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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
  Усвояването на енергийните ресурси, предоставени от възобновяеми енергийни 

източници (ВЕИ), е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и намаляване 

на вредното  въздействие върху околната среда. 

 С Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 23 април 2009 г. за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници установява обща рамка 

за насърчаване енергията от ВИ и се задават задължителни национални цели на всички 

държави от Европейския съюз за развитието и използването на ВИ. Задължителната 

национална цел на България за дял на енергия от ВИ от брутно крайно потребление на 

енергия през 2020 възлиза на 16%. 

 

 В качеството си на орган на изпълнителна власт на местно ниво и в съответствие с 

чл.10, ал.1 от Закона за енергията от възообновяеми източници, Кметът на Община 

Омуртаг разработва и внася за приемане от Общинския съвет общински дългосрочни и 

краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

източници и биогорива в съответствие с НПДВЕИ.   

 
 

Основание за разработване 
 

 Разработването на Програмата за енергията от възобновяеми източници от органите 

на държавната власт и на местното самоуправление е регламентирано в чл.10, ал.1 от 

Закона за енергията от възобновяеми източници обн. ДВ, бр. 35 / 3. 05. 2011г., изм. и доп., 

бр.109 от 20 декември 2013 г. 

 
 
2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
  
 Основната цел на програмата е насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници. 

 

 Национални цели 
 
 Националните цели са свързани с усилията в посока на надеждно и съобразено с 

изискванията на околната среда енергоснабдяване, към увеличаване на дела на 

произведената от възобновяеми енергийни източници, което от своя страна ще доведе до: 

• намаляване вноса на гориво; 
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• сигурност на енергоснабдяването; 

• подобряване условията на околната среда съгласно поетите от Р. България 

ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове с 8 % от общото 

количество емисии. 

• повишаване на трудовата заетост; 

• повишаване на конкуретоспособността на българската икономика. 

 

 Регионални цели 

 

 Целите на общинската програма за устойчиво използване на ВЕИ съвпадат с целите 

на националната програма: 

• намаляване на енергийната зависимост на общината; 

• намаляване на вредните газови емисии в атмосферата; 

• подобряване стандарта на живот; 

• постигане на устойчиво енергийно развитие; 

• създаване на нови работни места; 

• оползотворяване на местните ВЕИ; 

 

 Основната цел при създаването и изпълнението на Програмата за възобновяеми 

източници на Община Омуртаг е съобразена със стратегическите насоки  и конкретните 

мерки за изпълнение, залегнали в Общинския план за енергийна ефективност за 

периода 2011-2013 г.. Използването на по-голямо количество енергия от възобновяеми 

източници в областите на икономиката, селското стопанство, транспорта е насочено към 

подобряване на конкурентоспособността на Общината, подобряване на качеството на 

живот в населените места. 

 Целта на Програмата за използване на енергията от възобновяеми източници на 

Община Омуртаг е: 

• подобряване на енергийното управление на територията на общината; 

• гарантирано снабдяване на потребителите с енергия от възобновяеми източници 

при минимални разходи след прилагане на различни видове ресурси; 

• смяна на горивната база за локалните отоплителни системи с възобновяеми 

източници; 

• подобряване на качеството на живот на ползвателите; 
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• въвеждане на локални източници на възобновяема енергия (слънчеви колектори, 

фотоволтаици, геотермални източници, използване на биомаса, в т.ч. преработка 

на отпадъци); 

• подобряване на качеството на уличното осветление; 

• подобряване, опазване на околната среда с намаляване на вредни емисии на газове 

в атмосферата 

• нови пазарни възможности за производители и фирми за монтаж. 

 

3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

 

 Законодателната рамка за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници се определя от следните нормативни документи: 

• Закон за енергетиката; 

• Закон за енергията от възобновяеми източници; 

• Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата; 

• Закон за енергийна ефективност; 

• Закон за водите; 

• Закон за атмосферния въздух; 

• Закон за опазване на околната среда; 

• Закон за устройство на територията; 

• Енергийна стратегия на България; 

• Национален план за действие за енергията от възочновяеми източници на Р 

България до 2020 г. 

• Национална дългосрочна програма за насърчаване и използването на 

възобновяемите енергийни източници 2005-2015 година; 

• Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата и Протокол но Киото; 

• Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент на съвета от 23 април 2009 

година; 

• План за развитие на Община Омуртаг за периода 2014-2020 година. 

 

 Енергията присъства като съществен елемент във всеки краен продукт на 

индустрията, услугите и бита. 

Община Омуртаг                                                                 2014 г. 4 



Програма за използването на енергията от възообновяеми източници и биогорива за периода 2014 – 2023 г. 

 Енергия от възобновяеми източници е енергията от възобновяеми не-изкопаеми 

източници (вятърна, слънчева енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина в 

атмосферния въздух ). 

• Аеротермална енергия е енергията съхранявана под формата на топлина под 

повърхността на твърдата почва. 

• Геотермална енергия е енергията съхранявана под формата на топлина в 

повърхностните води. 

• Хидротермална енергия океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, газ 

от възобновяеми източници, сметищен газ и газ от пречиствателни инсталации за 

отпадъчни води. 

 Възобновяемата енергия е енергията, която идва от естествени и устойчиви 

източници, като слънцето, вятъра и водата. Генериране на енергията от тези източници е 

по – чиста алтернатива на генериране на енергията от традиционните източници като 

въглища. 

  

 Мерките за използване на енергията от възобновяеми източници в Община 

Омуртаг ще бъдат насочени към: 

1. Намаляване на замърсяването на околната среда и използване на енергията от 

възобновяеми източници; 

2. Намаляване на топлинните загуби и повишаване на експлоатационните качества на 

жилищата; 

3. Замяна на горивата с такива като енергията от вятъра, слънцето, водата и др.; 

4. Осигуряване на по-евтина енергия; 

5. Възможност за използване на енергията от ВЕИ за улично осветление; 

6. Финансиране на проекти по ВЕИ; 

7. Намаляване на вредните емисии. 

 
 

4. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ 

 

 4.1. Географско положение, климат, природни ресурси, околна среда и 

административни териториални характеристики 
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 Община Омуртаг е разположена в Североизточен район на България, в 

югоизточната част на област Търговище. Община Омуртаг в административно-

териториално отношение граничи на изток с Шуменска област, на запад с община 

Антоново, на север с общините Антоново и Търговище, а на юг с област Сливен. 

        

Климат 

Климатът на територията на общината е умерено-континентален, с горещо лято и 

студена зима. Средната многогодишна температура на въздуха е 10,20 С. С увеличаване на 

надморската височина средногодишната температура е с по-ниски стойности – от 7,00 до 

1,50 С в най-високите планински части на общината. Зимата е студена и средните януарски 

температури се движат около -1,20С. Лятото е сравнително хладно. През м. август 

температурата на въздуха достига средно +20,50С. 

Средногодишната сума на валежите е 714 мм. Те са с проявление на подчертан  летен 

максимум и есенно-зимен минимум. Снежната покривка се задържа 40-67 дни. Типично 

явление през пролетта и есента са мъглите. Те са най-продължителни за град Омуртаг - 

средногодишно 53 дни. Режимът на мъглите и относителната влажност на въздуха имат 

съществено влияние върху качеството на въздуха. Относителната влажност на въздуха е 

72%. 

