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1. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
 

АУЕР Агенция за устойчиво енергийно 
развитие 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ЗЕЕ Закон за енергийната ефективност 

СМР Строително монтажни работи 

ПИРО План за интегрирано развитие на община 

ПЕЕ Програма за енергийна ефективност 

ПЕП Първично енергийно потребление 

ФПЧ10 Фини прахови частици 

ЕФРР  Европейски фонд за регионално 
развитие 

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

ЕЕ Енергийна ефективност 

ОП Оперативни програми 

ОС Общински съвет 

РБ Република България 

НРП Национална рамка за политика 

ГЕФ Глобален екологичен екофонд 

ПЧП Публично-частно партньорство 

НФЕЕВИ Национален Фонд „Енергийна 
ефективност и възобновяеми източници“ 

МБВР Международна банка за възстановяване 
и развитие 

ФМ на ЕИП Финансов механизъм на европейското 
икономическо пространство 

НФМ Норвежки финансов механизъм 

НДЕФ Национален доверителен ЕкоФонд 

КЛЕЕВЕИ Кредитна линия за енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни 
източници 

ЕБВР Европейска банка за възстановяване и 
развитие 

ELENA European Local Energy Assistance 

ЕИП Европейко икономическо пространство 
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2 .ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Енергийната ефективност е най-бързият, най-икономичният и най-чистият 
начин за намаляване на потреблението на енергия. Спестяването на енергия 
предполага не само намаляването на потреблението, но и намаляване на 
емисиите, които оказват влияние върху околната среда. Поради кумулативния си 
ефект, който от своя страна оказва влияние върху качеството на живот на хората 
(здраве, комфорт, благосъстояние, покупателна способност, самочувствие), 
енергийната ефективност е определена за траен приоритет в развитието на 
Европа, както до 2020 г., така също и в дългосрочен план до 2050 г. 
 Терминът „енергийна ефективност‘‘ ЕЕ представлява съотношение между 
изходното количество производителност, услуга, стока или енергия и вложеното 
количество енергия. Необходимостта от подобряването на енергийната 
ефективност е основен приоритет за Република България.  
          България разполага със значителен потенциал за реализация на мерки по 
енергийна ефективност. Всички положени усилия в тази насока биха допринесли 
за ограничаването на емисиите от въглероден диоксид и други парникови газове и 
съответно ще спомогне за предотвратяването на изменението на климата.  
 ЕЕ е свързана с извличането на максимална полза от всяка единица 
енергия, чрез използването на модерни технологии за задоволяване на 
ежедневните нужди. Тя не е изключване на електричество и отопление, и 
лишаване от комфорт, а е най-бързият, икономичен и директен начин за 
противодействие на проблемите свързани с повишаване цените на петрола и 
природния газ, несигурността в доставките, негативните последици от 
въздействието върху околната среда, както и изчерпването на ресурсите на 
планетата. 
 Постигането на ЕЕ е свързано с дългосрочно планиране и задълбочен 
анализ. Необходимо е да се проведат обследвания за уточняване на конкретните 
мерки за енергийна ефективност, локализиране на сградите и обектите, които ще 
станат обект на интервенция и върху които ще бъдат приложени конкретни мерки 
и дейности, именно те налагат разработването на планове и програми за 
енергийна ефективност. 
           Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност е 
задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност. 
Общинските програми за енергийна ефективност целят да се намали нивото на 
енергопотребление в обектите – общинска собственост (сгради, инсталации, 
улично осветление и др.), като по този начин ще се даде пример на населението и 
бизнеса с оглед генериране на икономия в бита и индустрията.  
          Предвидените в настоящата програма мерки по енергийна ефективност имат 
за цел политиката по енергийна ефективност да се превърне в приоритетна на 
община Калояново, като по този начин да се повишат икономическият растеж и 
жизненият стандарт на населението на Общината, а следователно да се 
допринесе за опазването на околната среда. Настоящата програма е 
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структурирана съгласно Указанията на Агенцията за устойчиво и енергийно 
развитие (АУЕР) за разработване на планове/програми за ЕЕ.                                                                                

Програмата за енергийна ефективност на община Калояново е важна част 
от стратегията за управление на Общината и основна стъпка в посока оптимална 
енергийна политика. Рефлектирайки върху останалите елементи на 
стратегическото управление като политика по опазване на околната среда, 
икономическа, социална политика, енергийната политика и нейното разработване 
се превръща в ключов момент в посока добро, интелигентно, иновативно и 
устойчиво управление. 

3. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 
 

3.1. Географско местоположение 

 

 

 Община Калояново е разположена в северната част на Горнотракийската 

низина на площ малко над 347 кв. км. 
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 Общината в включена в административно-териториалните граници на 

Пловдивска област и граничи с общините: Раковски и Брезово на изток, Карлово 

на север, Хисаря на северозапад, Съединение на запад и Марица на юг. 

В състава й освен общинския център Калояново са още 14 села - Бегово, 

Главатар, Горна махала, Долна махала, Дуванлий, Дълго Поле, Житница, Иван 

Вазово, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем и 

Черноземен.               

3.2. Релеф 

 

 Релефът на общината е предимно равнинен до хълмист. В първите 

склонове на Сърнена Средна гора в землищата на Сухозем, Отец Паисиево и 

Песнопой. Средната надморска височина на общината е около 250 м, като най-

високите хълмисти възвишения са в землището на с. Горна Махала, местността 

“Воден камък”, с надморска височина от 400 м.  

3.3. Климат 
 

 Климатът в района е преходноконтинентален. Полите на Средна гора 

предпазват територията на Общината от резки промени на температурата през 

сезоните, липсват продължителни и студени ветрове. Съществено влияние върху 

климатичните условия оказва и поречието на р. Марица. Средногодишната сума 

на слънчевото греене за района е около 2 284 часа, като максимумът е през месец 

юли – 341 ч., а минимумът – през декември 74 ч. Сумарната слънчева радиация е 

около 5 350 до 5 500 МДЖ/кв.м. Малката облачност през лятото и атмосферната 

континентална циркулация спомагат за повишаване на температурните разлики 

между лято и зима. Максимумът на температурните инверсии е през зимата, а 

минимумът – през лятото. Средногодишната облачност за района е 5.1 бала, 

средно 101 дни в годината са облачни. Неблагоприятно явление за района се 

явяват мъглите, като средногодишно с мъгли са 31,3 дни.  

3.4. Валежи 

 

 Валежите в региона са около нормалните за страната и благоприятстват 

доброто развитие на земеделието. Разпределението на валежите по сезони, 

обаче, е неравномерно. През зимните месеци, когато част от валежите са твърди 

под формата на сняг, сумата е около 123 мм/кв.м, през пролетта – 148 мм/кв.м, 

през лятото – 143 мм/кв.м и през есента – 125 мм/кв.м. Средногодишната сума на 

валежите е 539 мм/кв.м, като максимумът на валежите е през пролетта – 157 

мм/кв.м. Относителната влажност на въздуха е сравнително ниска, около 70%, 

като максималната стойност е през декември /86%/, когато температурите на 

въздуха са минимални, а минималната - през юли /62%/.  
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3.5. Вятър 
 

 Основен фактор за състоянието на въздуха в района е вятърът. Тихото 

време /със скорост на вятъра под 1 м/сек./ е характерно за малко по-малко от 

половината от годината /46.5%/. Типична е сравнително слабата турбуленция на 

въздушните маси /средната месечна скорост на вятъра е 1,3 – 2,3 м/сек./, която е 

характерна за по-големия период от годината. Друг съществен фактор е 

преобладаващата посока на вятъра, която е западната – основен пренос на 

въздушни маси става от запад и изток /общо 70.6 % от времето с вятър/. 

