, Мездра и Роман.
Общината е съставена е от 13 населени места – общинският център град Ботевград и
дванадесет села: Боженица, Врачеш, Гурково, Елов дол, Краево, Липница, Литаково,
Новачене, Радотина, Рашково, Скравена и Трудовец.
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4.1.2. Релеф
Релефът е равнинно-котловинен и планински, характеризира се с резки смени на стръмни
склонове и равнинни терени. Общината е бедна на полезни изкопаеми.
4.1.3. Климат
Климатът е континентален, а в някои части на общината – планински. Средната годишна
температура е около 12,6°C, а количеството валежи – около 750-1000 мм. На територията
на общината се наблюдават чести температурни инверсии в долините, долинните
разширения и Ботевградската котловина, при които минималните температури достигат
до -18,5° С, а максималните до 37˚С. Температурните инверсии и високата влажност на
въздуха са основни фактори за повишаване концентрацията на замърсителите във
въздуха и задържането им в приземния атмосферен слой на котловината. Годишният ход
на валежите има подчертано континентален характер. Средногодишната сума е 971 мм.
Годишният максимум на денонощните валежни количества е 128,5 мм, като
максималните валежи са в летния сезон, а минималните - в зимните месеци. Средното
атмосферно налягане е 972,8 хектопаскала.
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4.1.4. Водни ресурси
Територията е богата на водни ресурси. Освен многобройните реки, в община Ботевград
е разположен и язовир “Бебреш” – основен водоизточник за населението. Главната водна
артерия на Ботевградската котловина е р. Бебреш, която събира повърхностите води реките Стара река, Церовица, Калница, Писана, Боговина, Рударка, а в котловината и се
влива р. Малки Искър. Гъстотата на речната мрежа е 1-1,5 км/кв. м. Оттокът на р. Бебреш
е регулиран чрез язовир „Бебреш" в землището на с. Врачеш. В района не са разположени
естествени езера. По-пълноводни реки са р. Чешковица с около 10 притока; р. Осеница с
притоци Кукева, Оселска и Козя; р. Бистрица с приток р. Рогачевица; р. Ечемишка и р.
Стубелска. Повърхностните и подземните води са с дъждовно-снежно подхранване и
зависят от климатичната обстановка.
4.1.5. Почви
За общината е характерно почвено разнообразие: срещат се като разновидности
алувиални, сиви горски и кафяви горски почви. Въпреки това, в по-голямата си част
почвите не се отличават със значително плодородие. Около 50% от територията на
общината е заета от горски площи, а около 11% – от урбанизирани територии.
4.2.Демографска структура
През последните години развитието на демографската структура в община Ботевград е
повлияно от икономическата и социална ситуация в страната, от общите тенденции за
намаляване и застаряване на населението, ниската раждаемост, намаляване броя на
сключените бракове, отрицателния естествен прираст и засилените миграционни
процеси.
За периода 2017-2020 г. населението на общината постепенно намалява. По данни на
НСИ, Инфостат към 2020 г. населението на Община Ботевград наброява 30 665 жители,
в това число на територията на гр. Ботевград -19 012 и в 12-те населени места-11 653
души.
Таблица №1 Брой жители на територията на община Ботевград
Населено място
Община Ботевград
гр. Ботевград
с. Боженица
с. Врачеш
с. Гурково
с. Елов дол
с. Краево
с. Липница
с. Литаково
с. Новачене

Население
2017г.
31 367
19 300
133
3241
338
47
147
149
1794
1168

Население
2018г.
31 033
19 212
131
3194
332
40
137
139
1772
1152

Население Население
2019г.
2020г.
30 625
19 086
117
3146
306
34
131
131
1743
1148

30 665
19 012
116
3137
317
34
137
137
1773
1179
8
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с. Радотина
с. Рашково
с. Скравена
с. Трудовец
Източник: НСИ, Инфостат

205
146
1700
2999

194
138
1651
2941

179
116
1616
2872

170
118
1623
2912

4.3. Образователна инфраструктура
Към 2021 г. общият брой детски градини на територията на община Ботевград е 12, като
7 от тях са в гр. Ботевград, а останалите пет в големите села на общината – с. Врачеш, с.
Трудовец, с. Скравена, с. Литаково и с. Новачене. В 12-те общински детски градини се
обучават деца на възраст от 3 до 7 години. В четири от селата в детските градини има
яслени групи. На територията на гр. Ботевград има 4 яслени групи, обособени във филиал
„Детелина“ към ДГ „Иглика“ и 4 яслени групи към Детска ясла „Здравец“.
Сградният фонд на детските градини е създаден по различно време. Повечето детски
заведения са строени през 70-те и 80-те години на XX век. По-голяма част от тях,
предимно в гр. Ботевград, са претърпели ремонти в различна степен – основни, частични,
реконструкция и обзавеждане и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.
През последните години със средства от общинския бюджет, както и с европейско и
национално финансиране са извършени ремонтни дейности на част от детските градини
на територията на общината. В периода 2018-2019 г. е извършено следното:
- основен ремонт на ДГ „Детелина”, с. Врачеш;
- основен ремонт на филиал „Детелина” към ДГ „Иглика”, гр. Ботевград, който от 2010
год. изобщо не функционираше и възобнови своята дейност през 2019 г.;
- саниране и ремонт на вътрешни инсталации на ДГ ”Здравец”, с. Трудовец;
- подмяна на дограма в ДГ „Зора” с. Новачене;
- основен ремонт на ДГ „Здравец“, с. Литаково – Сградният фонд на ДГ „Здравец“, с.
Литаково се състои от две сгради – едната, от които бе ремонтирана през 2018 г. и се
използва към настоящия момент за детска градина.
В образователната структура на община Ботевград са включени 9 общински и 2
държавни училища, както следва:
- 8 основни училища – три от тях са в град Ботевград (ОУ „Васил Левски“, ОУ „Н.Й.
Вапцаров“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“), а останалите пет - в големите села на
територията на община Ботевград (ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец, ОУ „Отец
Паисий“, с. Врачеш“, ОУ „Св. Св, Кирил и Методий“, с. Скравена, ОУ „Васил Левски“,
с. Литаково и ОУ „Васил Левски“, с. Новачене);
- 3 средни учебни заведения - 1 общинска профилирана природо-математическа
гимназия в гр. Ботевград - ППМГ „ Акад. проф. Асен Златаров“ и 2 държавни
професионални гимназии в гр. Ботевград - ПГТМ „Христо Ботев“ и ТПГ „Стамен
Панчев“
9
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На територията на град Ботевград се намират и 2 висши учебни заведения
(Международно висше бизнес училище и Колеж по енергетика и електроника към
Технически университет-София).
4.4.Здравеопазване
Акредитираните лечебни заведения на територията на Община Ботевград са: МБАЛБотевград ЕООД и Медико-диагностична лаборатория Ботевград ООД, които са
разположени в на територията на гр. Ботевград.
Освен тях за здравето на населението се грижат още няколко лечебни заведения с
амбулатории за индивидуална и групова практика и медико-техническа и медикодиагностична лаборатория. Селата, в които има изградена здравна служба са: Трудовец,
Врачеш, Новачене, Скравена, Литаково, Рашково, а тези, в които има обособени стаи за
медицински прегледи в кметствата са: Боженица, Радотина, Гурково, Елов дол, Краево,
Липница.
4.5. Икономическо състояние
Община Ботевград е сред общините със структуроопределящи предприятия за
индустрията на София област, община, утвърдила се като промишлен център и
обособена икономически-активна зона, благодарение на наличието на инфраструктура
за реализация на продукти и стоки в сектора на услугите (логистични бази, транспортна
достъпност).
Икономиката на общината има промишлено-аграрна структура. Развити отрасли на
промишлеността са: електроника, машиностроене, металообработване, хранителновкусова и текстилна промишленост, строителство, дърводобив и други. Изградени са и
няколко високотехнологични предприятия.
Основните отрасли в икономиката, които са характерни за общината, са: електроника,
химическа промишленост, металообработване, шивашка промишленост, хранителновкусова промишленост, дървопреработване и производството на мебели.
В селата Врачеш, Скравена, Трудовец има сравнително добре развита икономика.
Значителна част от населението на с. Врачеш е заето с производство на бъчви и бурета.
Съгласно информация от НСИ за 2019 г. на територията на община Ботевград развиват
дейност общо 1 497 нефинансови предприятия, в които са заети общо 13 421 души. По
отношение на разпределението по сектори най-голям брой предприятия са в сектор
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, а най-малък брой извършват дейност
в сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива“, предвид спецификата на сектора. Разпределението на
предприятията съгласно основната икономическа дейност, която извършват и броя заети
лица, е видно от таблицата по-долу.
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Таблица № 2 Разпределение по икономически дейности на нефинансовите
предприятия на територията на община Ботевград
Икономически дейности по КИД-2008 (А21)
Код
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
P
Q
R
S

Наименование
Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и
на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания
Административни и спомагателни дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности

2019
Брой
Заети
предприятия
лица
Брой
Брой
1497
13421
91
308
..
..
132
8738
4
41
..