През последните няколко години, обект на особено внимание е един от климатични 

компоненти – включващ посоката и скоростта на вятъра. Отчитането на посочения 

климатичен елемент е свързано с оценките на неговото екологично проявление и на 

възможностите за използване силата на вятъра за целите на възобновяемите енергийни 

източници (ВЕИ). За община Омуртаг характерни са северозападните и южни ветрове със 

скорост около 4м/сек. / относителен дял 47%/. В определени сезони се наблюдават и по-

високи скорости на вятъра.  

 

Релеф 

Характерният за района на община Омуртаг хълмист релеф благоприятства 

развитието на пътната мрежа, селищните системи заедно с прилежащите им комуникации 

и земеделието. 
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Води 

Наличните водни ресурси на територията на общината са формирани от 

повърхностни и подземни води. Повърхностните са река Тича (приток на р.Голяма 

Камчия) и Голяма река (приток на р.Янтра). Реките имат дъждовно – снежен режим с 

максимален отток през пролетта. Речният отток е непостоянен.  

Формираните ниско дебитни извори са от пресни, хидрокарбонатно – калциево – 

магнезиеви води, с обща минерализация 0.4 – 0.5г/л. 

В кватернера са акумулирани води, имащи пряка връзка с валежите и повърхностния 

отток. Представляват интерес за малки водохващания, нямащи строги изисквания към 

качеството на водите. 

 

Почви 

На територията на общината се среща един основен тип почва – сива почва с трите си 

подтипа – сива светла, сива и сива тъмна. Широко разпространение имат плитките, слабо 

текстурно диференцирани скелетни и песъчливи почви, които са силно засегнати от 

ровинна ерозия. Почвените условия са със средни агротехнически качества. Механичният 

състав е средно – песъчливо глинест. Същите са от ІV бонитетна група. Почвената реакция 

е средно кисела. 

 

В и К  инфраструктура 

Населението в Община Омуртаг се обслужва от „В и К” ООД гр. Търговище. 

Водопроводната мрежа на града е 25 км. Общата дължина на водопроводната мрежа на 

общината включва 222 км. вътрешна водопроводна мрежа и 139 км. външна водопроводна 

мрежа, от която 45 км. външна водопроводна мрежа за града от с. Кипилово. Основните 

елементи на мрежата са изградени през 50-те 60-те години на миналия век, които са вече с 

изтекъл срок за експлоатация. 

В момента се изгражда водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от 

яз. „Ястребино”. Вторият етап от проекта за водоснабдяване на гр. Омуртаг включва 

изграждането на помпена станция и напорен водопровод. Стойността е 2,1 млн. лв. с ДДС. 

Извършен е ремонт и въведен в експлоатация водопровод от водопроводна система 

”Злостен” от с.Ябланово до водоема на с.Врани-кон, с което е гарантирано водоподаването 

на с.Врани кон и близко разположените села. 
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4.2. Площ, брой населени места, населениe 

 Територията на Община Омуртаг обхваща общо 41 населени места, от които 1- град 

Омуртаг и 40 села с обща площ в регулация 400,73 кв2 - селата: Беломорци, Българаново, 

Чернокапци, Долна Хубавка, Долно Козарево, Долно Новково, Голямо църквище, Горна 

Хубавка, Горно Козарево, Горно Новково, Горско село, Илийно, Камбурово, Кестеняво, 

Козма презвитер, Красноселци, Могилец, Обител, Панайот Хитово, Паничино, Първан, 

Петрино, Плъстина, Птичево, Пъдарино,  Рътлина, Станец,  Тъпчилещово,  Царевци, 

Церовище,  Угледно,  Величка,  Великденче,  Веренци,  Веселец,  Висок, Врани кон,  

Зелена морава,  Змейно,  Звездица.  

 

Общото население на Община Омуртаг  е 21 853 жители, като 7 619 от тях са в гр. 

Омуртаг, а останалите 14 234 по селата, съгласно Таблица №1, която е от последното 

преброяване на населението през 2011 година. 

 

                                                                                                                        Таблица № 1  
Население към 01.02.2011 г. (НСИ) 

 
№ Населено място Площ в регулация, кв2 Брой жители 

1 гр.Омуртаг 23,639 7 619 
2 Село Камбурово 15,34 1 170  
3 Село Беломорци 12,084 866 
4 Село Врани кон 13,538 715 
5 Село Звездица 9,311 765 
6 Село Обител 12,181 618 
7 Село Церовище 10,783 585 
8 Село Плъстина 14,509 607 
9 Село Падарино 18,645 543 
10 Село Козма Презвитер 12,141 577 
11 Село Зелена морава 8,718 583 
12 Село Илийно 20,418 491 
13 Село Величка 6,541 391 
14 Село Веренци 11,612 407 
15 Село Могилец 6,333 328 
16 Село Горна Хубавка 16,225 318 
17 Село Долно Козарево 4,96 415 
18 Село Голямо Църквище 5,062 269 
19 Село Чернокапци 8,295 280 
20 Село Първан 5,376 223 
21 Село Панайот Хитово 14,795 296 
22 Село Висок 7,64 289 
23 Село Кестеняво 6,488 297 
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24 Село Великденче 4,462 304 
25 Село Птичево 13,341 208 
26 Село Станец 9,169 254 
27 Село Горно Козарево 8,034 225 
28 Село Рътлина 8,114 234 
29 Село Българаново 6,01 199 
30 Село Долна Хубавка 5,678 225 
31 Село Красноселци 8,696 208 
32 Село Змейно 10,266 156 
33 Село Горно Новково 7,213 194 
34 Село Горско село 9,436 142 
35 Село Долно Новково 6,535 155 
36 Село Веселец 6,584 124 
37 Село Петрино 6,234 146 
38 Село Угледно 3,885 142 
39 Село Паничино 10,96 162 
40 Село Тъпчилещово 7,008 59 
41 Село Царевци 4,472 64 
 О б щ о : 400,73 м2 21 853 бр. 

Източник: Териториално статистическо бюро гр. Търговище 
 
Гъстотата на населението в общината е 54,54 д./км2 

 

 
4.3. Сграден фонд в Община Омуртаг.  

4.3.1. Сгради по видове в Община Омуртаг към 01.02.2011 г.: (НСИ) 

1. Къщи – 7399 броя; 

2. Жилищни блокове, кооперации – 66 броя; 

3. Сгради от смесен тип (над 60% жилищна площ) – 7 броя; 

4. Летни кухни – 1 брой; 

5. Вили – 7 броя; 

6. Сгради за колективно домакинство – 1 брой. 

 

4.3.2. Сгради общинска собственост: 

• Детски заведения  

На територията на община Омуртаг функционират 6 целодневни детски 

градини (ЦДГ) с 11 филиала:  

1. ЦДГ № 1 – гр. Омуртаг; 
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2. ЦДГ № 2 – гр. Омуртаг;  

3. ЦДГ № 3 – гр.Омуртаг, с филиал в с. Долно Козарево; 

4. ЦДГ "І-ви Юни" с. Врани-кон, с филиали в селата Звездица, Могилец, Зелена 

Морава, Пъдарино и Веренци; 

5. ЦДГ "Космонафт" с. Камбурово, с филиали в селата Илийно, Беломорци и 

Козма Презвитер; 

6. ЦДГ "Щастливо детство" с.Обител, с филиали в селата Плъстина и Церовище. 