Метеорологичните параметри показват, че за по-голямата част от годината за 

територията е характерна умерена неустойчивост на атмосферата.  

3.6. Хидроложка система 

 

 През територията на община Калояново минават реки, както и две водни 

тела от категория езеро. Реките и езерата, които преминават през общината са 

следните: 

 „Горно течение на р. Пикла от извори до с. Житница”- на територията 

на общ. Калояново попада малка част от водното тяло; 

 „Река Пикла от с. Житница до вливането й в р. Стряма”; 

 „Река Стряма от с. Розино до вливане на р. Пикла и притоци”- на 

територията на общ. Калояново попада малка част от водното тяло; 

 „Река Стряма от вливане на р. Пикла до устие”- на територията на 

общ. Калояново попада малка част от водното тяло; 

 „ГОК Азмака и ГОК Карадере” - на територията на общ. Калояново 

попада малка част от водното тяло; 

 „Река Каварджиклийка от язовир Синята река до устие”- на 

територията на общ. Калояново попада малка част от водното тяло; 

 „Язовир Герена 2”- на територията на общ. Калояново попада малка 

част от водното тяло; 

 „Язовир Чернозем”. 

 Хидроложката система на Общината се определя от реките Стряма, 

Каварджиклийка и Тикла. Постоянният дебит на трите реки се обуславя от 

значителните по площ водосборни области и това дава отражение и на 

подземните води в близост до техните течения. Подземните водни ресурси върху 

по-голямата част от територията на общината са с постоянно водно количество и 

поради това водоснабдяването на селищата се осъществява само от подземни 

води, чрез тръбни и шахтови кладенци, разположени в терасата на река Стряма.  

 В землището на Песнопой е разработен един минерален извор с четири 

сондажа. Дълбочината на сондажите е около 220 м, с общ дебит около 10 л/сек. и 
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средна температура около 36 °С. В качествено отношение попадат в категорията 

на азотните терми. Минералната вода е слабо минерализирана, хидрокарбонатно-

сулфатна, натриева и силициева, с повишено съдържание на флуор. С този 

състав водите имат и лечебни свойства. Изкуствените водоеми /язовири/ в 

общината са 21 на брой и се ползват за рибовъдство и напояване.  

3.7. Почви 
 

 Под дългогодишното влияние на почвообразуващите фактори /материнска 

скала, климат, растителност и дейността на човека/ на територията на община 

Калояново са се оформили следните почвени различия: чернозем-смолници, 

слабо и силно излужени, глинести и тежко песъчливо-глинести; чернозем-

смолници, силно излужени, слабо до средно оподзолени, еродирани; канелено-

горски почви, слабо и средно излужени; канелено-горски почви, силно излужени 

до слабо оподзолени, средно и леко песъчливглинести; алувиално-светли и 

алувиално-ливадни светли, глинесто-песъчливи почви; делувиални почви, леко 

песъчливо-глинести. 

3.8. Растителност 
 

 Почти цялата територия на Общината е усвоена за земеделие. В 

северната част на района са запазени разпокъсани горички с доминиране на 

дървесните видове цер и благун, а на места и горун. Коренната растителност в 

региона е била представена от смесени гори от цер и келяв габър и гори от полски 

бряст и полски ясен, но в резултат на антропогенните фактори тази коренна 

растителност е претърпяла изменения и постепенно е преминала в производна. 

Съвременната производна растителност е съставена от тревна растителност с 

преобладаване на луковична ливадина, пасищен райграс, троскот, на места 

белизма и по- рядко садина, главно по селските мери. Останалите площи са 

селскостопански, които са разположени на мястото на бивши гори от полски бряст, 

полски ясен и дръжкоцветен дъб. Храстовата растителност в района е оскъдна и 

преобладават видове като обикновена шипка, червен глог и трънка. 

Непосредствено по поречията на реките се развиват водни и блатни растения, 

срещат се още топола, върба и акация. 

3.9. Флора и фауна 

 

 Територията на община Калояново е много добре обхваната от 

земеделие, поради почвения състав, регионът се отличава с едни от най-

плодородните почви в България, т.н. Златна Тракия. В северните части на района 

преобладават малки разпокъсани гористи местности, където доминират 

дървесните видове цер и благун, а на места горун. Съвременната производна 

растителност е съставена от тревна растителност с преобладаване на луковична 
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ливадина, пасищен райграс, троскот, на места белизма и по-рядко садина, главно 

по селските мери. Селскостопанските площи на територията на общината са 

разположени на мястото на бивши гори от полски бряст, полски ясен и дъждовен 

дъб. Храстовата растителност в района е оскъдна, като преобладават видове като 

обикновена шипка, червен глог и трънка. Непосредствено по поречията на реките 

се развиват водни и блатни растения, както и топола, върба и акация. 

 Фауната в района на общината е представена от птици и бозайници, 

земноводни и влечуги, както и риби. Представителите на различните видове са 

следните: 

 Птици–земеродно рибарче, речен дъждосвирец, бяла стърчиопашка, 

обикновен скорец, авлига, торбогнезден синигер (покрай водните площи); 

селска лястовица, кукумявка, зелен кълвач, обикновено белогушо 

коприварче, полско врабче, гугутка, качулата чучулига, сива овесарка, 

полска чучулига, ливаден дърдарец (в населените места); 

 Бозайници– лалугер, малка оризищна мишка, полска мишка, воден плъх, 

обикновена сива полевка; 

 Земноводни и влечуги – жълтокоремна бумка, жаба дървесница, зелена 

крастава жаба, голяма водна жаба, ливаден гущер, зелен гущер, смок 

стрелец, сива водна змия; 

 Риби – маришки морунаш, скобар, маришка мряна, речен кефал. 

 

3.10. Демографска характеристика 
 

 Населението на община Калояново в края на 2019 г. е 10 518 души. В 

таблицата по-долу са посочени данните за България, показващи броя и 

динамиката на населението, както и делът на общината спрямо населението на 

област Пловдив. По брой на населението общината е на дванадесето място в 

областта, като с по-малко население са само общините Перущица, Брезово, 

Кричим, Куклен, Лъки и Сопот. 

 Най–голям е броят на населението в общинския център с. Калояново, а 

най-малък в с. Главатар. Данните за броя на населението на общината през 

последните три години сочат тенденция към намаляването му. Спадът за периода 

2011 - 2019 г. е с 824. Тази неблагоприятна тенденция в демографското развитие 

може да се види във всички общини на територията на област Пловдив. 

Изключение прави Пловдив, чието населени през последните години е с трайна 

тенденция на нарастване. 

  На таблицата по-долу ще видите съпоставка на население на база данни 

за РБ, Пловдив и община Калояново за по местоживеене 2019 г.  
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Населени места Общо  Мъже  Жени 

България 6 351 482 3 369 646 3 851 863 

Пловдив 347 851 164 971 182 880 

Община Калояново 10 518 5182 5 336 

 

 Продължилите през последните няколко десетилетия негативни 

тенденции в демографските процеси водят до задълбочаване на процеса на 

застаряване на населението, което от своя страна се отразява негативно и върху 

формирането на трудовия потенциал и възпроизводството на населението в 

Общината. 

 На таблицата по-долу са съпоставени данни за населението в община 

Калояново под, в  и над трудоспособна възраст за 2019 г. 

Калояново 101518 /общо/ 5182 /мъже/ 5336 /жени/ 

Под 
трудоспособна 
възраст 

1313 674 639 

В трудоспособна 
възраст 

5740 3184 2556 

Над 
трудоспособна 
възраст 

3465 134 2141 

 

3.11. Урбанистична структура и селищна мрежа  

 

 Община Калояново е обособена като самостоятелна административна 

единица на 22.12.1978 г.. Състои се от 15 населени места – села. От тях само 

общинският център с. Калояново е от IV функционален тип, две села са от V 

функционален тип – Ръжево Конаре и Дълго поле, 3 села от VI функционален тип 

– Бегово, Житница и Песнопой, 7 села от VII тип – Горна махала, Долна махала, 

Дуванлии, Иван Вазово, Отец Паисиево, Ръжево и Черноземен, 2 села от VIII тип – 

Главатар и Сухозем. 