..

83
572
122
95
24

413
1720
803
296
110

43
89
23
16
93
23
83

39
142
79
98
364
77
111

Източник: Национален статистически институт
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Графика № 1 Разпределение на нефинансови предприятия в община Ботевград за
2019 г.

Разпределение на предприятията в община
Ботевград за 2019 г.
по икономически дейности
съгласно данни на НСИ

Селско, горско и рибно стопанство
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на ел. и
топлинна енергия и на газообразни горива
Строителство

23
93

83

Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети

91
132

16
23

Транспорт, складиране и пощи
4

Хотелиерство и ресторантьорство
83

89

Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Операции с недвижими имоти

43
24

Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни
дейности

95

Образование
122
572

Хуманно здравеопазване и социална
работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности

През последните няколко години се забелязва сравнително положителна тенденция на
намаляване на процента на безработица на територията на общината в сравнение със
средния за страната процент. Средногодишното равнище на безработицата за Община
Ботевград за към края на 2020 г. е 4.9 % (при средно за София област – 7,54 %, а за
страната – 5,2 %).
Към 31.12.2020 г. в Дирекция „Бюро по труда“, гр. Ботевград са регистрирани 751
безработни лица в община Ботевград.
4.6.Горско стопанство. Земеделие и животновъдство.
4.6.1. Горско стопанство
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Съгласно информация, представена е проекта на Общия устройствен план на община
Ботевград, горските територии възлизат на 278 605 дка и заемат 53,4 % от поземления
фонд на община Ботевград, а земеделските земи заемат площ от 210 104 дка,
представляващи 40,3 % от поземления фонд.
4.6.2. Земеделие и животновъдство
Съгласно данни, предоставени от Областна дирекция „Земеделие“ – София област, на
територията на община Ботевград от зърнените култури се отглеждат основно пшеница
и слънчоглед. Данни за засетите площи и средните добиви са представени в таблиците
по-долу.
Таблица № 3 Засети площи в дка за периода 2016-2020 г.
Пшеница
Ечемик
Ръж
Слънчоглед

2016
22540
270
0
14949

2017
18475
525
660
15143

2018
16485
345
0
7513

2019
14600
40
0
8000

2020
14600
250
0
11430

Таблица № 4 Средни добиви кг/дка на култури за периода 2017-2020 г.
Пшеница
Ечемик
Ръж
Слънчоглед

2016
268
222
0
150

2017
306
267
273
225

2018
320
307
0
150

2019
323
225
0
200

2020
406
190
0
195

За периода 2016-2020 г. се забелязва увеличение на площите на естествените ливади и
мерите на територията на община Ботевград – 22 383 дка за 2020 г. спрямо 17 168 дка за
2016 г.
По отношение на животновъдството, в населените места в обхвата на община Ботевград
през 2020 г. се отглеждат 4500 овце, 3345 говеда и биволи, 2500 птици, 2150 пчелни
семейства, 1050 кози, 180 коне и 25 свине.
Регистрираните земеделски стопани на територията на община Ботевград за 2020 г. са
общо 238, като 67 от тях са животновъди.
4.7.Транспортна инфраструктура
През територията преминава път Е-79 Видин – Мездра – Ботевград – Благоевград –
Кулата, който съвпада с трасето на паневропейски транспортен коридор №4,
осигурявайки връзка с Румъния на север и Гърция на юг, както и път Е-83 Гара Бяла –
Плевен – Ябланица – Ботевград, който осигурява връзка с област Ловеч. Основна
транспортна ос е и път Е-772 Ботевград – Велико Търново – Варна.
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Според Националната концепция за пространствено развитие, общинският център – град
Ботевград има ключово разположение по направление север-юг и играе важна роля за
развитието на западната ос (Видин-Враца-София-Благоевград-Кулата), част от
общоевропейски транспортен коридор № 4.
Подобрен е транспортният достъп в петте големи населени места в общината. В
общината към момента не е изградена навсякъде достъпна среда за лицата в
неравностойно положение с изключение на средата около новите интервенции – нови
или реновирани сгради и пространства.
Общинската транспортна схема е с голям брой транспортни връзки до всички населени
места в общината, включително да високопланинските и слабо населени села. Освен
транспортно обслужване по регулярни автобусни линии се осъществяват
специализирани /работнически/ и специални /туристически / превози на населението.
През последните години са извършвани ремонтни дейности на асфалтовото покритие в
населените места на територията на общината, подмяна на тротоари и бордюри на част
от уличната мрежа, както и ремонт на част от уличната мрежа. За периода 2016-2020 г.
са извършвани и ремонтни дейности на пътната мрежа, сред които:
-

Ремонтно възстановителни работи на асфалтови настилки по път от село Врачеш
до път III-161;
Частично асфалтиране на път IV 16113 Новачене- Гурково;
Текущ ремонт на път SFO 3069 Боженица - махала Мурта в с. Боженица;
Направа на пътно легло и асфалтиране на път за достъп до вили в местността
"Михов рът" над АМ "Хемус;
Профилиране на пътна основа и асфалтиране на участък от ул.36, кв.42, в. з.
Зелин, гр. Ботевград.

Въпреки предприетите мерки остава проблема с амортизираната общинска пътна
инфраструктура и необходимостта от нейната поетапна рехабилитация. Същата
необходимост се налага и по отношение на значителна част от уличната мрежа в
населените места.
4.8. Енергийна инфраструктура
4.8.1. Електроснабдяване
Електроснабдяването в община Ботевград се осъществява от Националната енергийна
компания, като електропреносната и електроразпределителната мрежа и съоръженията
към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от „ЧЕЗ – България“ ЕАД. Всички
населени места в общината са електрифицирани и не се налагат действия за
усъвършенстване на системата.
4.8.2. Газоснабдяване
В гр. Ботевград са газифицирани всички детски градини, основни училища, болницата и
сградите в централната градска част.
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През последните години се извършва успешно газифициране на части от населените
места в общината. Извършена е газификация и е разширена газопреносната мрежа на 9
населени места с приоритетно включване на обществени заведения със социална
значимост като училища, детски заведения, административни сгради и др.
По данни от “Балкангаз 2000“ АД през 2020 г. общата дължина на изградената
газоразпределителна мрежа (разпределителни газопроводи и отклонения) е над 5000 л.м.
Присъединените нови абонати са над 250. Основната концентрация е в с. Врачеш (около
2 км), за останалите населени места – нови присъединявания според проявения интерес.
Напредва изграждането на газопровода за ГРП4 – в североизточния край на ж.к. „В.
Левски", с което ще се осигури капацитет за продължаващото присъединяване на нови
абонати. На етап работно проектиране е газификацията на вилна зона „Лозята“ в с.
Трудовец.
Изпълняват се дейности за разширяване на газопреносната мрежа в малките населени
места на територията на общината, както и дейности за изграждане на
газоразпределителна мрежа във вилните зони в общината.
4.9.Състояние на уличното осветление
Уличното осветление е изградено във всички населени места на територията на
общината. През последните години е извършена цялостна подмяна на осветителните тела
на територията на гр. Ботевград и вилна зона Зелин, започната е поетапна подмяна на
осветителните тела в по-големите села в общината. На територията на малките населени
места в общината предстои да бъде извършена подмяна на осветителните тела, предвид
че същите са морално остарели. С цел ефективност и оптимизация на работата на
системите за улично осветление е необходимо въвеждането на автоматизирани системи
за управление на уличното осветление в малките населени места в община Ботевград.
През 2017 г. е извършвано енергийно обследване на системата за улично осветление на
територията на община Ботевград, въз основа на което е изготвен инвестиционен проект,
в който са предвидени конкретни мерки за подобряване на енергийните характеристики
на уличното осветление и за въвеждане на автоматизирана система за управление, като
се търсят възможности за финансиране на предписаните мерки. През 2020 г. е извършено
енергийно обследване на системите за улично осветление на селата Врачеш, Трудовец,
Литаково, Скравена и Новачене, изготвени са инвестиционни проекти за модернизиране
на системите за улично осветление. Към настоящия момент се търсят възможности за
финансиране за изпълнение на заложените мерки в инвестиционните проекти.
4.10. Състояние на сградния фонд на територията на община Ботевград
Наличният сграден фонд на територията на община Ботевград обхваща сгради
общинска, държавна и частна собственост.
Преобладаващата част от сградите са тухлени, без топлоизолация и с ниски
топлотехнически качества. Процент от построените преди 1990 г. сгради са панелно
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строителство – без топлоизолация, с големи топлинни загуби и множество течове от
покривните конструкции, което обуславя високите разходи за поддръжка и отопление.
На територията на община Ботевград се намират 134 обекта, общинска
собственост, разпределени по следния начин съгласно местоположение и
предназначение:
Графика № 2 Обекти, общинска собственост