 

• Детска ясла № 1, гр. Омуртаг, Ул. „Неофит Рилски” № 3 

• Структурата на училищната мрежа се състои от : 

2 бр.  начални училища 

 1. Първо Начално Училище "Христо Смирненски" (гр. Омуртаг) 

 2. Второ Начално Училище "Васил Левски" (гр. Омуртаг) 

6 бр. основни училища (ОУ) 

1.   ОУ "Никола Йонков Вапцаров" (с. Врани кон) 

2.   ОУ "Георги Бенковски" (с. Беломорци) 

3.   ОУ "Христо Ботев" (с. Зелена Морава) 

4.   ОУ "Христо Ботев" (с. Камбурово) 

5.   ОУ "Христо Смирненски" (с. Обител) 

6.   ОУ "Д– р  Петър Берон" (с. Плъстина) 

• Прогимназия „Акад. Д. Йорданов” гр. Омуртаг 

• Гимназия “Симеон Велчев” гр. Омуртаг 

 

Социални дейности: 

1. Социални услуги предоставяни в общността: Дневен център за стари хора - гр. 

Омуртаг, Домашен социален патронаж -  гр. Омуртаг; 

2. Други социални услуги: Клуб на пенсионера “Хан Омуртаг” гр. Омуртаг; Клуб на 

инвалида, гр. Омуртаг. 

 Общинска културна инфраструктура: 
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• Исторически музей, гр.Омуртаг – разполага с добра база, включваща общо 12 

зали с обща площ 331 м2. В него се съхраняват експонати, свързани с историческите 

промени в бита на местното население. Един от ценните експонати е летателният 

скафандър на втория български космонавт Александър Александров. 

• Читалища  - на територията на Община Омуртаг  функционират 26 броя 

Читалища (2 в гр. Омуртаг и 24 читалища в селата). 

  

 Здравеопазване: 

• «МБАЛ – Омуртаг» ЕАД, гр. Омуртаг 

Болничната медицинска помощ на територията на Община Омуртаг разчита на 56 

лекари, от които 7  общо практикуващи, 4 лекари по дентална медицина  и 96 души 

специалисти по здравни грижи. Болницата е общинско дружество и освен населението на 

община Омуртаг, обслужва и населението на общините Антоново и отчасти на Върбица и 

Котел. Болничното заведение разполага с 124 легла, има собствена клинична лаборатория.  

• Медицински център І – Омуртаг ЕООД 

• Център за спешна медицинска помощ – гр. Търговище, звено Омуртаг 

 

Собственост на Община Омуртаг са и кметствата по населените места. Това са 

кметство: Беломорци, Българаново, Чернокапци, Долна Хубавка, Долно Козарево, Долно 

Новково, Голямо църквище, Горна Хубавка, Горно Козарево, Горно Новково, Горско село, 

Илийно, Камбурово, Кестеняво, Козма презвитер, Красноселци, Могилец, Обител, 

Панайот Хитово, Паничино, Първан, Петрино, Плъстина, Птичево, Пъдарино,  Рътлина, 

Станец,  Тъпчилещово,  Царевци, Церовище,  Угледно,  Величка,  Великденче,  Веренци,  

Веселец,  Висок, Врани кон,  Зелена морава,  Змейно,  Звездица. 

4.4. Промишлени предприятия 

Промишленото производство в Община Омуртаг не е много силно застъпен. Най-

просперираща е текстилната промишленост, в която функционират следните фирми: ЕТ 

„Елица 49”, „М-Трико” АД, ЕТ „Еи-си”, ТПК ”Йова”. 

В областта на дървопреработвателната и мебелната промишленост също 

съществуват добри традиции. Предмет на дейност на тези фирми е дърводобив в „Алтея” 
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ООД и  преработката на дървен материал,  производство на  детайли за кухненско 

обзавеждане блиндирани врати и всякакъв вид дъски във фирма „Лескомекс”ООД с. 

Камбурово, ЕТ „Зюлкюф Ереджебов –график пластик” и ЕТ „Келибро” 

Фирма „Бумеранг слипер” е производител на  изделия от каучук и пластмаса, който 

е свързан основно с производството на чехли. „Алек пластик” – производство на 

пластмасови изделия; ЕТ „Кизи” – производство на пластмасови изделия. 

На територията на общината функционират следните по-големи предприятия за 

производство на храни и напитки: мандра „СИ-ВИ-ЕС” за изкупуване мляко и 

производство на млечни изделия; ЕТ „Стезис” – кланица и колбасарски цех; ЕТ „Маратон-

62” – сладкарски цех; „Естер” ЕООД – сладкарски цех; „Биомак” ООД  производство на 

кисело мляко. 

Преработваща промишленост има ключово значение за икономиката на общината. 

 

4.5. Транспорт 

Общата територия на община Омуртаг е 401 697 дка. Административен център  

град Омуртаг е разположен на 500 метра надморска височина и е важен транспортен 

възел, разположен на главния път София - Варна, в северната част на Старопланинския 

проход "Котел". Общата дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа е 102 км.  

− Дължина на пътищата от І клас - 20 км.; 

− Дължина на пътищата от ІІ клас - 18 км.; 

− Дължина на пътищата от ІІІ клас - 64 км. 

Пътят от първи клас, който преминава през територията на общината е участък от 

първокласен път І-4 (София – Варна). Второкласният път ІІ 48 е по направлението 

Търговище – Котел - Сливен. Третокласната пътна мрежа включва участъци от различни 

пътища обхващащи част от населените места от общината. 

 

4.6. Домакинства 

В Община Омуртаг са регистрирани общо 7 740 броя домакинства към 01.02.2011г.  

Енергийно потребление – Енергоснабдяването в Община Омуртаг се осъществява 

от „Енерго-Про Мрежи” АД, гр. Варна. 
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4.7. Селско стопанство 

В селското стопанство основни отрасли са растениевъдство и животновъдство  

Растениевъдството основно се занимава с отглеждане на зърнени култури 

(пшеница, царевица, ечемик, овес, ръж), технически култури (тютюн и слънчоглед), и 

картофи. От зърнените култури преобладава производството предимно на пшеница, което  

e 34 163 дка следвана от слънчогледа 23 000 дка, ечемик 8 384 дка и царевица 4 500 дка. 

По - малко е производството на овес и ръж. През 2012 г значително увеличение се 

наблюдава на площите, заети със пшеница и слънчоглед, съответно с 11 936 дка и 11 000 

дка.  

Трайните насаждения са обособени в по – големи масиви и при интензивно 

отглеждане са 9 830 дка. Типични култури за общината са сливи, вишни, череши от 

овощните насаждения и ягодоплодни култури (ягоди и малини).  

Животновъдството е с многоотраслов характер. Отглеждат се говеда, овце, кози, 

птици. Специфични подотрасли са биволовъдството и пчеларството. За развитието на 

животновъдството благоприятен фактор се оказва наличието на земеделски земи, 

използвани за производство на фуражи и мерите използвани за паша. 

4.8. Екология 

Анализите и оценките на състоянието на околната среда в община Омуртаг са 

извършени по отделни компоненти – атмосферен въздух, води, почви, отпадъци и 

биологично разнообразие. 

Липсата на големи промишлени предприятия на територията на Община Омуртаг 

оказва добро влияние върху атмосферния въздух. Няма предприятия, от чиято 

производствена дейност да се емитират целогодишно вредности в атмосферата. 