 

             Всички населени места са с компактна структура, но развитието на 

селищната мрежа в Общината е довело до съсредоточаване на основните 

административни, промишлени и културни дейности в няколко села, които са 

разположени в близост до общинския център. Останалите селища са относително 

изолирани, с предимно възрастни хора, които се занимават със земеделие в лични 
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стопанства. Тези населени места са подходящи за екологично земеделие и 

екологични производства, тъй като землищата им са съхранени, имат 

възможности и в някои форми на туризма. Всички селища разполагат със 

сравнително добре изградена инфраструктура по отношение на 

електроснабдяване, водоснабдяване, съобщителни връзки и транспортен достъп. 

Интернет услуги на територията на Общината се осъществяват от три фирми. 

Качеството на интернет връзката не е достатъчно добро, тъй като се използват 

остарели технологии за пренос. 

 Покритие с ефирен телевизионен сигнал има за цялата територия на 

Общината. Кабелна телевизия ползват само 25% от жителите на Общината, а 

сателитна антена – 14%. Достъп до интернет в жилището си има 37% от 

населението на Калояново. С домашен компютър разполагат 40% от жителите на 

Общината. Мрежата от пощенски станции обхваща всички села. 

3.12. Сграден фонд  
 

      Съществуващите сгради на територията на община Калояново се делят 

най-общо по вид на собствеността на държавни, общински, части (на физически 

лица и на предприятия и фирми). По данни на НСИ в Общината към 2019 г. има 7 

064 жилищни сгради, от които 48 % масивни. Относителният дял на обитаваните 

жилища в Калояново е 62,9%. Останалите са необитаеми или изоставени. 

 По официални данни в община Калояново има 78 сгради общинска 

собственост. От тях 8 са детски градини и ясли, 5 са училища, 6 читалища, 12 на 

здравни заведения, 6 на кметства и 9 комбинирани сгради на читалища и 

кметства. Спортните обекти-стадиони, собственост на Общината са 5 на брой.  

 Съгласно ЗЕЕ на задължително енергийно обследване и сертифициране 

за енергийна ефективност подлежат всички сгради в експлоатация с разгъната 

застроена площ над 1000 кв. м. 

   

В община Калояново са обследвани следните сгради с РЗП над 1000 кв. м.: 

 Сградата на общинска администрация Калояново – 1178 кв. м.; 

 ОУ „Иван Вазов“, с. Калояново – 3274 кв.м.; 

 ОУ „Христо Ботев“, с. Ръжево Конаре – 2025 кв.м.; 

 ОУ „Христо Ботев“, с. Дълго поле – 1010 кв. м.; 

 ДГ „Детски свят“, с. Житница – 1676 кв. м.; 

 ДГ „Радост“, с. Бегово – 1129 кв.м. 

Обследвани и сертифицирани сгради с по-малко от 1000 кв. м. са: 

 ДГ „Детелина“, с. Калояново – 950 кв.м.; 

 ДГ „Никола Инджов“, с. Ръжево Конаре – 853 кв. м.; 
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 Съгласно ЗЕЕ подлежащи на задължително обследване и сертифициране 

са следните общински сгради с разгъната площ над 1000 кв. м.: 

 ДВД „Св. Св. Козма и Дамян“, с. Горна махала – 1645 кв.м.; 

 ОУ „Отец Паисий“, с. Песнопой – 1260 кв. м.; 

 ОУ „Христо Смирненски“, с. Житница – 1418 кв. м. 

 През следващия програмен период се планува да бъдат обследвани 

следните сгради, с цел прилагане на енергийна ефективност: 

1. Поликлиника Калояново – 891 м2 

2. ОУ" Христо Смирненски" с. Житница - 1418 м2 

3. Кметство и здравна служба, Житница – 528 м2 

4. ДГ „1-ви юни” -Дълго поле -599 м2 

5. Културен дом-Бегово – 900 м2 

6. Комбинирана сграда кметство и поща-Бегово – 720 м2 

7. Кметство Ръжево Конаре – 616 м2 

8. Читалище "Просвета 1907"  Ръжево Конаре - 1384 м2 

9. ОУ "Отец Паисий" с. Песнопой - 1260 м2 

10. Кметство, култ. дом и поща-Песнопой – 880 м2 

11. Културен дом и кметство -Горна махала -580 м2 

12. Кметство и културен дом-Черноземен – 1480 м2 

13. Културен дом -Иван Вазово -840 м2 

14. Кметство и културен дом – Ръжево – 1353 м2 

15. Кметство и читалище –Сухозем - 768 м2 

16. ДГ "Валентина Терешкова", с. Долна махала- 500 м2 

            

 През последните години част от сградите в община Калояново са 

санирани и са им внедрени мерки за енергийна ефективност. През 2009 г. в 

резултат на успешно реализиран проект по Оперативна програма „Регионално 

развитие“ е извършен ремонт, включващ подмяна на дограма и топлоизолация на 

основни и спомагателни сгради в две от училищата – ОУ „Иван Вазов“ в с. 

Калояново и ОУ „Христо Ботев в с. Ръжево Конаре. Подмяна на дограмата бе 

извършена по-късно и в ОУ „Христо Ботев“, с. Дълго поле. В три от градините в с. 

Калояново, Житница и Бегово, по същия проект са извършени ремонти, 

включващи подмяна на дограма и топлоизолация на основни и спомагателни 

сгради. Изцяло е подновена ДГ „Иглика“ в с. Дуванлии, а в ДГ „Първи юни“ в с. 

Дълго поле е монтирана нова отоплителна инсталация на течно гориво и е 

подменена дограмата. През 2012 г. със средства от Програма за развитие на 

селските райони е извършен ремонт и саниране на сградата на читалището в с. 

Житница. 
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             Като цяло общинският сграден фонд е морално остарял. Сградите са 

строени предимно в средата на миналия век и в общия случай се нуждаят от 

сериозни инвестиции в сферата на енергийната ефективност. Повечето сгради са 

с ниски качества по отношение на топлотехническите характеристики на стени, 

под и остъкления на фасадите. Външните стени са изпълнени с ниски 

топлотехнически характеристики и изискват допълнително топлоизолация. 

Дограмите и вратите на сградите, които не са подменени с PVC дограма, а са 

изработени от дървени профили, са с висок коефициент на топлопреминаване, 

което изисква подмяна с нова дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно 

стъкло. 

            Състоянието жилищния и сграден фонд  на частните лица до голяма 

степен припокрива това на общинските сгради. Повечето частни жилища се 

нуждаят от смяна на дограма, саниране, полагане на топлоизолация на външни 

стени, покрив, под. Санирането на еднофамилните и жилищни сгради е приоритет 

за общинската енергийна политика за следващите години. 

 По-голямата част от частните сгради и жилища в Калояново се нуждаят от 

сериозни инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

използване на енергия от ВЕИ. Външните стени на повечето стари сгради имат до 

5 пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново строителство. В 

масовия случай сутерените и таванските плочи на съществуващия жилищен фонд 

са без топлоизолация. Топлинните загуби през прозорците и балконите са над 

50% от общите топлинни загуби. 

 На съвременните изисквания за енергийна ефективност отговарят преди 

всичко сгради, които са строени и реновирани през последните години, които са 

сравнително малък брой от всички сгради в Общината. За периода 2011-2020 г., 

по данни от общинска администрация, в Калояново са въведени в експлоатация 

79 нови и/или реновирани сгради. С висока степен на енергийна ефективност е 

спортният комплекс за конна езда „Тракиец“ близо до с. Житница. 