Брой обекти, общинска собственост
4

2

7

7

5
3

7

2
2

82
7

9
7

гр. Ботевград

с. Боженица

с. Врачеш

с. Гурково

с. Елов дол

с. Краево

с. Липница

с. Литаково

с. Новачене

с. Радотина

с. Рашково

с. Скравена

с. Трудовец

Значителен брой от обектите, общинска собственост, се ползват в сектора на
услугите, както и като административни сгради.
Таблица № 5 Сгради, общинска собственост
Предназначение

Брой обекти (самостоятелни сгради или
част от сгради)

Административни

24

В сферата на образованието (училища и
прилежащите към тях сгради)

15

Детски заведения (детски градини, детски
ясли и домове)

16

Културни институции (читалища и музей)

12

Паметници на културата

4

Институции

7

В сферата на здравеопазването

9

Промишлени сгради

14

Почивна станция

1
16
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Други

32

В периода 2017-2020 г. са извършени ремонтни дейности за внедряване на
енергоспестяващи мерки в редица сгради, общинска собственост, които доведоха до
подобряване на енергийните параметри на общинския сграден фонд.
Част от сградите, общинска собственост, находящи се в малките населени места, в които
се ползват за административни и културни цели, се нуждаят от подновяване, тъй като са
с влошени енергийни параметри. За да се подобрят енергийните и техническите
характеристики на общинските сгради, за да се оптимизира консумацията на енергия и
да се намалят разходите за енергия, следва да се приложат мерки с цел подобряване на
енергийната ефективност, като например ремонт/реконструкция на сградата, подмяна на
съществуващите дограми, топлоизолация, подмяна или топлоизолация на покриви,
смяна на инсталации и др.
Съгласно предназначението им промишлените сгради са тези, които са с влошени
енергийни характеристики и за които е необходимо да се предвидят мерки за повишаване
на енергийната им ефективност.
По отношение на жилищния сграден фонд на територията на общината, съгласно данни
на НСИ към 2017 г. броят на жилищата в община Ботевград е 12613, като от тях 3251 или
25,8% са разположени в общинския център град Ботевград. В останалите населени места,
най-голям е делът на жилищата село Трудовец - 15,7% (1986 бр.), следвано от село
Врачеш с 11,8% (1487 бр.), село Скравена - 10,8% (1359бр.) и село Литаково – 9,4% (1188
бр.). Най-малко жилища се падат на село Елов дол - 1,1% (140 бр.), село Краево - 2,09%
(264бр.) и село Боженица - 2,1% (266 бр.).
По типове конструкция на сградите, разпределението на жилищния фонд на територията
на общината, наброяващ общо 12613 сгради, е следното: 48,6% или 613 6бр. са тухлени
с гредоред, 5200бр. (41,2%) са тухлени с бетонна плоча, 606 броя са стоманобетонни 4,8%, 139бр. или 1,1% панели и 532 (4,2%) други.
Таблица № 6 Разпределение на жилищните сгради на територията на община
Ботевград по конструкция на сградата
Населено
място
Община
Ботевград
в градовете
в селата
с.Боженица
гр.Ботевград
с.Врачеш
с.Гурково
с.Елов дол
с.Краево
с.Липница
с.Литаково
с.Новачене
с.Радотина
с.Рашково
с.Скравена

общо

панели

тухлени с
плоча
5200

тухлени с
гредоред
6136

други

139

стоманобетонни
606

12613
3251
9362
266
3251
1487
364
140
264
404
1188
992
423
489
1359

78
61
7
78
5
1
0
2
5
8
0
6
2
17

343
263
5
343
38
1
0
24
5
11
24
11
2
40

1796
3404
37
1796
637
102
26
61
61
481
329
107
118
424

989
5147
194
989
767
240
106
132
266
627
588
218
356
828

45
487
23
45
40
20
8
45
67
61
51
81
11
50

532
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с.Трудовец

1986

8

102

1021

825

30

Източник: НСИ, 2018г.
От гледна точка периодизация на сградния фонд, най-голям е процентът на жилищните
сгради, строени през периода до 1946-1960г. – 2682бр. или 21,2% от наличния сграден
фонд, следвани от жилищни сгради, строени през периода 1919-1945г. - 2286бр. (18,1%)
и жилищни сгради, строени през периода 1971-1980 - 2234бр. (17,7%).
Преобладаващата част от сградите са тухлени, без топлоизолация и с ниски
топлотехнически качества. Процент от построените преди 1990 г. сгради са панелно
строителство – без топлоизолация, с големи топлинни загуби и множество течове от
покривните конструкции, което обуславя високите разходи за поддръжка и отопление.
Основните проблеми, свързани с жилищния фонд, които се открояват, са остарелите
фасади, стари дограми, лоша топлоизолация или липса на такава, висока
енергопропускливост и др. Част от дейностите, които се извършват от частни лица, не са
свързани с повишаване енергийната ефективност. Сред причините за влошаване на
жилищния фонд могат да се отбележат липсата на добра осведоменост на гражданите за
намаляване консумацията на енергия, високите стойности за извършване на обследване
за енергийна ефективност и последващо енергийно обновяване на сградите за сметка на
собствениците, неефективните вътрешносградни отоплителни мрежи, употребата на
нискоефективни уреди и енергоносители, както и ограниченото използване и внедряване
на енергоефективни материали.
5. Състояние на енергийното потребление
В периода 2017-2020 г. са извършени ремонтни дейности за внедряване на
енергоспестяващи мерки в редица сгради, общинска собственост, които доведоха до
подобряване на енергийните параметри на общинския сграден фонд. Изпълнените
дейности в сферата на енергийната ефективност имат като резултат реализиране на
икономии на средства за енергийно обезпечаване на структурите и спомогнаха за
подобряване експлоатационните и енергийните характеристики на сградите, общинска
собственост.
Реализираните дейности, сред които подобряване на топлоизолацията, подмяна на стара
и амортизирана дограма, модернизирането на отоплителните инсталации в част от
сградите, намалиха потреблението на енергия в общинския сграден фонд.
Част от сградите, общинска собственост, находящи се извън административни център на
общината, в които се ползват за административни и културни цели, се нуждаят от
подновяване, тъй като са с влошени енергийни параметри. За да се подобрят енергийните
и техническите характеристики на общинските сгради, за да се оптимизира
консумацията на енергия и да се намалят разходите за енергия, следва да се приложат
мерки с цел подобряване на енергийната ефективност, като например
ремонт/реконструкция на сградата, подмяна на съществуващите дограми,
топлоизолация, подмяна или топлоизолация на покриви, смяна на инсталации и др.
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В периода 2016-2020 г. е извършено обследване за енергийна ефективност на 29 сгради,
общинска собственост, в изпълнение на произтичащите от Закона за енергийната
ефективност задължения за всяка община. В 17 от сградите са изпълнени съответните
мерки и са повишена енергийната ефективност, в други 8 сгради са изпълнени част от
дейностите. В 7 сгради, общинска собственост са извършени ремонтни дейности без
предварително енергийно обследване и трудно може да се проследи ефектът от пестене
на енергия и повишаване комфорта на обитаване.
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Таблица № 7 Списък на обществени сгради, общинска собственост с изпълнени дейности, вкл. мерки за повишаване на
енергийната ефективност
№

Обект

Населено
място

РЗП
в кв. м

Извършено
Номер на
Предписани мерки съгласно
обследване
сертификат за
доклад от обследване за
за
енергийни
енергийна ефективност
енергийна
характеристики
ефективност
да
214ЕХЕ001
Топлоизолация по стени;
Топлоизолация по таван;
Топлоизолация по таван и
еркер; Топлоизолация по
разпределителна мрежа;
Автоматично управление на
топлоподаване

Изпълнени дейности, вкл.
мерки за повишаване на
енергийната ефективност

1

ППМГ "Акад. проф.
д-р Асен Златаров",
гр. Ботевград

гр. Ботевград

2186

2

Физкултурен салон
на ППМГ "Акад
проф. д-р Асен
Златаров", гр.
Ботевград

гр. Ботевград

464

да

214ЕХЕ002

Топлоизолация по стени;
Топлоизолация по таван;
Подмяна на дограма

Топлоизолация на външни
стени; Топлоизолация на
покрив; Подмяна на
дограма

3

ЦДЯ № 2
"Детелина", гр.
Ботевград

гр. Ботевград

1554

да

214ЕХЕ003

Изолация на външни стени;
Изолация на покрив; Подмяна
на дограма; Подмяна на ВОИ;
Подмяна на котел и горелка;
Реновиране на система за
БГВ; Подмяна на осветителни
тела

топлоизолиране на външни
стени; топлоизолиране на
покривна конструкция;
подмяна на дограма;
цялостна подмяна на
вътрешна отоплителна
инсталация; подмяна на
осветителни тела; подмяна
на водогреен котел и
горелка

Топлоизолация на външни
стени; топлоизолиране на
под; топлоизолиране на
покрив; подмяна на
дограма; топлоизолиране
на тръбна мрежа в сутерена