 

Качеството на питейните води се изследва, както от “В и К” ООД гр. Търговище, така 

и от Регионална здравна инспекция - Търговище. „ВиК” ООД гр. Търговище, която  

извършва изследвания по физикохимични показатели всеки месец в гр. Омуртаг и всяко 

тримесечие в селата. Съществуващата канализационна мрежа в град Омуртаг е смесена – 

заедно се събират и отвеждат битово – фекалните, производствено отпадните и 

дъждовните води. Отпадъчните води се заустват в два водоприемника. Реките Ялъдере, 

Голяма река и язовир “Ястребино” служат като естествени “стъпала” за пречистването им. 
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 Град Омуртаг няма изградена градска пречиствателна станция за отпадъчни води, 

но има инвестиционно намерение за изграждане на такава.  

 

По отношение на потенциалните замърсители на почвите, проучванията в това 

отношение показват, че в община Омуртаг няма производства, които да замърсяват 

почвите с тежки метали. Не са регистрирани замърсявания на почвите с нитрати от 

предозирано торене.  

 

Генерирането на  отпадъците е в зависимост от вида, мястото на образуване на 

отпадъците, технологичните особености на производствената дейност и стандарта на 

живот на населението и варира по сезони.  

В Община Омуртаг има изградено „Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Омуртаг, Котел и Върбица”. Общо за територията на общината, тяхното 

количество годишно  е около 5200-5500 т. Има издадено Комплексно разрешително на 

Община Омуртаг за експлоатация на депото и ежегодно се извършва проверка от РИОСВ 

гр. Шумен по изпълнение на условията по КР. 

Дейността по събиране, извозване на отпадъците в гр. Омуртаг се извършва от 

външна фирма, а за населените места събирането и транспортирането се извършва от 

общината. Организирано събиране и извозване на отпадъците в общината 100 % се 

извършва във всички населени места и в града.  

В община Омуртаг няма въведено разделно събиране. За разделното събиране на 

отпадъците в общината се търсят възможности за сключване на договор с лица 

притежаващи съответно разрешително, комплексно разрешително или регистрационен 

документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за конкретната дейност. 

 

4.9 Външна осветителна уредба 

Уличното осветление на територията на Община Омуртаг е в задоволително 

състояние, голяма част от монтираните лампи са енергоспестяващи. 

Част от уличното осветление е с амортизирани осветителни тела. Това налага да се 

започне модернизацията на съоръженията за външно изкуствено осветление на територията 

на община Омуртаг. Електрифицирани са всички 41 населени места в общината.  

Парковото осветление в града е в задоволително състояние.  
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Изпълнен е СМР по одобрен и реализиран проект „Разширяване на 

административен център гр. Омуртаг” - І ви етап,  където са монтирани енергоспестяващи 

осветителни тела.   

Изпълнява се СМР по одобрен проект „Рехабилитация на обществени зелени площи 

– парк, местността „Парка”, гр. Омуртаг, Община Омуртаг”, в който е предвиден изцяло 

нова ел. инсталация за парково-алейно осветление и разполагане на фенери по оградата 

през 15м. Всички осветителни тела са оборудвани с енергоспестяващи лампи.  

Парково осветление по селата липсва. 

Изразходваната електроенергия за улично осветление на територията на Община 

Омуртаг е 116 123,23 лв. за 2013 г. 

 

5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКА С ДРУГИ ПРОГРАМИ 

 

5.1. Текущо състояние, съществуващи трудности и пречки за използването на 

ВЕИ. 

 

Оценката за текущото състояние за развитие на ВЕИ сектора в Община Омуртаг е 

направена на база на : 

 План за развитие на Община Омуртаг за периода 2014-2020 година; 

 План програма за енергийна ефективност на Община Омуртаг за периода 

2011-2013 година; 

 Допълнителна информация събрана от общинските служби. 

 

План за развитие на Община Омуртаг за периода 2014-2020 година. 

В плана за развитие на Община Омуртаг  за 2014-2020 г.  има общи насоки за 

развитие на енергийната ефективност и възобновяеми енергийни изтобници. Споменава се 

за възможностите за използване на силата на вятъра за целите на възобновяемите 

енергийни източници и за изпълнените мерки и проекти, както и тези които са в процес на 

изпълнение във връзка с енергийната ефективност. 
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План програма за енергийна ефективност на Община Омуртаг за периода 2011-

2013 година. 

В План програмата за енергийна ефективност на Община Омуртаг за 2011-2013 г. е 

направен анализ на общинския сграден фонд, енергийното му потребление и са 

набелязани редица мерки за подобряване на енергийната му ефективност. Голяма част от 

мерките за подобряване на енергийната ефективност в общинския сграден фонд са 

изпълнени. В същата са посочени и сградите, които имат извършено обследване за 

енергийна ефективност, а това са: 

 I НУ „Христо Смирненски”; 

 Прогимназия „Акад. Д. Йорданов”; 

 Гимназия „Симеон Велчев”; 

 Общежитие към гимназия „Симеон Велчев”; 

 ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Врани-кон; 

 ОУ „Христо Ботев” с. Зелена Морава; 

 ОУ „Христо Ботев” с. Камбурово; 

 Дом за деца лишени от родителка грижа – закрит през 2013 г.; 

 „МБАЛ-Омуртаг” ЕАД 

Извършен енергиен одит има и на уличното осветление в Община Омуртаг. 

В план програмата за енергийна ефективност се споменава и за възможностите за 

използване на възобновяеми енергийни източници. 

 

Използване на ВЕИ в Община Омуртаг. 

Основния вид ВЕИ, който се използва в Община Омуртаг е биомаса – дърва за 

огрев. Голяма част от населението използват дървата за отопление, с изключение на 

сградите които са общинска собственост - училища, детски градини, социални домове  и 

др., които са на течно гориво /нафта и мазут/, като много малка част от тях са все още на 

дърва и въглища.  

Възобновяемата енергия е не само екологично важна за нашето съществуване, но и 

икономически много по – изгодна. 

 Използването на енергията от възобновяеми източници се постига чрез определяне 

на възможните дейности, мерки и инвестиционни намерения. С цел увеличаване на 

количеството на електрическа енергия и намаляване на вредните емисии в атмосферата, 

имащи отношения към оползотворяване на енергията от възобновяеми източници са 
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следните фирми, които имат инвестиционни намерения в територията на Община 

Омуртаг: 

„БОРКО” ЕООД – гр. Велико Търново имат инвестиционно намерение за 

изграждане на Ветроенергиен парк в землищата на гр. Омуртаг, с. Веренци и с. Илийно, 

общ. Омуртаг, обл. Търговище. Изграждане на  1 ветрогенератор, с мощност до 2.3 MW, в 

ПИ № 232011, в землището на гр. Омуртаг, 1 ветрогенератор, с мощност до 2.3 MW, в ПИ 

№ 044025, в землището на с. Веренци, Общ. Омуртаг, 2 ветрогенератора, с единична 

мощност до 2.3 MW, в ПИ №№ 001014 и 002024, в землището на с. Илийно, Общ. Омуртаг 

и 2 ветрогенератора, с единична мощност до 2.3 MW, в ПИ №№ 007029 и 008026, в 

землището на с. Илийно, Общ. Омуртаг с трансформаторна станция и подземна 

електропреносна мрежа; 

“ЕЪРПРОЕКТ 1” ООД – гр. Варна имат инвестиционно намерение за изграждане на 

Фотоволтоичен парк с мощност 2999,43 kWp в УПИ ІІ-67, кв.30 по регулационния план 

на с. Камбурово, общ. Омуртаг с използвана площ 26,000кв.м; 

“ГЕОСОЛОР ОМУРТАГ” ЕООД – гр. Омуртаг имат инвестиционно намерение за 

изграждане на електроцентрала за производство на електрическа енергия от 

фотоволтаични системи с мощност до 12 MW, на площ от 1351,527 дка в землището но с. 