 За отопление на сградите в община Калояново се използват предимно 

локални топлоизточници, или печка на дърва и въглища. В по-голямата си част 

котлите за локално отопление на обществените сгради работят с нафта или 

въглища, горелките са неефективни, липсва измерителна апаратура и 

автоматизация. Наред с ремонтите е необходимо постепенно преминаване от 

течно и твърдо гориво към природен газ, поради това, че той е най-евтин, 

екологично чист, с висок КПД и най-ниски загуби при пренос на енергия. При 

прилагане на тези мерки ще се постигне икономия в размер до 40-50%. 

 Подобряването на топлоизолация, подмяната на дограмите, 

модернизирането на отоплителните инсталации, използването на слънчева 

енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с 

около 50%, което е приоритет на община Калояново. 
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3.13. Социална инфраструктура  

 

 Социалната инфраструктура на общината е представена от широк спектър 

от услуги. Предоставят се услуги по проекти за грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания, както и за хора в уязвими групи, но във връзка с Програмата за 

енергийна ефективност на община Калояново за периода 2021-2031 г. ще 

разгледаме сградния фонд, в който се предоставят социални услуги, а именно: 

 

Център Населено място Брой персонал Брой обхванати 
лица 

Общинска адм. сграда- 
Калояново 

Калояново 35 11 771 

ПУ-Калояново Калояново 10 11 771 

КМЕТСТВО ЖИТНИЦА ЖИТНИЦА 4 1472 

Културен център , с. 
Житница 

Житница 2 1472 

КМЕТСТВО ДЪЛГО 
ПОЛЕ 

ДЪЛГО ПОЛЕ 3 2124 

НЧ "Георги Кирков-1908" БЕГОВО 2 707 

КМЕТСТВО БЕГОВО БЕГОВО 2 707 

КМЕТСТВО РЪЖЕВО 
КОНАРЕ 

РЪЖЕВО 
КОНАРЕ 

2 1490 

Читалище "Просвета 
1907" 

с. Ръжево Конаре 2 1490 

КМЕТСТВО ПЕСНОПОЙ ПЕСНОПОЙ 2 454 

Дом за възрастни с 
деменция "Св .Св. 
Козма и Дамян"  

Горна Махала 35 60 

Кметско наместничество 
ГОРНА МАХАЛА 

ГОРНА МАХАЛА 2 290 

Домашен социален 
патронаж – с. Горна 
Махала 

ГОРНА МАХАЛА 7 90 

КМЕТСТВО ДУВАНЛИИ ДУВАНЛИИ 2 580 
 

КМЕТСТВО ДОЛНА 
МАХАЛА 

ДОЛНА МАХАЛА 2 385 
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Дневен център за стари 
хора  

ДОЛНА МАХАЛА 3 20 

Кметско наместничество 
ГЛАВАТАР 

ГЛАВАТАР 2 195 

КМЕТСТВО 
ЧЕРНОЗЕМЕН 

ЧЕРНОЗЕМЕН 2 421 

Културен дом -Иван 
Вазово 

Иван Вазово 1 313 

Кметско наместничество 
ИВАН ВАЗОВО 

ИВАН ВАЗОВО 2 313 

Кметско наместничество 
РЪЖЕВО 

РЪЖЕВО 2 268 

Кметско наместничество 
СУХОЗЕМ 

СУХОЗЕМ 2 181 

 

 Голяма част от посочените по-горе сгради имат нужда от още мерки за 

енергийна ефективност, за да се доближат до изискванията на ЕС. Общинска 

администрация Калояново търси възможности за финансиране на тези дейности 

по проекти с европейско финансиране. 

 

3.14. Образователна инфраструктура  

 

 Образователната инфраструктура на територията на община Калояново е 

представена от следните училища и детски градини: 

Училища в община Калояново: 

Основно 
училище 

Населено 
място 

Брой персонал Брой 
ученици 

Брой 
паралелки 

Основно 
училище  
„Иван Вазов”- 

Калояново 18 181 9 

Основно 
училище  
„Христо 
Смирненски”- 

Житница 13 76 6 

Основно 
училище  
„Хр. Ботев”- 

Дълго поле 15 125 10 

Основно 
училище 
„Христо .Ботев” 

Ръжево Конаре 13 76 7 
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Основно 
училище „Отец 
Паисий”-  

Песнопой 10 38 5 

 

Детски градини в община Калояново: 

Детска 
градина 

Населено 
място 

Брой 
персонал 

Брой 
деца 

Брой 
групи 

Брой 
яслени 
групи 

ДГ 
„Детелина”- 

Калояново 16 83 3 1 

ДГ „Детски 
свят”,  

Житница 13 58 2 1 

ДГ „1-ви юни” 
- 

Дълго поле 12 57 3  

ДГ „ Радост”- Бегово 6 17 1  

ДГ ”Никола 
Инджов”- 

Ръжево 
Конаре 

9 51 2  

ДГ ”Иглика”- Дуванлии 6 14 1  

ДГ 
„Валентина 
Терешкова”- 

Долна Махала 6 18 1  

ДГ “Щастливо 
детство“ 

Иван Вазово 6 16 1  

 

 За всяко училище е констатиран недостиг на свободни места, което 

обуславя нуждата от разширяване и преустройство на образователната 

инфраструктура на територията на община Калояново. Повечето от сградите на 

училищата в общината са ремонтирани и са им приложени мерки за енергийна 

ефективност. Ремонтите са финансирани по схема на Националния доверителен 

Екофонд , както от Оперативна програма „Регионално развитие“ през 2008-2009г.  

3.15. Здравеопазване  

 

Точният анализ на здравеопазването за територията на община Калояново 

трябва да се извърши от гледна точка на равния достъп до здравни услуги на 

населението, както и от гледна точка на достъпа на жителите до навременна 

болнична и извънболнична помощ. Функционирането на здравната система на 

дадена територия играе важна роля за качеството на живот на населението. 

Здравното обслужване на територията на община Калояново е сравнително 

добре организирано. Материалната база е в добро състояние и няма кадрови 

липси. 
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За обезпечаването на спешните случаи на територията се грижи Център за 

спешна медицинска помощ - филиал с. Калояново оказва спешна медицинска 

помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и 

транспортирането им до евентуалната хоспитализация, като обслужва 15 

населени места. На центъра са предоставени общински помещения в 

поликлиниката в с. Калояново. Обслужването се извършва от 19 души, от които 6 

лекари, 6 медицински сестри, 6 шофьора и 1 санитарка. Оборудван е с два 

автомобила – Форд “Транзит”. 

Първичната медицинска помощ се осъществява от 12 индивидуални практики 

– 2 в с. Калояново и седем в съставните на общината села. На всички лекари са 

предоставени сгради и помещения общинска собственост.  

Амбулатории за първична стоматологична помощ се осъществява се от 13 

индивидуални практики. 

На територията на община Калояново не функционира МБАЛ-Многопрофилна 

болница за активно лечение. Болничното лечение на жителите на община 

Калояново се осъществява най-често в лечебните заведения в град Пловдив. 

Достъпът на гражданите до лечебното заведение е пряко свързано с 

необходимостта от пътуване до гр. Пловдив, който се намира на разстояние от 27 

км от с. Калояново. Отдалечеността на населените места от гр. Пловдив е от 

порядъка на 20 до 30 км. 

Този факт оказва благоприятно въздействие, а тази близост играе важна 

роля по отношение на достъпа на жителите на община Калояново до 

специализирана и квалифицирана медицинска помощ от всякакъв характер. 