№

Обект

Населено
място

РЗП
в кв. м

4

Народно читалище
"Христо Ботев
1884", гр. Ботевград

гр. Ботевград 4647.14

5

Административна
сграда на Община
Ботевград и
Общинска
библиотека "Иван
Вазов"

гр. Ботевград 8719

да

214ЕХЕ026

Топлоизолация на стени и
еркери; Подмяна на дограма;
Топлоизолация на покрив;
Топлоизолация на еркери;
Подмяна на ВОИ и водогреен
котел; Подмяна на
осветителни тела

6

Административна
сграда на кметство
село Скравена, общ.
Ботевград

с. Скравена,
общ.
Ботевград

да

376ГРП087

Подмяна на дограма;
Изолация на покрив и подове;
Монтаж на топлоизолация по
фасадни стени; Подмяна на
осветителни тела

565.96

Извършено
Номер на
Предписани мерки съгласно
обследване
сертификат за
доклад от обследване за
за
енергийни
енергийна ефективност
енергийна
характеристики
ефективност
да
214ЕХЕ004
Топлоизолация на външни
стени; Топлоизолация на
покрив; Топлоизолиране
еркер; Подмяна на дограма;
Подмяна на осветителни тела;
Подмяна на тръбна мрежа и
котел; Подмяна
вентилационни съоръжения

Изпълнени дейности, вкл.
мерки за повишаване на
енергийната ефективност
топлинно изолиране на
външни стени; топлинно
изолиране на покривна
конструкция;
топлинно изолиране на
еркер; подмяна на външна
дограма; подмяна на
осветителни тела;
Подмяна на тръбна мрежа
и котел голяма зала;
Подмяна вентилационни
съоръжения
топлоизолация на стени
(вътрешна изолация);
подмяна на дограма;
топлоизолиране на покрив;
топлинно изолиране на под
(еркери); подмяна на ВОИ
за отопление и вентилация
и водогреен котел; подмяна
на осветителни тела
Подмяна на дограма;
Изолация на покрив и
подове; Монтаж на
топлоизолация по фасадни
стени
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№

Обект

Населено
място

РЗП
в кв. м

Извършено
Номер на
Предписани мерки съгласно
обследване
сертификат за
доклад от обследване за
за
енергийни
енергийна ефективност
енергийна
характеристики
ефективност
да
376ГРП088
Подмяна на дограма;
Топлоизолация на покрив;
Монтаж на топлоизолация по
фасадни стени; Подмяна на
осветителни тела

Изпълнени дейности, вкл.
мерки за повишаване на
енергийната ефективност

7

Административна
сграда - кметско
наместничество
Елов дол, общ.
Ботевград

с. Елов дол,
общ.
Ботевград

115.5

8

Административна
с. Литаково,
сграда - кметство
общ.
село Литаково, общ. Ботевград
Ботевград

571.6

да

376ГРП089

Подмяна на дограма;
Топлоизолация на покрив;
Монтаж на топлоизолация по
фасадни стени; Подмяна на
осветителни тела

Подмяна на дограма;
Топлоизолация на покрив;
Монтаж на топлоизолация
по фасадни стени

9

Административна
сграда - кметство
село Врачеш, общ.
Ботевград

с. Врачеш,
общ.
Ботевград

564.46

да

376ГРП090

Подмяна на дограма;
Топлоизолация на стени;
Топлоизолация на покрив и
подове; Подмяна на
осветителни тела

Подмяна на дограма;
Топлоизолация на стени;
Топлоизолация на покрив и
подове; Подмяна на
осветителни тела

с. Новачене,
общ.
Ботевград

567.86

да

376ГРП091

Подмяна на дограма;
Топлоизолация на стени;
Топлоизолация на покрив;
Подмяна на осветителни тела

Ремонт на покрив

10 Битов комбинат, с.
Новачене, общ.
Ботевград

подмяна на амортизирана
дограма; топлоизолиране
на покрив; Монтаж на
топлоизолация по фасадни
стени;
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№

Обект

Населено
място

РЗП
в кв. м

11 ОДЗ "Здравец", с.
Трудовец, общ.
Ботевград

с. Трудовец,
общ.
Ботевград

1821.08

12 ЦДЯ "Здравец", гр.
Ботевград

гр. Ботевград 734.43

Извършено
Номер на
Предписани мерки съгласно Изпълнени дейности, вкл.
обследване
сертификат за
доклад от обследване за
мерки за повишаване на
за
енергийни
енергийна ефективност
енергийната ефективност
енергийна
характеристики
ефективност
да
074ЕВО013
Изолация по външни стени;
изолация по външни стени;
Топлозолация на покрив;
хидроизолация на покрив;
Подмяна на дограма;
подмяна на дограма
Монтаж на АО, ТРВ;
Подмяна на енергоносител за
БГВ; Изключване делът на ел.
енергия за отопление

да

074ЕВО014

Топлоизолация на външни
стени; Топлоизолация на
покрив; Автоматично
управление на котела, работа
при температура с
понижение; Подмяна на
крушки ЛНЖ с
енергоспестяващи или лед

Топлоизолация на външни
стени; Топлоизолация на
покрив; Автоматично
управление на котела;
Подмяна на крушки ЛНЖ с
енергоспестяващи или лед
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№

Обект

Населено
място

РЗП
в кв. м

13 ЦДГ "Здравец", с.
Литаково, общ.
Ботевград

с. Литаково,
общ.
Ботевград

310

Извършено
Номер на
Предписани мерки съгласно
обследване
сертификат за
доклад от обследване за
за
енергийни
енергийна ефективност
енергийна
характеристики
ефективност
да
074ЕВО15
Топлоизолиране на стени;
Топлоизолация на покрив;
Подмяна на дограма; Монтаж
на газов котел с автоматично
управление; Подмяна на
енергоносител за БГВ

14 ОДЗ "Зора", с.
Новачене, общ.
Ботевград

с. Новачене,
общ.
Ботевград

1856

да

074ЕВО16

Топлоизолиране на стени;
Топлоизолация на покрив;
Подмяна на дограма; Мерки
по генериране на топлина;
ЕСМ за подмяна на помпи;
ЕСМ по инсталацията; ЕСМ
по системите за осветление

Изпълнени дейности, вкл.
мерки за повишаване на
енергийната ефективност
подмяна на дограма,
направа на топлоизолация
и изграждане на
отоплителна инсталация

Подмяна на дограма;
ремонтни дейности по
вътрешни инсталации
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№

Обект

Населено
място

РЗП
в кв. м

15 ОДЗ "Детелина", с.
Врачеш, общ.
Ботевград

с. Врачеш,
общ.
Ботевград

1388.95

16 ОДЗ "Детелина", с.
Скравена, общ.
Ботевград

с. Скравена,
общ.
Ботевград

782.79

Извършено
Номер на
Предписани мерки съгласно
обследване
сертификат за
доклад от обследване за
за
енергийни
енергийна ефективност
енергийна
характеристики
ефективност
да
074ЕВО017
Топлоизолиране на външни
стени; Изолация на подсутерен; Подмяна на дограма;
Нов газосв котел с
автоматично управление;
Нова ВОИ; Подмяна на
енергоносител за БГВ;
Елиминиране делът на ел.
енергия за отопление

да

074ЕВО018

Изолация по външни стени;
Топлозолация на покрив;
Подмяна на дограма; Ремонт
на тръбна мрежа, монтаж на
АО, ТРВ; Монтаж на стаен
термостатор /автоматично
управление на котела/;
Подмяна на ЛНЖ с
енергоспестяващи или лед

Изпълнени дейности, вкл.
мерки за повишаване на
енергийната ефективност
топлоизолация на външни
стени; подмяна на дограма;
топлоизолация на под и
таван; подмяна на
енергоносител за БГВ

топлинно изолиране на
външни стени; топлинно
изолиране на покрив;
подмяна на външна
дограма; отоплителна
инсталация
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№

Обект

Населено
място

РЗП
в кв. м

17 ОУ "Св. Св. Кирил
и Методий", с.
Скравена, общ.
Ботевград

с. Скравена,
общ.
Ботевград

1408

Извършено
Номер на
Предписани мерки съгласно Изпълнени дейности, вкл.
обследване
сертификат за
доклад от обследване за
мерки за повишаване на
за
енергийни
енергийна ефективност
енергийната ефективност
енергийна
характеристики
ефективност
да
074ЕВО19
Топлоизолиране на стени;
Ремонт на покрив и на
Топлоизолация на под и
отоплителна инсталация;
покрив; Подмяна на дограма; подмяна на дограма
ЕСМ по генериране на
топлина; ЕСМ по
инсталацията

18 ОУ "Васил Левски",
с. Новачене, общ.
Ботевград

с. Новачене,
общ.
Ботевград

1918.26

да

074ЕВО020

Топлоизолиране външни
стени; Топлоизолиране
покрив; Топлоизолиране под;
Подмяна на дограма;
Автоматично управление на
котел; Изолация на тръбна
мрежа и автоматични
обезвъздушители