Обител, общ. Омуртаг в ПИ №015006; 

“СТРОИС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – гр. Стара Загора имат инвестиционно намерение 

за изграждане на “Ветропарк Омуртаг Красноселци 40Мвт” включващ 20 бр. 

ветрогенератори в землището на гр. Омуртаг, с. Красноселци и с. Горно Козарево, общ. 

Омуртаг; 

“СЪН ПАУР ПРОДЖЕКТ” ЕООД – гр. Омуртаг имат инвестиционно намерение за 

изграждане на фотоволтаична инсталация с капацитет 50 кW в ПИ с номер 049021 в 

землището на с. Паничино, общ. Омуртаг; 

“ЕКО ЕНЕРГИЯ 07” ООД гр. Сливен имат инвестиционно намерение за изграждане 

на ветрогенератори/6бр./с мощност от 500 до 3 000 кW в землището на с. Горно Козарево, 

общ. Омуртаг; 

“СОЛАР ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ” ООД – гр. Варна имат инвестиционно намерение за 

изграждане фотоволтаични електрически системи в собствен подземлен имот с №040019 в 

землището на с. Паничино, общ. Омуртаг; 

“ПЕЛИН-БИЛД” ЕООД – гр. Търговище имат инвестиционно намерение за 

изграждане фотоволтаична централа с мощност до 5 000 кW в ПИ с идентификатор 
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53535.239.396 по кадастралната карта на гр. Омуртаг, обл. Търговище, площ 90 800 кв. м., 

НТП “Пасище”; 

Бейхан Байрамалиев Аптикеримов – с. Врани-кон, общ. Омуртаг има 

инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за производство на електрическа и 

топлинна енергия от биомаса и обслужваща инфраструктура в имот №192007, землището 

на с. Врани-кон, общ. Омуртаг с площ 3,849 дка и НТП „Стопански двор”. 

 

Съществуващи трудности и пречки 

Основни причини за забавяне реализирането на ВЕИ проекти в Община Омуртаг: 

• висока цена на инвестициите във ВЕИ; 

• недостатъчни средства (както общински, така и у населението на общината); 

• липса на достатъчно познания за приложими ВЕИ технологии; 

• липса на достатъчен брой специалисти в общинската администрация в сферата на 

ВЕИ. 

 

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ. 

 

6.1. Възможности за използване на различни видове ВЕИ  

ВЕИ Първоначална 
трансформация 

Продукт, на пазара за 
крайно енергийно 

потребление 

Биомаса 

Директно, без преработване 

• дървесина 
• битови отпадъци  
• селскостопански 

отпадъци 
• други 

Преработване 
• брикети  
• пелети 
• други 

Преобразуване в биогорива 

• твърди (дървени 
въглища) 

• течни (био-етанол, 
био-метанол,био-
дизел и т. н.) 

• газообразни (био-
газ, сметищен газ и 
т. н.) 

Преобразуване във вторични 
енергии 

• електроенергя 
• топлинна енергия 
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Водна енергия Преобразуване (ВЕИ) електроенергия 

Енергия на вятъра Преобразуване (Вятърни 
генератори) електроенергия 

Слънчева енергия Преобразуване топлинна енергия 
Преобразуване електроенергия 

Геотермална Без преобразуване топлинна енергия 
 

6.2. Кратка характеристика и обобщен потенциал за съответния вид ВЕИ  

  

6.2.1. Слънчева енергия 

Една от най-добре разпространените и с доказан потенциал и бъдеще е слънчевата 

енергия. Истината е, че слънцето е източник на енергия, която най-равномерно се 

разпределя на Земята. 

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното 

количество слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен 

метър хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m2. При географски ширини 

40°- 60°  върху земната повърхност за един час пада максимално 0,8-0,9 kW/m2 и до 1 

kW/m2 за райони, близки до екватора.  

В посочената карта е определена интензивността на слънчевото греене и 

средногодишната слънчева радиация попадаща на единица хоризонтална повърхност в  

kWh/m2 за България. Община Омуртаг попада в зоната от 1450 до 1500 kWh/m2 на година 

(Фиг. №1). 
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Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на 

редица основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси на 

слънчевата енергия през отделните сезони на годината; физикогеографски особености на 

територията; ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите системи в 

специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др. 

Количеството уловена и оползотворена слънчева енергия се влияе съществено от 

качествата на различните типове слънчеви колектори, както и от вида на цялостната 

слънчева инсталация за получаване на топла вода. 

Интензивността на слънчевата радиация играе важна роля във формиране нивото на 

замърсяване на въздуха. Количеството пряка радиация зависи предимно от височината на 

слънцето, което определя и вида на нейния дневен и годишен ход. Максимумът е 

съответно в часовете около обед и през месеците юни и юли. Интензитетът на пряката 

слънчева радиация върху хоризонтална повърхност за България по обед се движи от 0.24 

кW/m през зимата, до 0.70 кW/m през лятото. Средногодишната сума на слънчевото греене 

за разглеждания регион е 2204 часа, минималната 2030 часа и максималната 2398 часа. 

Максимумът е през летните месеци /юли-318 часа/, а минимумът през зимните /декември - 

56 часа/. Средногодишният брой на дните без слънчево греене е 64, от тях 44 през зимните 

месеци. Районът се характеризира с добра радиационна характеристика.    

Технологичните възможности за оползотворяването на слънчевата енергия в 

общината не са за пренебрегване. Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с 

нагряването на вода чрез електричество. 
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Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително намалено 

чрез разширено използуване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, както във възстановени 

(ремонтирани), така и в новопостроени сгради. 

 Един от изгодните варианти за оползотворяването на слънчевата енергия е 

монтирането на слънчеви колектори за топла вода. 

Оползотворяването на тази енергия, чрез слънчеви колектори може да се насочи 

първоначално към сгради държавна и общинска собственост, като училища, детски 

градини, социални домове и т.н., които използват електроенергия и течни горива за 

производство на гореща вода за битови нужди. Очаква се и значително повишаване на 

интереса от страна на жителите на панелни сгради, които освен мерките по одобряване на 

термичната изолация на сградата, да инсталират и слънчеви колектори за топла вода. 

През 2011 г. е изградена ФтЕЦ „Церовище”, на слънчева енергия, чиято мощност е 

75 kW, а през 2012 г. са изградени още 4 по-малки ФтЕЦ. 

 

Ползи от използването на слънчеви колектори за топла вода:  

• Обезпечава голяма част от необходимата топла вода за домакинството;    

• Има много ниски експлоатационни разходи;    

• Използва се слънчевата енергия, което води до намаляване консумацията на  горива и 

спомага за намаляване емисиите на вредните газове. 