 

Здравни служби в община Калояново: 

Здравни служби  Населено място 

Поликлиника-Калояново с. Калояново 

Здравен дом с. Бегово 

Здравен дом с. Дълго поле 

Здравен дом с. Житница 

Здравен дом с. Иван Вазово 

Здравен дом с. Песнопой 

Здравен дом с. Ръжево 

Здравен дом с. Ръжево Конаре 

Здравен дом с. Сухозем 

Здравен дом с. Черноземен 
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Лични лекари практикуващи на територията на община Калояново: 

Брой на общо практикуващи лекари Населено място  

2 с. Калояново 

1 с. Бегово 

1 с. Главатар 

1 с. Горна Махала 

1 с. Долна Махала 

1 с. Дуванлии 

1 с. Дълго поле 

1 с. Житница 

1 с. Иван Вазово 

1 с. Отец Паисиево 

1 с. Песнопой 

1 с. Ръжево 

1 с. Ръжево Конаре 

1 с. Сухозем 

1 с. Черноземен 

 

Зъболекари практикуващи на територията на община Калояново: 

Брой на зъболекари Населено място 

4 с. Калояново 

1 с. Бегово 

1 с. Долна Махала 

1 с. Дълго поле 

1 с. Житница 

1 с. Иван Вазово 

1 с. Песнопой 

2 с. Ръжево Конаре 

1 с. Черноземен 

 

Аптеки: 

Аптека  Населено място 

2 броя с. Калояново 

1 брой с. Житница 

1 брой с. Дълго поле 

 

  

3.16. Култура  
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 Още от възникването си през епохата на Възраждането, народните 

читалища се превръщат в люлка на българската духовност. Тяхната културна 

мисия остава все така актуална през годините, а дейността им – богата, 

утвърждаваща нравствените ценности. В съответствие с изискванията на Закона 

за народните читалища /ДВ, бр.89/1996г./, в община Калояново през 1997 г. като 

самостоятелни юридически лица с нестопанска цел в Окръжен съд – Пловдив са 

регистрирани 15 читалища /във всяко населено място/ измененията на цитирания 

закон, влезли в сила през месец юни 2009 г. е извършена пререгистрация, след 

която неработещите читалища в Главатар и Сухозем не са пререгистрирани. В 

момента върви подготовка по преобразуването им във филиали на читалищата, 

съответно в с. Бегово и с. Ръжево Конаре.  

 Към настоящият момент в община Калояново работят 13 читалища, 12 от 

които членуват в Общинско сдружение „Култура”. Всички читалища в община 

Калояново планират и организират дейността си съгласно ЗНЧ, общинския 

културен календар и плана на съответното читалище. Те са институциите, които 

подготвят културните мероприятия от селищен и общински характер, свързани с 

историята на България, официалните и религиозно-обредните празници и 

традициите, свързани с тях. В изпълнение на своите цели и задачи, читалищата:  

 уреждат и поддържат общодостъпни библиотеки, читални, фото-фоно и 

филмотеки;  

 развиват и подпомагат любителското творчество;  

 организират школи, кръжоци, курсове и клубове, кино и видеопоказ, 

празненства, концерти и чествания, младежки дейности;  

 събират и разпространяват знания за родния край; - създават и съхраняват 

музейни колекции;  

 предоставят компютърни и интернет услуги;  

 осъществяват социални дейности и услуги, подпомагащи лица и семейства, 

както и такива, свързани с отглеждането, възпитанието, обучението и 

уплътняването на свободното време; 

 развиват културен и семинарен туризъм. 

Обликът на културния живот се определя от наличието на културни събития и 

читалищна дейност.  

 

3.17. Промишлени предприятия  
 

 Земеделието, хранително-вкусовата и леката промишленост са водещи 

отрасли в местната икономика на Калояново. Стопанските субекти са с малък 

инвестиционен потенциал и без големи производствени мощности. Местната 

промишленост е преди всичко лека. Структуроопределящите производства 

предимно с преработка на продукция и суровините на селскостопанското 
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производство – производство на брашно и трици, на хляб и хлебни изделия, на 

безалкохолни напитки, на спиртни напитки, на трайни и малотрайни колбаси, на 

етерични масла. Промишлената дейности на Общината се допълва от 

дървообработваща, шивашка промишленост, производство на кожена галантерия 

и чанти. 

 Потреблението на енергия от ВИ в промишлените предприятия тепърва 

ще придобива все по-голямо значение и ще се развива в община Калояново. Без 

значение от значимостта и предимствата на енергията от ВИ, промишлените 

предприятия на този етап не могат да се конкурират ефективно и да заменят 

традиционните енергийни източници без значителни инвестиции. Основните 

предизвикателства, особено в период на променяща се глобална финансова 

среда са: неблагоприятна пазарна структура – високи капиталови и 

производителни разходи; непредсказуема политика и регулация в тази област; 

недостатъчно финансиране, тоест за напред ще е нужна финансова, 

институционална и политическа подкрепа. 

 Икономиката в общината се характеризира с преобладаващ дял на 

селското стопанство спрямо промишленото производство, като делът на селското 

стопанство продължава да се увеличава за сметка на промишлеността. 

Структуроопределящи отрасли на местната икономика са селското стопанство, 

хранително-вкусовата, дървообработващата, мебелната и шивашката 

промишленост. Насоките за развитие на икономиката в общината следва да са 

преди всичко към използване на местните ресурси и тясното обвързване на 

производството на суровини с преработката им. Има много добра обезпеченост от 

местни суровини - зърнени култури, плодове и зеленчуци. Ключови за икономиката 

на общината са: 

 „ДЕЛИКАТЕС“ ООД – Производство на меса и колбаси с производствена 

база в с. Житница;  

 „КИТТНЕР БЪЛГАРИЯ“ ООД – Производство на машини за 

хранителновкусовата промишленост с производствена база в с. Калояново;  

 „МАРЕЛИ“ ЕООД - Производство на осветителни тела с производствена база 

в с. Дуванлий;  

 „ДИЕКС“ ООД – Производство на мъжко и детско бельо с производствена 

база в с. Дълго поле; 

 „ЕКОМИС“ ООД – Варов и бетонен център с производствена база в с. 

Житница;  

 ЕТ „ИВАР – ЙОРДАН АРАБАДЖИЙСКИ“ - изработка и монтаж на улуци с 

неограничени дължини, различни цветове и всички необходими свързващи и 

закрепващи елементи с производствена база в с. Калояново; 

 ЕТ „АЛЕКСАНДЪР ГЪРКОВ – ГРЪКА“ - производство, доставка и монтаж на 

мебели за дома, офиса и магазина с производствена база в с. Калояново;  
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 „НАРА ГЕО“ ООД – преработка на етеричномаслени култури и производство 

на продукти от тях с производствена база в с.Отец Паисиево 

 „Бакалски“ ООД – Изкупуване, заготовка, експорт на диворастящи и 

култивирани билки. Сушени плодове, кулинарни билки и растения. Суровини 

за фармацевтичната промишленост, с. Калояново; 

 „Булгра“ ЕООД, с. Калояново – Производство и търговия с кожена тапицерия; 

 ЕТ „КОК-Г. Хорозов“ – Кожени изделия и кожи, производство и търговия, с. 

Калояново; 

 „Буклес“ ЕООД – основна дейност е обработването на дървен материал, 

изработване на фасонирани елементи, детайли, заготовки за мебели и други 

готови изделия и други; 

 „Крис-2“ ООД – Изработка и монтаж на дограма и щори, охранителни ролетки, 

гаражни врати, строителство и строителни услуги; 

 „СМБЕ-99“ ООД –гара Калояново – Стопански амелиорации и борба с 

ерозията; 

 ЕТ „НАДЕНА – И. Георгиева“ – производство на розово масло и дестилати, 

разполагаща със собствени розови масиви; 

 ИКАЙ- млекопреработващо предприятие, с. Житница; 

 Спортен комплекс „Тракиец“, с. Житница; 

 „РОЗАБУЛ“ ООД – най- голямата розоварна в България със собствени 

масиви, с. Черноземен; 

 

Въпросът за енергийната ефективност в промишлените предприятия и 

системи е сериозно застъпен в Раздел IV Обследване за енергийна ефективност 

на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление 

на Закона за енергийна ефективност и в НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. 