Ремонт на покрив

19 ОУ "Васил Левски"
- начален етап, с.
Литаково, общ.
Ботевград

с. Литаково,
общ.
Ботевград

568.73

да

074ЕВО021

Топлоизолация на стени;
Топлоизолация на покрив;
Изолиране на тръбна мрежа;
Автоматично управление на
котел

Ремонт на покрив
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№

Обект

Населено
място

РЗП
в кв. м

20 ОУ "Васил Левски"
- прогимназиален
етап, с. Литаково,
общ. Ботевград

с. Литаково,
общ.
Ботевград

773.44

Извършено
Номер на
Предписани мерки съгласно
обследване
сертификат за
доклад от обследване за
за
енергийни
енергийна ефективност
енергийна
характеристики
ефективност
да
074ЕВО022
Топлоизолиране на стени;
Топлоизолация на покрив;
Подмяна на дограма;
Изолиране на тръбна мрежа;
Автоматично управление на
котел

21 ОУ "Св. Св. Кирил
и Методий", с.
Липница, общ.
Ботевград

с. Липница,
общ.
Ботевград

1630.09

да

074ЕВО023

Изпълнени дейности, вкл.
мерки за повишаване на
енергийната ефективност
Ремонт на покрив

Топлоизолация на стени;
Топлоизолация на покрив;
Топлоизолация на под;
Подмяна на дограма;
Изолиране на тръбна мрежа;
Почистване и настройка на
котела
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№

Обект

Населено
място

РЗП
в кв. м

Извършено
Номер на
Предписани мерки съгласно Изпълнени дейности, вкл.
обследване
сертификат за
доклад от обследване за
мерки за повишаване на
за
енергийни
енергийна ефективност
енергийната ефективност
енергийна
характеристики
ефективност
да
214ЕХЕ045
Топлоизолиране на външни
ремонт на отоплителна
стени; Топлоизолиране на
инсталация и подмяна на
покрив; Топлоизолиране на
дограма
под над въдух; Подмяна на
дограма; Подмяна на
топлоснабдяването; Подмяна
на ОИ; Доставка и монтаж на
проточни бойлери; Подмяна
на осветителни тела

22 Народно читалище
"19-ти февруари
1906", с. Скравена,
общ. Ботевград

с. Скравена,
общ.
Ботевград

23 ДГ "Кокиче", гр.
Ботевград

гр. Ботевград 1457.82

да

443ЕНД070

Изолация на външни стени;
Изолация на покрив;
Изолация на под; Подмяна на
дограма; Мерки по
осветлението

Изолация на външни стени;
Изолация на покрив;
Изолация на под; Подмяна
на дограма; Мерки по
осветлението

24 ОУ "Св. Св. Кирил
и Методий", гр.
Ботевград

гр. Ботевград 2173.2

да

443ЕНД071

Изолация на външни стени;
Изолация на покрив;
Изолация на под; Мерки по
осветлението

Изолация на външни стени;
Изолация на покрив;
Изолация на под; Мерки по
осветление-то

25 Физкултурен салон
на ОУ "Н. Й.
Вапцаров"

гр. Ботевград 479.43

да

443ЕНД072

Изолация на външни стени;
Изолация на покрив; Подмяна
на дограма; Мерки по
осветлението

Изолация на външни стени;
Изолация на покрив;
Подмяна на дограма;
Мерки по осветлението

1695
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№

Обект

Населено
място

РЗП
в кв. м

Извършено
Номер на
Предписани мерки съгласно
обследване
сертификат за
доклад от обследване за
за
енергийни
енергийна ефективност
енергийна
характеристики
ефективност
да
443ЕНД073
Изолация на външни стени;
Изолация на покрив;
Изолация на под; Мерки по
осветлението

26 Административноделова сграда, гр.
Ботевград, кв. 87

гр. Ботевград 238.42

27 Автогара, гр.
Ботевград, кв. 198

гр. Ботевград 310.2

да

443ЕНД074

Изолация на външни стени;
Изолация на покрив;
Изолация на под; Мерки по
осветлението

28 "Многопрофилна
болница за активно
лечение" ЕООД, гр.
Ботевград

гр. Ботевград 15250.32

да

214ПЕХ026

Топлоизолиране на външни
стени; Подмяна на дограма;
Топлоизолиране на покрив;
Топлоизолиране на под над
въздух; Монтаж на
допълнителни газови котли;
Монтаж на вентилаторни
конвектори; Подмяна на
осветителни тела

Изпълнени дейности, вкл.
мерки за повишаване на
енергийната ефективност
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№

Обект

Населено
място

РЗП
в кв. м

29 Сграда на
Младежки дом, гр.
Ботевград

гр. Ботевград 4392

30 Кметство, поща и
НЧ „Просвета
1927“, с. Гурково

с. Гурково,
общ.
Ботевград

928

Извършено
Номер на
Предписани мерки съгласно
обследване
сертификат за
доклад от обследване за
за
енергийни
енергийна ефективност
енергийна
характеристики
ефективност
да
010ЕНС354
Топлоизолация на външни
стени; Топлоизолация на
покрив; Топлоизолация на
под; Подмяна на прозорци и
врати; Подмяна на светлинни
източници; Подмяна на
котелна и отоплителна
инсталации; Подмяна на
съществуваща система за
вентилация на Зрителната
зала с нова, високоефективна
вентилац. система; Доставка
и монтаж на проточни
бойлери; Подмяна на
инсталация за БГВ
не
неприложимо
неприложимо

31 Кметство, НЧ
„Христо Ботев
1927“, поща,
Здравен дом и
комплексен пункт
за битови услуги, с.
Краево

с. Краево,
общ.
Ботевград

н/п

не

неприложимо

неприложимо

Изпълнени дейности, вкл.
мерки за повишаване на
енергийната ефективност
топлоизолация на външни
стени; топлоизолация на
покрив; хидроизолация на
покрив; подмяна на
дограма

Подмяна на дограма; текущ
ремонт на покрива

Вътрешен ремонт и ремонт
на покрива
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№

Обект

Населено
място

РЗП
в кв. м

Извършено
Номер на
Предписани мерки съгласно
обследване
сертификат за
доклад от обследване за
за
енергийни
енергийна ефективност
енергийна
характеристики
ефективност
не
неприложимо
неприложимо

Изпълнени дейности, вкл.
мерки за повишаване на
енергийната ефективност

32 Кметство и НЧ
„Севаст Огнян
1932“, с. Боженица

с. Боженица, 1 004
общ.
Ботевград

Текущ ремонт

33 Кметство, НЧ
„Слънце 1929“ и
Пенсионерски клуб
с. Липница

с. Липница, 800
общ.
Ботевград

не

неприложимо

неприложимо

Ремонт на покрива

34 НЧ „Никола
Василев Ракитин
1890“, с. Трудовец

с. Трудовец, 4 530
общ.
Ботевград

не

неприложимо

неприложимо

Ремонт на покрив,
отопление и подмяна на
дограма

35 НЧ „Светлина
1900“, с. Литаково

с. Литаково, 1 100
общ.
Ботевград

не

неприложимо

неприложимо

Ремонт на покрив,
дограма, електро и
отолителна инсталация

36 НЧ „Трифон
Христовски 1906“,
с. Радотина

с. Радотина, 828
общ.
Ботевград

не

неприложимо

неприложимо

Ремонт на покрив
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На база енергийната инфраструктура на всяка една община може да се направи
обобщение в каква насока следва да се разглежда енергийната ефективност и към какви
дейности да се насочи Програмата за енергийна ефективност, като се обърне внимание
на принципа на интегрирано планиране на енергопотребление. През настоящия
програмен период нараства ролята на общините в процеса на интегрирано планиране на
местно равнище, като основната идея е да се разшири наборът от дейности в общината,
свързани с енергийната ефективност, и най-вече да се стимулира намаляване
потреблението на енергия и да се редуцират разходите от общинския бюджет.
Голяма част от разходите, обхващащи консумацията на енергия, са свързани с
обслужването на общинските сгради, включително административната сграда на община
Ботевград, сградите на кметствата, образователните и културните институции на
територията на общината.
Основна част от консумацията на енергия е за отопление на сградния фонд. С цел
преценка към кои целеви групи следва да се насочат дейностите на настоящата програма
бе изготвена справка, показваща с какъв източник на енергия се отопляват общинските
сгради, разделени на три групи– сгради на административни, културни и образователни
институции. Разпределението на ползваните енергийни източници е представено подолу в табличен вид.
Таблица № 8 Енергийни източници на отопление на административните сгради на
територията на община Ботевград
сграда
Административна сграда на община Ботевград