 

6.2.2. Вятърна енергия 

Вятърната енергия е възобновяем вид енергия. Вятърната енергия на местно ниво, 

зависи предимно от географските и климатичните дадености. 

Критериите, на база на които се прави оценка на енергийния потенциал на вятъра, 

са неговата посока и средногодишната му скорост. За целите на програмата са 

използвани данни от проект BG 9307-03-01-L001, “Техническа и икономическа оценка на 

ВЕИ в България”  на програма  PHARE, 1997 година, получени от Института по 

метеорология и хидрология към БАН (119 метеорологични станции в България, 

регистриращи скоростта и посоката на вятъра). Данните са за период от над 30 години и са 

от общ характер. На тази база е извършено райониране на страната по ветрови потенциал, 

(Фиг. №2). 
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Фиг.2: Картосхема на ветровия потенциал в България 

На територията на България са обособени четири зони с различен ветрови 

потенциал, но само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване 

на вятърната енергия в електроенергия: 5-7 m/s и  >7 m/s. 

Тези зони са с обща площ около 1 430 km2, където средногодишната скорост на 

вятъра е около и над 6 m/s. Тази стойност е границата за икономическа целесъобразност на 

проектите за вятърна енергия. Следователно енергийният потенциал на вятъра в България 

не е голям. Бъдещото развитие в подходящи планински зони и такива при по-ниски 

скорости на вятъра зависи от прилагането на нови технически решения.  

Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на вятърната 

енергия, отчетени при височина 10 m над земната повърхност, на територията на страната 

теоретично са обособени три зони с различен ветрови потенциал: 

Територията на Община Омуртаг попада в зона на малък ветроенергиен 

потенциал. Характеристики на тази зона са: 

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

• Енергиен потенциал: 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 годишно); 

• Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в тази 

зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 

760 h).  

След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия е 

установено, че почти цялата територия на общината попада в зоната на технологично 
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неизползваемия към момента вятърен потенциал със средна годишна скорост под 4 м/сек. 

За техническо използване трябва да се направят измервания на конкретното място. От 

друга страна развитие на технологиите става възможно използване на вятър с по-ниска 

скорост. 

През 2006 г. е изградена ВтЕЦ „Калето”, с мощност 750 kW.  

 
 Изграждането на ветро парк е един от най-безопасните съоръжения за производство 

на енергия. Не изпуска вредни емисии и радиация, земята около тях може да бъде 

обработвана без никакъв риск за хората или селскостопанската продукция. 

Община Омуртаг не предвижда инвестиции за 2014 г. за изграждане на вятърни 

генератори. За в бъдеще при наличие на инвеститорски интерес могат да бъдат направени 

допълнителни проучвания за анализ на ресурса за ВЕИ . 

 

6.2.3. Водна енергия 

Енергийният потенциал на водния ресурс в страната се използва за производство на 

електроенергия от ВЕЦ и е силно зависим от сезонните и климатични условия. 

Наличните водни ресурси на територията на общината са формирани от 

повърхностни и подземни води. Повърхностните са река Тича (приток на р.Голяма 

Камчия) и Голяма река (приток на р.Янтра). Реките имат дъждовно – снежен режим с 

максимален отток през пролетта. Речният отток е непостоянен.  

 Община Омуртаг не е богата на водни ресурси. Водоснабдяването на гр. Омуртаг се 

осъществява от карстов водоизточник, намиращ се в с. Кипилово на 45 км. от гр. Омуртаг. 

Дебита на водоизточника се влияе силно от валежите. Водата се транспортира с помпени 

станции І и ІІ-ри подем. Трасето минава през силно пресечена местност, големи участъци, 

от които са недостъпни за транспорт и механизация. Загубите на вода по трасето от 

водоизточника до града и във вътрешната мрежа са значителни, поради което града е на 

режимно водоподаване. 

 Отчетни данни за водните количества за 2007 година са както следва: 

• Помпажна – 10433 хил.м.3,  98,25%; 

• Гравитачна – 186 хил.м3, 1,75%; 

• Общо подадена вода – 10619 хил.м3. 

Не се предвижда използване на енергийният потенциал на водния ресурс за 

производство на електроенергия от ВЕЦ на територията на Община Омуртаг. 
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6.2.4. Геотермална енергия 

В България за геотермални се смятат всички минерални води с температура над 

200°С. Потенциалът на геотермалния ресурс се измерва с количеството енергия, което 

може да бъде усвоено в даден температурен интервал. Характерно за водите у нас е, че те 

са хипертермални.  

В Община Омуртаг няма термоминерални извори. 

Освен използването на геотермалната енергия от подземните водоизточници все 

повече навлиза технологията на термопомпите. Високата ефективност на използване на 

земно и водно-свързаните термопомпи се очаква да определи нарастващият им ръст на 

използване до над 11 % годишно. 

Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални 

централи и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни първоначални 

инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и 

разпределителни мрежи. Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия 

са по-ниски от тези при конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента 

на използване на геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо 

при другите технологии. 

На територията на Община Омуртаг няма термални извори, нагрети скали на по-

голяма дълбочина и други алтернативни източници на геотермалната енергия. Не се 

предвиждат общински инвестиции за изграждане на мощности за геотермална енегрия. 

 

6.2.5. Енергия от биомаса 

От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен потенциал 

има биомасата. Неговото усвояване в близко бъдеще е безспорен национален приоритет, 

което налага разработването на цялостна програма за икономически ефективно и 

екологически целесъобразно използване на биомасата. Нарастването на употребата на 

биомасата, във всичките й форми и разновидности, трябва да става със скорост по висока 

от нарастването на БВП. 

Терминът „биомаса" означава органична материя с растителен или животински 

произход. Биомасата е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За добиването й не е 

необходимо изсичане на дървета, а се използва дървесният отпадък. За ¾ от хората, 

живеещи в развиващите се страни, биомасата е най-важният източник на енергия, който 

им позволява да съчетаят грижата за околната среда с тази за собствения им комфорт. 
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За да бъде транспортирана произведената енергия до потребителите е нужно да 

бъде изградена допълнителна мрежа за пренос на топлинна енергия. 

 

6.2.5.1. Използване на биомаса от горско стопанство. 

До каква степен е рентабилно използването на биомаса на местно ниво, зависи до 

голяма степен от това, дали суровините са в достатъчно количество и ценово достъпни за 

набавяне. Основни доставчици на суровина могат да бъдат горски стопанства, 

дъскорезници и мебелната индустрия. В случая това ще бъдат горските стопанства. 

Естествената растителна покривка е сравнително добре запазена. Горският фонд на  

община Омуртаг се стопанисва от ТП Държавно торско стопанство «Омуртаг» гр. 

Омуртаг. По данни на Държавното горско стопанство, горските територии в община 

Омуртаг заемат площ от 20 889 ха, или 52,1 % от територията на общината. Преобладават 

83,0%  чисти и смесени широколистни гори с най-често срещани дървесни видове, като 

цер, благун, зимен дъб, габър, бук, сребриста липа. От храстите най-разпространени са 

глог, шипка, трънка, дрян, къпина. Незначителна част 17% е заета от иглолистни видове  - 

бял и черен бор. 

За периода 2008-2012 г. са извършени нови залесявания в размер на 766 дка.  