за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики 

на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено 

осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на 

обследване за енергийна ефективност и оценка на енергийни спестявания.  

Съгласно нормативните разпоредби на Чл.57 от ЗЕЕ (Изм. ДВ, бр. 105 от 

2016 г.):   

(1) Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени 

системи и системи за външно изкуствено осветление има за цел да определи 

специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление и да 

препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.  

(2) На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат 

всички:  
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1. предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по 

смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;  

2. предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни 

предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;  

3. промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 

МWh;  

4. системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено 

място с население над 20 000 жители.  

Като цяло сградния фонд на местните промишлени предприятия е сериозно 

амортизиран с лоши технически характеристики, ниска енергийна ефективност и 

високи топлозагуби. Санирането на сградите,  подобряването на енергийните им 

характеристики и използването на енергия от възобновяеми източници в 

промишлените предприятия в бъдеще ще придобива все по-голямо значение и ще 

се развива в община Калояново. Независимо от високата значимост и 

предимствата на енергийната ефективност, промишлените предприятия на този 

етап не могат да се конкурират ефективно, да внедрят необходимите 

енергоспестяващи мерки и да заменят традиционните енергийни източници без 

значителни инвестиции.  

За повишаване на енергийната ефективност в община Калояново, в 

промишлената сфера, трябва да се приложат следните общи мерки: 

 Въвеждане в производството на енергоспестяващи технологии на базата 
на оптимизиране на капацитета, използване на възобновяеми енергийни 
източници и други; 

 Оптимизиране на енергийните разходи за отопление на помещенията чрез 
въвеждане на нови отоплителни технологии; 

 Въвеждане на енергоспестяващо осветление в промишлените 
предприятия и др. 

 

3.18.Транспорт  
 

 

 Община Калояново е с важно транспортно-географско разположение. През 

територията ѝ минават основни пътни артерии, свързващи Северна и Южна 

България. Стратегическото разположение се определя от близостта на 

автомагистрала “Тракия” и на областния център Пловдив. През шест от селищата 

минава ЖП линията Пловдив-Карлово, а през други три - линията Пловдив-Хисар. 

 Пътната мрежа на община Калояново е добре развита. Изградени са 

всички необходими пътни връзки на населените места с общинския център, както 
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и между самите селища. Общата дължина на пътната мрежа е 140 км, включваща 

24 км път ІІ клас, 21 км пътища III клас и 62 км – пътища IV клас. По важните от тях 

са:  

- Път II-64 – Пловдив-Карлово, с дължина на участъка на територията на общината 

от 24 км. Този път е с най-голямо значение за общината и осигурява транспортни и 

икономически връзки с областния център Пловдив, връзка с автомагистрала 

“Тракия” за големите административно-индустриални центрове в Южна България. 

В периода 2009 - 2011 г. пътят е рехабилитиран от НА „Пътна инфраструктура”, 

със средства от републиканския бюджет. В инвестиционната програма на 

Областно пътно управление – Пловдив за периода 2014 - 2020 е предвидено 

удвояване на пътя от км 35+900 до км 48+200, с което се цели облекчаване на 

трафика, подобряване обслужването на транспортните потоци и безопасността на 

движение. 

 - Път III-642 – Гара Калояново-Хисар, с дължина на участъка 12 км. Този път 

свързва общинския център и близките до него села с курортния център Хисар и 

селищата от тази община.  

- Път ІІІ-5604 „Брезово-Стрелци-Долна махала, с дължина на участъка 9 км 

осигурява пътната връзка със съседната на Калояново община Брезово. Пътят е в 

сравнително добро състояние.  

 Четвъртокласната пътна мрежа осигурява останалите връзки между 

населените места в Общината.  

 Дължината на уличната мрежа в общината е 239,2 км, като всяка година от 

бюджета на община Калояново се заделят средства за техническата поддръжка на 

пътната мрежа.  

 До всички населени места в общината има ежедневен автобусен 

транспорт, като за по-големите села и тези, намиращи се на второкласен път 

Пловдив-Карлово и Пловдив - Хисар, транспортната обезпеченост е достатъчна – 

на всеки час. За селата, намиращи се в източната част на общината /Главатар, 

Ръжево, Бегово, Сухозем и Отец Паисиево/ - превоз все още е недостатъчно 

обезпечен и е проблем за жителите на тези населени места. Превозите се 

осъществяват от местни фирми, които разполагат с достатъчно автобуси в добро 

техническо състояние. Проблем се явява недоброто състояние на някои от 

съществуващите автобусни спирки. 

 През територията на община Калояново преминават две ж.п. линии, с 

обща дължина в границите на общината от 45 км ж.п. път. Едната свързва гр. 

Пловдив с гр. Карлово и минава през селата Калояново, Черноземен, Долна 

Махала, Горна махала, Иван Вазово и Песнопой. Другата линия е отклонение от 

тази и прави връзка от с. Долна махала към гр. Хисар.  
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 Като цяло транспортът е слабо развит в Общината. Местните транспортни 

фирми не се занимават със сериозна транспортна дейност. Извършват се 

предимно специализирани превози на ученици и граждани между селищата и до 

областния център – Пловдив. 

 

3.19. Зелените площи и защитени територии 
 

 В населените места от Общината са разположени предимно в 

централните части на селата. Общинска администрация Калояново поставя 

задачите за интегриране на икономическите и социалните цели с тези по 

опазването на околната среда при планиране на общинските дейности и 

създаването на оптимална екологична обстановка. Едновременно се цели 

постигане на траен ефект за обществото, за да се елиминира вземането на 

евентуални “компромисни решения“ в условия на бюджетен дефицит в общината.  

Защитените територии в община Калояново са /източник ИАОС/:  

- Защитена местност „Гъстите дъбчета“ до с. Бегово, площ 38,42 ха, цел на 

обявяване: опазване на естествена вековна дъбово-благунова гора, обявена със 

заповед РД-1200 от 18.11.2004 г. От устройствена гледна точка в защитената 

местност се забранява всякакво строителство, както и нарушаването на 

естествения релеф на местността.  

- Защитена местност „Дебелата кория“ до с. Черноземен, площ 0,43 ха, цел на 

обявяване: опазване на естествено находище на блатно кокиче, Заповед 202 от 

11.03.1987 г.  

 От устройствена гледна точка в защитената местност има забрана за 

промяна на начина на трайно ползване и се забранява строителството.  

 Защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 на територията на 

община Калояново само една – част от територията на река Стряма с код 

BG0000429 за опазване на природните местообитания /няма защитени територии 

по Директивата за птиците/. Зоната е с площ 1291 ха, одобрена е с решение на МС 

122 от 2 март 2007 г. Предмет на опазване са пет вида природни местообитания, 

17 вида бозайници, 7 вида земноводни и влечуги, 2 вида риби и 7 вида 

безгръбначни. 

3.20. Природни и туристически дадености  
 

 В землището на Калояново има селищни могили от неолита /т.н. 

Калайджийска могила/, от средния неолит /в местността Караорман/ на антични 

поселения в група от седем тракийски надгробни могили в местността Дюнлюка, а 

на около три километра южно от селото, в местността Хисарлъка, още личат 
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останки от римска крепост. Следи от праисторическо селище и 76 надгробни 

могили са разкрити и край с. Ръжево Конаре. Праисторическа селищна могила от 

епохата на късния неолит има и край село Житница.  