Ток

Газ
Х

Сграда на кметство с. Трудовец

X

Сграда на кметство с. Врачеш

X
X

Сграда на кметство с. Скравена
Сграда на кметство с. Новачене

Дърва

X

Сграда на кметство с. Литаково

X

Сграда на кметство с. Гурково

X

Сграда на кметство с. Радотина

X
X

Сграда на кметство с. Краево
Сграда на кметство с. Рашково

X

Сграда на кметство с. Боженица

X

Сграда на кметство с. Липница

X

Сграда на кметство с. Елов дол

X

Графика № 3 Отопление на административни сгради

Ползвани източници за отопление на
административни сгради

54%

46%
газ
дърва

Таблица № 9 Енергийни източници на отопление на общински сгради от
културната инфраструктура на територията на община Ботевград
сграда

Ток

Газ

НЧ "Христо Ботев 1884" Ботевград

X

НЧ "19 Февруари 1906" с. Скравена

X

НЧ "Никола Василев Ракитин 1890" с.
Трудовец
НЧ "Правда 1905" с. Новачене

X

Дърва

X

НЧ "Просвета 1927" с. Гурково

X

НЧ "Светлина 1900" с. Литаково
НЧ "Севаст Огнян 1932" с. Боженица

X
X

НЧ "Слънце 1929" с. Липница

X

НЧ "Събуждане 1985" с. Врачеш

Нафта и
газ
X

НЧ "Съзнание 1920" с. Рашково
НЧ "Трифон Христовски 1906" с. Радотина
НЧ "Христо Ботев 1927" с. Краево
Исторически музей, гр. Ботевград
Общинска Читалищна Библиотека "Иван
Вазов" , гр. Ботевград
ОП "Обредни дейности", гр. Ботевград

X
X
Х

Х

Х

Х

X
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Таблица № 10 Енергийни източници на отопление на общински сгради от
културната инфраструктура на територията на община Ботевград
сграда
ДГ "Синчец" Ботевград
ДГ "Слънце" Ботевград
ДГ "Славейче" Ботевград
ДГ "Иглика" Ботевград
ДГ "Кокиче" Ботевград
ДГ "Звънче" Ботевград
Детска ясла "Здравец"
ДГ "Детелина" с. Врачеш
ДГ "Здравец" с. Трудовец
ДГ "Детелина" с. Скравена
ДГ "Зора" с. Новачене
ДГ "Здравец" с. Литаково
ОУ "Н.Й.Вапцаров" Ботевград
ОУ "Васил Левски" Ботевград
ОУ "Св. Св.Кирил и Методий" Ботевград
ОУ "Отец Паисий" с. Врачеш
ОУ "Любен Каравелов" с. Трудовец

Ток

Газ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ОУ "Васил Левски" с. Литаково
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Скравена

X
X

ОУ "Васил Левски" с. Новачене
ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров"
Ботевград
ТПГ "Стамен Панчев" Ботевград
ПГТМ "Христо Ботев" Ботевград

X
X

Дърва

X
X

От трите групи сгради само сградите на образователната инфраструктура не използват
електрическа енергия за отопление, а единствено газ. Прави впечатление, че в малките
населени места основен енергиен ресурс за отопление продължават да са дървата – както
в административните сгради, така и в сгради от културната инфраструктура. В тази
връзка, важно е да се направи уточнението, че в селата Краево, Липница и Елов дол не е
прокаран газопровод, а кметствата на селата Радотина, Боженица и Гурково все още не
са газифицирани. Необходимо е да се проучат възможностите за използване на различен
източник на енергия в тези сгради, както и да се изготвят обследвания за енергийна
ефективност за административните и културните сгради в малките села на територията
на община Ботевград. Въз основа на обследванията за енергийна ефективност могат да
се определят енергоспестяващи мерки и да се предвидят различни ремонтни дейности,
които да повишават енергийната ефективност на административни и културни сгради в
малките населените места на община Ботевград.
За подобряване състоянието на сградния фонд в общинския център в периода 2017-2020
г. са внедрени енергоспестяващи мерки в административната сграда на община
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Ботевград, в сградата на НЧ „Христо Ботев“ 1884, в две детски градини и в ДЯ „Здравец“,
в 2 училища и в 2 физкултурни салона. По отношение текущото състояние на
общинските сгради с въведени енергоспестяващи мерки в периода 2008-2013 г. е
необходимо да се провери дали всички сгради отговарят на съвременните изисквания за
енергийна ефективност, както и какво е текущото състояние на отоплителните
инсталации, с оглед оптимизация текущата консумация и разходите за енергия.
Системи за улично осветление
През 2017 г. е извършвано енергийно обследване на системата за улично осветление на
територията на община Ботевград, въз основа на което е изготвен инвестиционен проект,
в който са предвидени конкретни мерки за подобряване на енергийните характеристики
на уличното осветление и за въвеждане на автоматизирана система за управление, като
се търсят възможности за финансиране на предписаните мерки. През последните години
е извършена цялостна подмяна на осветителните тела на територията на гр. Ботевград и
вилна зона Зелин, започната е поетапна подмяна на осветителните тела в по-големите
села в общината.
Таблица № 11 Консумация и разходи за улично осветление за периода 2017-2019 г.
Месец

Електроенергия 2017 г.

Електроенергия 2018 г.

Електроенергия 2019 г.

kWh
лв.
kWh
лв.
kWh
лв.
Януари
105847.59 22 165.39 лв. 103978.17 20 051.81 лв. 121273.00 24 410.18 лв.
Февруари
95485.00 18 830.00 лв.
76253.00 15 527.99 лв. 114949.00 25 653.41 лв.
Март
97633.00 19 064.03 лв. 111965.00 22 477.12 лв. 100529.00 22 520.40 лв.
Април
97197.00 18 560.48 лв. 129261.00 26 022.13 лв.
87968.00 19 831.62 лв.
Май
67187.50 13 022.81 лв.
56377.00 11 488.71 лв.
77305.00 17 559.87 лв.
Юни
67025.50 13 029.42 лв.
78887.00 16 316.40 лв.
73695.00 16 896.17 лв.
Юли
51987.50 10 945.43 лв.
42935.00
8 934.92 лв.
63517.00 14 745.34 лв.
Август
74584.50 13 775.74 лв.
90246.00 18 618.89 лв.
73498.00 17 121.85 лв.
Септември
82201.00 15 294.15 лв.
98715.00 20 261.06 лв.
86249.00 19 850.11 лв.
Октомври
93576.00 17 653.32 лв. 105800.00 21 508.73 лв.
98049.00 22 314.95 лв.
Ноември
108678.00 20 789.62 лв. 116274.00 21 267.21 лв. 116872.00 26 711.74 лв.
Декември
115043.50 22 476.18 лв. 124027.00 22 770.30 лв. 123789.00 27 990.68 лв.
Общо: 1056446.09 205 606.56 лв. 1134718.17 225 245.29 лв. 1137693.00 255 606.33 лв.
За периода 2017-2019 г. се забелязва плавно повишение на консумацията на ел. енергия
от системите за улично осветление, което се дължи на факта, че в разглеждания период
е извършвана подмяна на осветителни тела в гр. Ботевград, извън общинския център а
все още не са подменени осветителните тела. Енергоспестяващ ефект от подмяната на
осветителните тела ще може да се отбележи в следващия отчетен период.
На територията на малките населени места в общината предстои да бъде извършена
подмяна на осветителните тела, предвид че същите са морално остарели. С цел
ефективност и оптимизация на работата на системите за улично осветление е
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необходимо въвеждането на автоматизирани системи за управление на уличното
осветление в малките населени места в община Ботевград.
На база състоянието на енергийното потребление може да се изведат следните изводи:
1) Запазват се конвенционалните източници на енергия, които се използват;
2) Запазва се висок делът на уличното осветление в общото потребление на
електрическа енергия;
3) Повишават се бюджетните разходи за електрическа енергия.
6. Цел и обхват на Програмата за енергийна ефективност на община Ботевград
Основната задача на Общинската програма за енергийна ефективност е да идентифицира
дейностите и целите, въз основа на които да се предприемат конкретни мерки и да се
подобри енергийната ефективност в общината.
Общите цели на Програмата за енергийна ефективност се определят въз основа на
приоритетите за развитие на общината и следва да бъдат съобразени с общите цели за
развитие на региона за планиране, както и със спецификата и потенциала на Община
Ботевград.
Община Ботевград определя следните цели в Програмата за енергийна ефективност
2021-2025 г.:









Намаляване на потреблението на енергия и горива;
Понижаване на бюджетните и потребителските разходи за енергия;
Намаляване на вредните емисии на парникови газове и въглероден диоксид;
Подобряване качеството на енергийни услуги;
Подобряване състоянието на мрежата на уличното осветление;
Подобряване енергийните показатели на съществуващия сграден фонд
(общински и частен), вкл. проучване възможностите за изграждане/монтаж на
нови инсталации за оползотворяване енергия от възобновяеми източници;
Повишаване осведомеността на местното население за възможностите за
използване на енергия от възобновяеми източници.