Различните видове дървета основно се използват за огрев като се изгарят директно 

в печки самостоятелно или съвместно с въглища. Броят на употребяваните в 

домакинствата съвременни котли е все още незначителен поради ограничени финансови 

възможности. Част от домакинствата в Община Омуртаг започнаха да си подменят старите 

си печките с водогрейни котли. Използването на съвременни котли може да повиши до два 

пъти полезното количество топлина, получавано от дървата за огрев, което е равностойно 

на двукратно увеличаване на потенциала без да се увеличава потреблението. 

Изключително ефективна е употребата на дървесни отпадъци в предприятията, в 

които те се образуват, тъй като отпадат разходите за транспорт и събиране и се спестяват 

разходите за депониране на тези отпадъци в сметища. Произведената енергия може да се 

използва в централата или котелната на предприятието за производство на електроенергия 

и пара за технологични нужди. 

 

6.2.5.2. Използване на биомаса от селско стопанство по сектори – земеделие и 

животновъдство. 
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Земеделие 

Земеделието е съставна част от икономиката на община Омуртаг. По данни на 

областна дирекция „Земеделие” гр. Търговище площите със земеделско предназначение в 

община Омуртаг през 2012 г. са в размер на 236 133 дка., разпределени както следва: 

• ниви 161 891 дка (68,5 %); 

• трайни насаждения 9 830 дка (4,2 %); 

• ливади и пасища 64 412 дка (27,3 %). 

Остатъците от селското стопанство включват зърнен фураж (стъбла, листа, обелки 

и кочани), житна слама. Зърненият фураж е основен  източник на биоенергия, тъй като 

големи площи в световен мащаб са засадени със зърнени култури. 

От селскостопанската продукция се получават големи количества отпадъци. 

Именно голям неизползван потенциал имат тези отпадъци. За балиране и транспорт на 

сламата има подходяща технология. Необходимото оборудване в голяма степен е налице и 

днес не се използва с пълния си капацитет. 

Засега няма опит и специализирано оборудване за събиране, уплътняване и 

транспорт на стъбла от царевица, слънчоглед и др., но този проблем може да бъде решен в 

кратки срокове без големи разходи. 

В таблицата са посочени отглежданите култури в дка на територията на Община 
Омуртаг. 

 
 

Площи –декари 
 

Култури 
 

2010 г. 
 

2011 г. 2012 г. 

пшеница  20 457 22 200 34 163 
ечемик 9 155 6 250 8 384 
ръж 2 130 2 700 310 
тритикале 1 402 870 1 542 
маслодаен слънчоглед 8 500 12 000 23 000 
царевица 7 000 4 400 4 500 
овес 1 500 1 500 1 800 

 Източник: Областна дирекция „Земеделие” гр. Търговище 
 
Големи площи земи се обработват и от земеделските кооперации. Съществуващи 

земеделски кооперации в територията на Община Омуртаг са : 

• ЗКПУ „Гюрлек” с. Голямо Църквище; 

• Кооперация „Единство 1” с. Плъстина; 
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• ЗКПУ „Единство” с. Врани-кон; 

• ЗКПУ с. Обител. 

Основно кооперациите са насочени към растениевъдството. 
 

Животновъдство 

Животновъдството в община Омуртаг е с многоотраслов характер. Отглеждат се 

говеда, овце, кози, свине, птици. През последните години се забелязва увеличаване на  

броя на почти всички видове животни.  

В таблицата са посочени отглежданите видове животни на територията на община 

Омуртаг. 

Наименование 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
говеда –бр. 8 888 8 827 9 433 
в т.ч. крави-бр.  5 990 5 961 5 598 
биволи – бр. 39 41 64 
овце – бр. 26 810 26 810 38 251 
кози – бр. 3 280 3 280 3 522 
свине – бр. 48 46 92 
птици – бр.  25 550 25 550 135 687 
пчелни семейства – бр.  2 088 2 088 1 769 

Източник: Областна дирекция „Земеделие” гр. Търговище 

 

Производството на енергия от животински отпадъци може да се очаква във фермите 

с предмет на дейност отглеждане на животни. В територията на общината функционират 

следните по-големи ферми, като ЕТ „Исмет Шабанов – Олимп 131”- с най-голям 

капацитет, „ТУС” ЕООД с. Камбувово и птицеферма „Квинс-Агро и с-ие” СД с. Козма 

Презвитер,  където се генерира и голямо количество оборска тор. 

Регистрирани са и земеделски производители с такава дейност. В част от населените 

места в общината като с. Красноселци, с. Горно Козарево, Първан, с. Козма Презвитер, 

Обител се отглеждат определен брой едър и дребен рогат добитък.  

Получения оборски тор от по-големите ферми може да се оползотвори и да се получи 

краен продукт, като органичен подобрител на почвата, енергия и топлина. 

Оползотворяването на отпадъците ограничава и намалява опасността от сериозен 

екологичен замърсител на околната среда. 
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6.2.5.3. Използване на биомаса от битови отпадъци. 

Съгласно българската нормативна уредба, улавянето на сметищния газ е 

задължително за всички нови депа за отпадъци и е задължително и за съществуващите 

депа от юли 2009 г. 

Целта на това изискване е да бъдат намалени емисиите на метан в атмосферата. 

Сметищните газове се получават при разграждането на органичните отпадъци в 

отсъствието на кислород. Те обикновено съдържат метан. Тези газове могат да се улавят 

чрез система от кладенци и хоризонтални тръби, които се разполагат преди или по време 

на експлоатация на депото.  

След улавянето на сметищния газ той може да бъде факелно изгарян или да се 

използва за електропроизводство. За електропроизводство са подходящи тези депа, които 

отделят сравнително големи количества сметищен газ (съответстващи на поне 200 – 300 

kW инсталирана електрогенерираща мощност). Това са депа депониращи значително 

голямо  количество отпадъци.  

В Регионалното депо на гр. Омуртаг съществува един изграден газов кладенец за 

улавяне на метан. В депото се депонират около 8 000 т. битови отпадъци годишно, което 

количество е недостатъчно за  енергийно оползотворяване. 

 

6.2.6 Използване на биогорива в транспорта 

Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта на 

територията на Община Омуртаг е неприложимо и икономически неоправдано. 

 

1. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (НПДЕВИ) 

За да се постигнат целите на програмата е необходимо, да се направи правилният 

избор на мерки, дейности и проекти. Програмата обхваща три категории мерки: 

• Административни мерки; 

• Технически мерки; 

• Финансови мерки. 
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Административни мерки: 

• Съобразяване на общите и подробните градоустройствени планове за населените 

места в общината с възможностите за използване на енергия от възобновяеми 

източници; 

• Минимизиране на административните ограничения  пред инициативите за 

използване на енергия от възобновяеми източници; 

• Подпомагане реализирането на проекти на индивидуални системи за използване на 

електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми 

източници; 

• Намаляване на разходите за улично осветление; 

• Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови; 

• Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради;  

• Подпомагане изграждането на ветроенергийни паркове от частни инвеститори; 

• Осигуряване на участие в обучение по енергиен мениджмънт на специалисти от 

общинската администрация работещи в областта на енергийната ефективност;  

• Изграждане и експлоатация на системи за производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници; 

• Стимулиране производството на енергия от биомаса; 

• Подмяна на уличното и обществено осветление с енергоспестяващи тела. 