 През каменно-медната епоха се появяват първите светилища като 

центрове и храмови комплекси. Най-ранният от тях и най-дълго ползваният е 

Кукова могила край с. Дуванлии. В близост до Житница е разкрита богата находка 

от сребърни монети, сечени по времето на Александър Велики. В землището на 

общината се намират голям брой могили, които са част от царския некропол на 

тракийското племе одриси.  

 Могилите са идентифицирани (значителна част с наименованията им) от 

топографските карти на общината.  

 Във всички села на общината има изградени православни храмове. В три 

от тях – Калояново, Житница и Дуванлии има католически църкви.  

 За туристите в региона функционират, както семейни хотели в Калояново, 

така и къщи за гости.  

 Хотел Сарай е разположен на 4 км от село Калояново близо до древния 

град Хисар и Тракийската гробница в с. Старосел. Хотелът може да настани 

общо 44 гости в 16 двойни стаи, четири стандартни апартамента и два ВИП 

апартамента. За допълнителна релаксация и комфорт на своите гости, 

Хотел Сарай предоставя фитнес зала, джакузи, сауна, плувен басейн на 

открито. Ресторантът на хотела разполага с 370 места и е подходящ за 

провеждане на семейни тържества и бизнес мероприятия. Четири звездният 

хотел има и оборудвана конферентна зала за работни срещи, семинари, 

презентации.  

 

 СК Тракиец е новооткрит спортен комплекс, намиращ се в непосредствена 

близост до с. Житница и на 30 км северно от Пловдив, както и на 20 км от 

историческото селище Старосел. СК „Тракиец” е изключително модерно 

оборудван комплекс за любителска и професионална конна езда, който има 

открит и закрит манеж. Комплексът е подходящ за организирани 

мероприятия от корпоративен или личен характер - тийм билдинги, фирмени 

обучения, сватби, рождени дни и др. Към ресторантът има прилежащи 

винарна и лятна градина. За релаксацията на своите гости комплексът 

разполага с парна баня и сауна.  

 

 Винарска изба „Трифи“ се намира в община Калояново, село Песнопой. 

Създадена е през 2008 г. с помощта на програма ,,Сапард". Капацитетът на 

винарната е 100 тона вино годишно. Разполага с лични масиви лозя, които 

се намират в Тракийската равнина.  
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 На мястото на старото селскостопанско летище в с.Калояново е изградена 

единствената по рода си частна състезателна писта „Дракон“, която е 

домакин на многобройни авто и мотосъстезания, и набира все повече 

популярност сред любителите на тези спортове. Пистата е напълно 

обезопасена. Предвиждат се допълнителни подобрения, които ще я 

разнообразят и увеличат дължината ѝ до 2 600 м. Вече има изграден и 

ресторант към съоръжението. Всяка година се провеждат два кръга от 

националния шампионат за туристически автомобили, периодично се 

правят събори, тунинг шоута, тренировки и любителски шампионати. Към 

съоръжението е направен ресторант, нова трибуна и зони за сигурност, 

както и разширен паркинг. Предимство на пистата е, че се намира в центъра 

на страната и е достъпна за голям брой посетители.  

 

4. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЕЕ И СВЪРЗАНОСТ С 

НОРМАТИВНА БАЗА 

  

4.1. Основание за разработване 

 

Общинската Програма за енергийна ефективност на община Калояново за 

периода 2021 -2031 г. е разработена на основание чл.12, ал.2 от Закона за 

енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр. 35 от 2015 г. с последни изм. ДВ. 

бр.21 от 13.03.2020 г. Програмата е в съответствие с Националния план за 

действие по енергийна ефективност, Националния план за сгради с близко до 

нулево потребление на енергия, Националната дългосрочна програма за 

насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на 

енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален 

жилищен и търговски сграден фонд и Указанията на Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие (АУЕР) за разработване на програми за енергийна 

ефективност. 

Общинската програма е подчинена на Енергийната стратегия на Република 

България до 2030 г. и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на 

Обединените нации по изменение на климата.  

През ноември 2018 г., Европейският парламент прие новите цели за 

енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. До 2030 г. 

енергийната ефективност в ЕС трябва да се подобри с 32.5%, като делът 

на енергията от възобновяеми източници трябва да представлява поне 32% от 
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крайното брутно потребление в ЕС. И двете цели ще се преразгледат преди 2023 

г. и могат само да бъдат увеличени, но не и намалени. 

Програмата е в съответствие с тази рамка на ЕС, която предлага  цели и 

мерки, с които икономиката и енергийната система на съюза да станат по-

конкурентоспособни, сигурни и устойчиви. Тя включва цели за намаляване на 

емисиите на парникови газове и за увеличаване на използването на енергия от 

възобновяеми източници, като в нея се предлага нова система за управление и 

показатели за изпълнение. 

По-специално, европейската енергийна рамка предлага следните действия 

до 2030 г.: 

 поемане на ангажимент да продължи намаляването на емисиите на 
парникови газове, като се определи цел за намаляване с 40% до 2030 г. 
спрямо равнищата от 1990 г. 

 определяне на цел процентът на енергията от възобновяеми източници 
да достигне поне 27% от енергийното потребление, като държавите 
членки запазят гъвкавост по отношение на определянето на 
националните цели 

 постигане на по-добра енергийна ефективност чрез евентуални 
изменения на директивата за енергийна ефективност 

 реформа на схемата на ЕС за търговия с емисии, като се включи резерв 
за стабилност на пазара 

 ключови показатели — относно цените за енергия, диверсификацията на 
доставките, междусистемните връзки между държавите членки и 
технологичното развитие — с оглед измерване на напредъка към по-
конкурентна, сигурна и устойчива енергийна система 

 нова рамка за управление и докладване от страна на държавите членки, 
основана на националните планове, координирани и оценявани на 
равнището на ЕС. 
 

Настоящата програма е разработена в съответствие с: 

 Интегриран национален план в областта на енергетиката и 
климата до 2030 г. на Република България (ИНПЕК). 

Документът е изготвен в съответствие с изискванията на Регламента за 

управлението на енергийния съюз (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1999 НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2018 г. относно 

управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за 

изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 

2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, 

директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) 

№ 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета), съгласно който държавите 
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членки на Европейския съюз трябва да предадат проекта на ИНПЕК до 31.12.2018 

г. 

Ключовите цели на националната енергийна политика до 2030 г., заложени в 

ИНПЕК са: 

 Национална цел за енергийна ефективност 27%; 
 Национална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия – 27%; 
 Национална цел за междусистемна свързаност – 15%. 

 
 Стратегия „Енергетика 2020” на Европейския съюз. 
През 2007 г. Европейският съвет прие нови енергийни цели за 2020 г., т.нар. 

„триада 20-20-20” за намаляване на емисиите на парникови газове с 20%, 

увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници до 20% и 

подобрение на енергийната ефективност с 20%. Тези цели целят ефективното 

използване на ресурсите на Европа като се направят важни промени в начина, по 

който Европа произвежда и консумира енергия и се основават на това което вече 

е постигнато в областта на енергийната политика. 

 Пътна карта за енергетиката до 2050 г. 
През декември 2011 г. Европейската комисия публикува Пътна карта за 

енергетиката, която има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г. 

като същевременно се подобри конкурентоспособността и сигурността на 

доставките за Европа. 

 

 

 Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност. 
Европейското право в областта на енергийната ефективност включва седем 

директиви и девет регламента, които са транспонирани в българското 

законодателство в Закона за енергийната ефективност.  

Две от директивите са тясно свързани с енергийния мениджмънт в Общините: 

 Директива 2010/31/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 
19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите. 