На база изведените цели могат да се определят следните приоритети, на които ще се
основават предвидените мерки:
Приоритет 1: Изграждане и развитие на устойчива енергийна инфраструктура
Приоритет 2: Повишаване нивото на информираност за енергийна ефективност,
търсене на възможности за допълнително финансиране и опознаване
възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници
ПРИОРИТЕТ
инфраструктура

1:

Изграждане

и

развитие

на

устойчива енергийна

Специфична цел 1: Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на
административни сгради, на общински сгради на социалната, културната,
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образователната и спортната инфраструктура на територията на община
Ботевград
Мярка 1: Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на
нови такива;
Мярка 2: Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки;
Мярка 3: Усъвършенстване на организацията за поддръжка и контрол на енергийните
съоръжения.
Очаквани резултати:
 Намаляване потреблението на енергия;
 Редуциране разходите за енергия от общинския бюджет;
 Привеждане на сградния фонд към изискванията на Закона за енергийна
ефективност
 Намаляване емисиите от СО2;
 Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради;
 Удължен живот на сградите и техните инсталации и съоръжения.
Специфична цел 2: Подобряване качеството на енергийните услуги:
Мярка 1: Достигане на нормативните изисквания за осветеност в учебни, детски,
социални и здравни заведения, улици, пешеходни зони и други;
Мярка 2: Намаляване на разходите за улично осветление в населените места;
Мярка 3: Въвеждане на системи за управление на управление на уличното осветление;
Мярка 3: Осигуряване на оптимални условия за работна среда.
Очаквани резултати:
 Повишаване на осветеността и комфорта на обитаваните образователни и здравни
заведения
 Подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в
съответствие с законовите и хигиенни норми.
 Намаляване на годишните разходи на електрическа енергия
 Подобряване на безопасността и физическите характеристики на градската среда
ПРИОРИТЕТ 2: Повишаване нивото на информираност за енергийна
ефективност, търсене на възможности за допълнително финансиране и опознаване
възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници
Специфична цел 3: Провеждане на информационни и обучителни кампании по
енергийна ефективност
Мярка 1: Информираност, култура и знания на ръководния персонал на общинските
обекти, експерти и специалисти на общинската администрация за работа по проекти в
сферата на енергийна ефективност;
Мярка 2: Квалификация на експлоатационния персонал
Мярка 3: Повишаване информираността на местното население относно възможностите
за провеждане на мерки за енергийна ефективност
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Мярка 4: Запознаване със възможностите при използване на възобновяеми енергийни
източници
Очаквани резултати:
 Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинската
енергийна програма.
 Въведено управление на енергията на територията на общината.
 Усъвършенстване системата за събиране на информация за енергопотреблението
на общинските обекти за изготвяне на точни анализи и прогнози.
 Повишаване информираността за ползите и предимствата при реализиране на
ЕСМ и на общественото съзнание по отношение на енергийната ефективност.
 Запознаване с изискванията на законите за енергията от възобновяеми източници
(ЗЕВИ) и наредбите и правилниците към тях;
 Откриване на възможности за усвояване на ВЕИ и прилагане на енергоефективни
мерки.
Обхват на Програмата за енергийна ефективност
При разработването на Програмата за енергийна ефективност се прилага метода
на приоритетните целеви групи, като се разглеждат нуждите на групи крайни
потребители със сравним модел на потребление на енергия.
Изборът на целеви групи се извършва след преценка на направените разходи за
енергия, потенциала за реализиране на икономии, социалната значимост, нивото на
комфорт и др.
Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност в Община
Ботевград се насочват основно към три сектора:
1-ви сектор – „Сграден фонд“ с целеви групи – административни сгради, сгради
на културната и образователната инфраструктура, жилищни сгради
2-ри сектор – „Услуги“ с целева група улично осветление
3-ти сектор – „Възобновяеми енергийни източници“
7. Избор на програми, дейности и мерки
Изпълнението на Програмата за енергийна ефективност на община Ботевград ще се
осъществява за периода 2021-2025 г., предвид което е необходимо да се вземе под
внимание финансовото осигуряване и тежест върху общинския бюджет както във
времето, така и по отношение на различните източници на финансиране и
възможностите за нейното реално изпълнение.
Мерките за повишаване на енергийната ефективност на територията на община
Ботевград включват основно сгради, общинска собственост. Препоръчва се всички
сгради на територията на общината, които нямат енергийни обследвания, да бъдат
обследвани и след като бъдат предписани конкретни мерки в обследванията да се
прецени какъв източник на финансиране ще се търси.
За обектите, които имат енергийни обследвания и за които предписаните мерки
са със срок на откупуване до 5 години е необходимо да се проучат възможностите за
външно финансиране реализирането на обектите.
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След направения преглед на състоянието на енергийното потребление, както и
възможностите за развитие, които предлагат мерките за енергийна ефективност, бяха
избрани приоритетни дейности за община Ботевград, които да се изпълняват в рамките
на Общинската програма за енергийна ефективност 2021 – 2025 г., съгласно
представената по-горе разбивка по сектори/целеви групи
С финансиране от програми от ЕС и/или други грантови схеми и/или със средства от
държавния и/или общинския бюджет се предвижда въвеждането на енергоспестяващи
мерки в административни сгради, общински сгради от културната и образователната
инфраструктура. Ще се търсят възможности за външно финансиране изпълнението и на
енергоспестяващи мерки в сгради от жилищния сектор – както многофамилни жилищни
сгради, така и еднофамилни жилищни сгради (съгласно конкретните изисквания на
финансиращата програма). На база предвидените дейности в община Ботевград ще се
повиши енергийната ефективност и ще се намали консумацията на енергия в редица
общински сгради и в жилищния сектор. Тези дейности са насочени към целевите групи
от сектор 1 „Сграден фонд“.
Със средства от програми и фондове и/или със собствени средства ще се финансират
енергийните обследвания на общинския сграден фонд.
С финансиране от програми от ЕС и/или други грантови схеми и/или със средства от
държавния и/или общинския бюджет се предвижда изпълнението на дейности за
модернизация на системите за улично осветление, въвеждане на системи за управление
на уличното осветление. Тези дейности са насочени към сектор 2 „Услуги“.
Със собствени средства ще се проучи потенциала на общината за използване на ВЕИ.
Община Ботевград ще търси възможности за финансиране изграждането на инсталации
за производство на енергия от ВЕИ .
Дейностите, които предшестват осъществяването на енергоспестяващите мерки, ще
бъдат свързани с извършване на обследвания за енергийна ефективност на сгради
общинска собственост и изготвяне на проекти за въвеждане на енергоспестяващи мерки
в сградите общинска собственост.
Общинската програма за енергийна ефективност 2021-2025 г. се стреми да постигне
заложените в националните стратегически документи цели, а именно да се повиши делът
на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в общото потребление на енергия и да се
ограничи потреблението на енергия и емисиите на парникови газове.
Заложените приоритети и специфични цели в Общинската програма за енергийна
ефективност по отношение на възобновяемите източници на енергия се основават на
факта, че познаването и употребата на ВЕИ не са широко застъпени на територията на
общината и затова от първостепенно значение е да се предостави възможност на
експерти и заинтересовани граждани да се запознаят с различните видове ВЕИ, техния
потенциал за усвояване и как по по-бърз начин да успеят да се включат като източник на
енергия за крайното потребление.
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По отношение на свързаните с транспортната инфраструктура цели, заложената мярка за
внедряване на енергоспестяващи мерки ще бъде свързана и с дейности по рехабилитация
и модернизация на съществуващата пътна инфраструктура, както и по развитие на
велосипедното движение и подкрепа за колоездачите чрез създаване на Вело алеи.
8. Очаквани ефекти от изпълнението на Програмата за енергийна ефективност на
община Ботевград
Прилагането на програмата ще допринесе за повишаването на жизнения стандарт на
населението, опазването на околната среда и подобряването на екологичната обстановка,
повишаване на енергийната ефективност на общински и на частни сгради, понижаване
консумацията на енергия.
Чрез повишаване на енергийната ефективност ще се намалят и разходите за енергия
от общинския бюджет и ще се осигурят средства за решаване на други обществени
проблеми.
Изпълнението на Програмата за енергийна ефективност на община Ботевград ще
доведе до:
-

Опазване на околната среда чрез намалени емисии парникови газове;
Замяна на енергия от конвенционални източници;
Забавяне процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси;
- подобряване на условията и стандарта на живот на хората.

Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на Програмата за
енергийна ефективност на община Ботевград, са следните:
-

Икономия на електрическа енергия;
Икономия на природен газ;
Икономия на твърдо гориво – дърва;
Икономия на средства.