 

Технически мерки: 

• Стимулиране изграждането на енергийни  обекти за производство на енергия от 

ВЕИ върху покривните конструкции на сгради общинска собственост;  

• Изграждане на системи за улично осветление в населените места с използване на 

енергия от възобновяеми източници, като алтернатива на съществуващото улично 

осветление; 

• Търсене на резерви за улично осветление от ВЕИ на съществуващи паркове и 

градини на територията на община Омуртаг; 

• Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия чрез използване на 

биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие и животновъдство. 

 
Финансови мерки: 
 

При провеждането на предвидените мерки ще се прилагат подходите: 
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2. Подход „Отгоре – надолу”: състои се в анализ на съществуващата законова рамка 

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

При този подход се извършат следните действия:  

 
• Прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата;  

• Преглед на очакванията за промени в националната и общинската данъчна 

политика и въздействието им върху приходите на общината и проучване на 

очакванията за извънбюджетни приходи на общината; 

• Използване на специализирани източници като: оперативни програми, кредитни 

линии за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР), Фонд „Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници”, Национална схема за зелени инвестиции 

(Национален доверителен фонд), договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори 

или финансиране от трета страна).  

 

3. Подход „Отдолу – нагоре”: основава се на комплексни оценки на възможностите 

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

жител на общината, ученик в училище, пациент в болницата, и т.н.) или публично-

частно партньорство. 

 

Основни източници на финансиране: 
 

• Държавни субсидии – Републикански бюджет; 

• Общински бюджет; 

• Собствени средства на заинтересованите лица; 

• Договори с гарантиран резултат; 

• Публично частно партньорство; 

• Финансиране по Оперативни програми; 

• Финансови схеми по Национални и Европейски програми; 

• Кредити с грантове по специализираните кредитни линии. 
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8. ПРОЕКТИ 

Списък на реализираните проекти свързани с повишаване на енергийната 

ефективност в общински сгради на територията на Община Омуртаг 

№ Реализирани проекти Изпълнени мерки Финансиране 

1. „Подобряване на материална 
база на образователна 
инфраструктура в Община 
Омуртаг за интегрирано и 
устойчиво местно развитие”. 
„Ремонт и реконструкция на 
„Детска ясла №1”, гр. 
Омуртаг”. 

-подмяна на дограма с PVC; 
-подмяна на покрив; 
-топлоизолация на таванска 
плоча; 
-външно саниране; 
-подмяна на котелна инсталация, 
тръбна мрежа; 
-подмяна на радиатори. 

Оперативна 
програма 
„Регионално 
развитие” 

2. „Подобряване на материална 
база на образователна 
инфраструктура в Община 
Омуртаг за интегрирано и 
устойчиво местно развитие”. 
„Ремонт и реконструкция на 
Гимназия „Симеон Велчев” гр. 
Омуртаг”. 

-подмяна на дограма с PVC; 
-топлоизолация на покрив; 
-подмяна на котелна инсталация; 
-подмяна на радиатори. 

Оперативна 
програма 
„Регионално 
развитие” 

3. Реконструкция/възстановяване 
и оборудване на „МБАЛ 
Омуртаг” ЕАД гр. Омуртаг. 

-подмяна на дограма с PVC; 
-топлоизолация на покрив; 
-външно саниране на тяло Б. 

Оперативна 
програма 
„Регионално 
развитие” 

4. „Рехабилитация на 
обществени зелени площи – 
парк, местността „Парка”, гр. 
Омуртаг, Община Омуртаг” 

изграждане на нова ел. инсталация 
за парково-алейно осветление и 
разполагане на фенери по оградата 
през 15м. Всички осветителни 
тела са оборудвани с 
енергоспестяващи лампи.  
 

Изпълнява се 
по „Програма 
за развитие на 
селските 
райони” 2007-
2014 г. 

 

Изпълнени мерки по енергийна ефективност в сгради общинска собственост 

• Мерки за енергийна ефективност в Прогимназия „Академия Даки Йорданов” гр. 

Омуртаг – подмяна на отоплителни тела; 

• Мерки за енергийна ефективност в І-во НУ „Хр. Смирненски” гр. Омуртаг – 

подмяна на дограма; 

• Мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев” с. Зелена Морава - подмяна 

на дограма;  

• Мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев” с. Камбурово – подмяна на 

отоплителни тела;  
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• Мерки за енергийна ефективност в ОУ „Никола Йонков Вапцаров” с. Врани-кон – 

външно саниране.  

 

Списък на предложените за реализация проекти  

 

№ Проект Кратко описание Финансиране Година на 
реализация 

1. Изграждане на соларен покрив 
в Прогимназия „Акад. Даки 
Йорданов” гр. Омуртаг 

-монтаж на соларни 
панели на покрива за 
производство на 
електрическа енергия  

-Общински 
бюджет; 
-Държавен 
бюджет; 
-Европейски 
програми. 

2017-2020 г 

2. Изграждане на соларен покрив 
в І НУ „Христо Смирненски” 
гр. Омуртаг 

-монтаж на соларни 
панели на покрива за 
производство на 
електрическа енергия  

-Общински 
бюджет; 
-Държавен 
бюджет; 
-Европейски 
програми. 

2017-2020 г 

3. Оползотворяване на сметищен 
газ като алтернативно гориво 

-производство на 
топлинна енергия 

Общински 
бюджет; 
-Държавен 
бюджет; 
-Европейски 
програми. 

2018-2022 г 

4. Оказване на съдействие на 
физически и юридически лица 
проявяващи интерес към 
изграждане,инвестиране на 
ВЕИ в територията на Община 
Омуртаг 

 -Общински 
бюджет. 
 

2014-2023 г 

5. Проучване потенциала за 
изграждане на ветроенергийни 
парккове на територията на 
Община Омуртаг и 
изграждане на такива 

-производство на 
електроенергия 

-Общински 
бюджет. 
 

2017-2023 г 

6. Проучване потенциала за 
изграждане на соларни 
паркове на територията на 
Община Омуртаг и 
изграждане на такива 

-производство на 
електроенергия 

-Общински 
бюджет. 
 

2017-2023 г 

 

9. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

 Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от общинските 

съвети, които определят достигнатите нива на потребление на енергия от възобновяеми 
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Програма за използването на енергията от възообновяеми източници и биогорива за периода 2014 – 2023 г. 

източници на територията на общината, вследствие изпълнението на Програмата, пред 

областния управител и Изпълнителния директор на АУЕР. 

За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична 

оценка на постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови средства и 

постигнатите резултати, което служи като основа за  определяне реализацията на 

проектите. 

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за 

изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от 

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

Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени, чрез количествено и/ 

или качествено измерими стойностни показатели /индикатори. 

 
 10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Програмата на община Омуртаг за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници на територията на общината трябва да е в пряка връзка с Плана 

по енергийна ефективност. 

Резултатите от изпълнението на Програмата са: 

 
• Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на 

територията на общината; 

• Повишаване  сигурността на енергийните доставки; 

• Повишаване на трудовата заетост на територията на общината; 

• Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; 

• Повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на  

Населението. 

 
Одобрил: 
 
НЕЖДЕТ ШАБАН 
Кмет на Община Омуртаг 
 
Съгласувал: 
Нуршен Юмерова - Директор дирекция „ПИСОП” 
 
Изготвил: 
Шенай Еюбова – мл. експерт “ЕУОЕЕ” 
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