Очакваните ефекти от прилагането на Програмата за енергийна ефективност са в
следните области:
1. Енергийна инфраструктура – оценяване на съществуващите възможности за
икономии на енергия, повишаване на информираността за ползите и
предимствата по отношение на енергийната ефективност, намаляване на
енергопотреблението, постигане на устойчиво енергийно развитие;
2. Публична инфраструктура – общински сграден фонд – намаляване емисиите от
парникови газове в околната среда, намаляване потреблението на твърди горива
и ел. енергия, привеждане на сградите в съответствие със съвременните стандарти
за енергийна ефективност, повишаване комфорта на обитаване в сградите, вкл.
подобряване на работния процес
3. Улично осветление – привеждане на системите в устойчиво състояние,
намаляване разходите за поддръжка и експлоатация, намаляване вредните
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емисии, повишаване безопасността при движение на пешеходци и създаване на
комфортна нощна среда.
4. Жилищен сектор – повишаване на общественото създание при ползване на
енергия, намаляване разходите и потреблението на енергия, привеждане на
жилищни сгради в съответствие със съвременните стандарти за енергийна
ефективност
5. Административен капацитет – създаване на кадри, способни да провеждат
ефективна енергийна политика на общинско ниво, както и да идентифицират
проекти по енергийна ефективност.
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ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ В ОБХВАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2025 год.
Наименование на мярката
1.

Очакван резултат

Срок

Индикатори за резултат

Намаляване на
енергопотреблението и разходите
за енергия от общинския бюджет

2021-2025

Спестени разходи – лв.

Привеждане на сградния фонд
към изискванията на ЗЕЕ

2021-2025

Брой сгради с въведени енергоспестяващи
мерки;

Приоритет 1:
Изграждане и развитие на устойчива
енергийна инфраструктура

1.1.

Специфична цел 1
Основен ремонт и въвеждане на
енергоспестяващи мерки на
административни сгради, общински
сгради на социалната, културната,
образователната и спортната
инфраструктура на територията на
община Ботевград

1.1.1.

Реконструкция на съществуващи
отоплителни инсталации и изграждане на
нови такива;

1.1.2.

Внедряване на енергоспестяващи
технологии и мерки;

Подобрен комфорт и удължен
живот на сградите, инсталациите
и съоръженията

1.1.3. Усъвършенстване на организацията за
поддръжка и контрол на енергийните
съоръжения.

Въвеждане на системи за
наблюдение, поддържане и
експлоатация на сградите

Брой обновени сгради
Среден брой години местообитаване на
сградите
2021-2025

Поддържане на база данни относно
предписаните мерки и извършените дейности
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1.2.

Специфична цел 2
Подобряване качеството на енергийните
услуги

1.2.1. Достигане на нормативните изисквания за
осветеност в учебни, детски, социални и
здравни заведения, улици, пешеходни
зони и други;

1.2.2

Намаляване на разходите за улично
осветление в населените места;

1.2.3

Осигуряване на оптимални условия за
работна среда.

2.

ПРИОРИТЕТ 2: Повишаване нивото на
информираност за енергийна
ефективност, търсене на възможности
за допълнително финансиране и
опознаване възможностите за
използване на възобновяеми енергийни
източници

2.1

Специфична цел 3
Провеждане на информационни и
обучителни кампании по енергийна
ефективност

Повишаване на осветеността и
комфорта на обитаваните
образователни и здравни
заведения;
Подобряване на качеството на
уличното осветление и
привеждането му в съответствие с
законовите и хигиенни норми.
Намаляване на годишните разходи
на електрическа енергия

2021-2025

Намаляване необходимите текущи разходи в
административните сгради от
образователната и здравната инфраструктура
Повишаване на устойчивото развитие на
общината

2021-2025

Спестени разходи – лв.

Подобряване на безопасността и
физическите характеристики на
градската среда

2021-2025

Увеличаване броя осветителни тела
Повишаване комфорта на населението
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2.1.1

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Информираност, култура и знания на
ръководния персонал на общинските
обекти, експерти и специалисти на
общинската администрация за работа по
проекти от фондовете по енергийна
ефективност;
Квалификация
на
експлоатационния
персонал

Повишаване информираността на
местното население относно
възможностите за провеждане на мерки за
енергийна ефективност

Усъвършенстване системата за
събиране на информация за
енергопотреблението на
общинските обекти за изготвяне
на точни анализи и прогнози

2021-2025

Съкращаване на времето за изготвяне на
проучване/анализ

Въведено управление на
енергията на територията на
общината

2021-2025

Увеличаване броя на квалифицираните лица;

2021-2025

Увеличаване броя на заинтересованите
граждани

2021-2025

Повишаване броя на информираните лица
относно ВЕИ

Осигурена широка обществена
подкрепа за изпълнението на
общинската енергийна програма.
Повишаване информираността за
ползите и предимствата при
реализиране на ЕСМ и на
общественото съзнание по
отношение на
енергийната ефективност.
Запознаване със възможностите при Запознаване с изискванията на
използване на възобновяеми енергийни законите за енергията от
източници
възобновяеми източници (ЗЕВИ)
и наредбите и правилниците към
тях;
Откриване на възможности за
усвояване на ВЕИ и прилагане на
енергоефективни мерки
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9. 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 препоръчително
Общинската програма за енергийна ефективност да се изпълнява, следвайки
нормативно определената етапност, например:
Обследване за енергийна ефективност на сгради и системи – детайлно
обследване на енергийната ефективност на общинските сгради и на системите за улично
осветление, 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.

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 и др.


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 др.


10. Източници на финансиране
Поради факта, че към момента Общината не разполага със достатъчно собствени
бюджетни финансови средства за инвестиции в проекти по енергийна ефективност,
цялостното финансиране ще е от страна на европейски и национални програми и
фондове. В бъдеще може да се реализират и проекти с общински средства. Инвестициите
в дейности за повишаване на енергийната ефективност са средство за постигане на
устойчиво развитие на територията на общината, тъй като подобреното ниво на
енергийна ефективност ще се отрази върху бюджетните разходи, удължения живот на
сградите, намаленото потребление на енергия и опазването на околната среда.
Въведените енергоспестяващи мерки ще доведат до понижаване на разходите за енергия,
сигурност на енергоснабдяването и повишаване комфорта на обитаващите сградите.
За реализиране на проектите, които са включени в Общинската програма за 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 енергийна ефективност се
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предвиждат ежегодно в републиканския бюджет, в съответствие с възможностите
му (чл. 12,ал .2 и ал.4 от ЗЕЕ);


Заемен капитал - предоставя се от финансови институции (Национален
доверителен ЕкоФонд, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми
източници“), финансов лизинг (Фонд „Енергетика и енергийни икономии) и други
институции за внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки;



безвъзмездни средства (грант, субсидия) от различни фондове и международни
програми: Програма за развитие на регионите 2021-2027 г., Национален план за
възстановяване и устойчивост на Република България, Програма за околна среда
2021-2027 г. и др. програми, финансирани от ЕС.

За правилното прилагане на финансовите механизми и за да може общината найефективно да се възползва от тях е необходимо: 1) задълбочено проучване на условията
за финансиране, 2) правилно ориентиране на целите на конкретен проект към целите на
определена програма или фонд, 3) точна оценка на възможностите за съфинансиране и
партньорство, 4) определяне на достижими, изпълними и измерими екологични и
икономически ползи от проекта, 5) ресурсно обезпечаване и 6) ефективен контрол над
дейностите и разходване на средствата.
11. Наблюдение и контрол на изпълнението на Общинската програма за
енергийна ефективност
Наблюдението на изпълнението на Програмата за енергийна ефективност на община
Ботевград се извършва от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) специализирана структура, сформирана по силата на Закона за енергийната ефективност
(чл.11) 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 и на общинската програма по енергийна
ефективност продължават през целия й четиригодишен период на действие. Събраната
информация и направените изводи се оформят в доклад. Въз основа на тези доклади се
изготвя отчета за изпълнение на програмата всяка година. При необходимост от
корекция и актуализация на програмата, кметът на общината внася предложение за
промяната в Общинския съвет. Програмата за енергийна ефективност като стратегически
документ има отворен характер и може да се променя и допълва в срока на действие в
зависимост от наличието на нови данни, промяна в текущите обстоятелства и реалните
потребности, промяна в инвестиционните намерения и възможностите за финансиране
на заложените цели.
12. Отчет на изпълнението
Съгласно чл. 12, ал.5 от Закона за енергийна ефективност органите на местната власт
ежегодно изпращат отчет за изпълнението на програмата до изпълнителния директор на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Посредством отчета за изпълнение на
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Общинската програма за енергийна ефективност ще се следят постигнатите резултати,
както и нивото на енергийната ефективност на територията на общината.
Съобразно чл. 12, ал.7 от ЗЕЕ изпълнителният директор на АУЕР утвърждава образец на
отчет на изпълнението на дейностите и мерките от програмата за енергийна ефективност,
който 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.
Общинската програма за енергийна ефективност ще спомогне да се реализира
изграждането на сигурна и надеждна енергийна инфраструктура на територията на
община Ботевград и да се постигне устойчив напредък по отношение на енергийната
независимост, така че да се реализират все повече положителни ефекти от въвеждането
на енергоспестяващи мерки и опазването на околната среда.

Настоящата Програма за енергийна ефективност на община Ботевград 2021 – 2025 г. е
приета с Решение № ……/30.09.2021 г. на Общински съвет Ботевград.
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