Целта на директивата е да насърчи подобряване на енергийните 

характеристики на сградите в рамките на ЕС, като се вземат предвид външните 

климатични и местни условия, както и изискванията за параметрите на вътрешния 

въздух и съотношението разходи-ефективност. Директивата определя изисквания 

по отношение на: 

 Общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни 

характеристики на сгради и части от тях; 
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 Прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните 

характеристики на нови и съществуващи сгради, сградни компоненти и 

външни ограждащи елементи на сградата, които подлежат на основен 

ремонт; 

 Енергийно сертифициране на сгради и части от тях. 

 Директива 2012/27/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност. 
Основната цел на директивата е да допринесе за постигане на целите на ЕС 

за енергийна ефективност до 2020 г. чрез: 

 Изготвяне на национална дългосрочна стратегия за саниране на 

обществения и частен сграден фонд; 

 Задължително реновиране на 3% годишно от пълната разгъната 

застроена площ (РЗП) на държавните сгради над 250 кв.м, а за 

общинските сгради това е пожелателно; 

 Насърчаване използването на ЕСКО дружества за енергийни услуги и 

договори за енергоспестяване с гарантиран резултат за финансиране на 

санирането на сградния фонд; 

 Въвеждане на система за енергийно управление, включително енергийни 

обследвания, като част от прилагането на плана по ЕЕ от публичните 

органи. 

Община Калояново е в състояние да насърчава инвестициите и упражнява 

контрол върху редица дейности, водещи до повишаване на енергийната 

ефективност на нейната територия. 

С разработването на настоящата Програма за енергийна ефективност, 

община Калояново ще създаде устойчива политика за усвояване на различни 

енергийни възможности, тяхното приложение на местно ниво с конкретен обхват 

на инвестициите и осигуряване на финансиране, чрез различни инструменти. 

Програмата е съгласувана с Плана за интегрирано развитие на община 

Калояново за периода 2021-2027 г. и включените в него проекти и дейности. 

 

4.2. Свързаност с нормативна база 

 

Законодателната рамка в областта на енергийната ефективност и 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници се определя 

от следните по-важни нормативни документи: 

Закон за енергийната ефективност (изм. ДВ. бр.83 от 9 Октомври 2018 г.) 
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Въвеждането в българското законодателство на Директива 2012/27/ЕС 

относно енергийната ефективност със сега действащия ЗЕЕ поставя редица 

предизвикателства пред т. нар. „задължени лица - търговци с енергия“, както и 

пред Общините в качеството им на крайни клиенти на енергия. 

По силата на чл. 12 от ЗЕЕ държавната политика в областта на 

енергийната ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи, 

като за целта тези органи разработват и приемат програми по енергийна 

ефективност, съответстващи на целите, заложени в: 

 национални планове за действие по енергийна ефективност; 

 национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия; 

 национален план за подобряване на енергийните характеристики на 

отопляваните и/или охлаждани сгради - държавна собственост, използвани 

от държавната администрация; 

 национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за 

изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на 

сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски 

сграден фонд; 

Програмите по енергийна ефективност се разработват при отчитане на 

стратегическите цели и приоритети на регионалните планове за развитие на 

съответните райони, изготвяни на основание чл. 4, ал. 3 от Закона за 

регионалното развитие, както и въз основа на перспективите за устойчиво 

икономическо развитие на съответните райони за икономическо планиране. 

По аргумент от чл. 12, ал. 4 от ЗЕЕ, средствата за изпълнение на 

програмите по енергийна ефективност се осигуряват в рамките на бюджетите на 

държавните органи и на общините. 

Съгласно чл. 14 от ЗЕЕ, за подпомагане изпълнението на националната 

цел за енергийна ефективност се въвежда схема за задължения за енергийни 

спестявания, която да осигури постигането на обща кумулативна цел за спестена 

енергия при крайното потребление на енергия до 31 декември 2020 г. 

Общата кумулативна цел за енергийни спестявания обхваща периода 2014-

2020 г. и се определя като натрупване на нови енергийни спестявания от 

минимум 1,5 на сто годишно от средната годишна стойност на общото 

количество на продажбите на енергия на крайните клиенти на територията на 

страната през 2010, 2011 и 2012 г., с изключение на количеството на продажбите 

на енергия, използвани в транспортния сектор, под код "В_101900" по 

статистиката на Евростат. 

Общата кумулативна цел се разпределя като индивидуални цели за 

енергийни спестявания между следните задължени лица: 
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 крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с 
издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, 
които продават електрическа енергия на крайни клиенти повече от 20 
GWh годишно; 

 топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които 
продават топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh 
годишно; 

 крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на 
крайни клиенти повече от 1 млн. кубически метра годишно; 

 търговци с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 
6,5 хил. тона течни горива годишно, с изключение на горивата за 
транспортни цели; 

 търговци с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече 
от 13 000 тона твърди горива годишно. 
 

При определяне на общата кумулативна цел могат да се използват 

следните стойности за изчисление на енергийни спестявания в размер: 

 по 1 на сто годишно за 2014 и 2015 г.; 

 по 1,25 на сто годишно за 2016 и 2017 г.; 
 по 1,50 на сто годишно за 2018, 2019 и 2020 г. 
 

Съгласно чл. 21 от ЗЕЕ, при изпълнение на индивидуалните цели за 

енергийни спестявания задължените лица по чл.  14, ал. 4 (търговци с енергия) 

могат да: предлагат енергийноефективни услуги на конкурентни цени чрез 

доставчик на енергийноефективни услуги, и/или правят вноски във Фонд 

„Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в други финансови 

посредници за финансиране на дейности и мерки за енергийна ефективност в 

размер на инвестициите, необходими за изпълнение на мерки за постигане на 

индивидуалните им цели, определени съгласно методиката по чл. 7, ал. 1, т. 

11, и/или сключват споразумения с доставчици на енергийноефективни услуги 

или други незадължени страни за прехвърляне на енергийни спестявания чрез 

прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания. 

Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗЕЕ, задължените по чл. 14, ал. 4 лица, 
собствениците на сгради по чл. 38, ал. 1, по отношение на които може да бъде 
извършено обследване за енергийна ефективност или сертифициране, 
собствениците на предприятия, промишлени системи и системи за външно 
изкуствено осветление са длъжни да извършват управление на енергийната 
ефективност. 

Списъкът от дейности, посредством които се осъществява управлението 
на енергийната ефективност се съдържа в чл. 63, ал. 2 от ЗЕЕ и включва: 

1. организиране на изпълнението на програмите за енергийна 
ефективност на държавните и местните органи, както и на други 
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мерки, които водят до изпълнението на индивидуалните цели за 
енергийни спестявания; 

2. поддържане на бази данни за месечното производство/потребление по 
видове енергии и потребители, включително дати, цени, количество и 
качество на доставените/продадените енергии и горива; 

3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление; 
4. оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за 

енергийни спестявания. 
 

Закон за енергетиката 
 

Със Закона за енергетиката на кметовете на общини се възлагат следните 

задължения: 

 да изискват от енергийните предприятия на територията на общината 
прогнози за развитието на потреблението на електрическа и топлинна енергия 
и природен газ, програми и планове за електроснабдяване, топлоснабдяване и 
газоснабдяване; 
 да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието 
на мрежите и съоръженията за външно осветление за имоти - общинска 
собственост; 
 да предвиждат в общите и подробните устройствени планове 
благоустройствени работи, необходими за изпълнението на инвестиционните 
програми на енергийните предприятия за развитие на мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура. 
 

Закон за устройство на територията 
 

Едно от основните изисквания на Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) е т.нар. „шесто изискване към строежите“ - изискването за енергийна 

ефективност (вж. чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ), въведено в ЗУТ през 2005 г. С 

въвеждането на това изискване дейностите, свързани с реализация на 

инвестиционни намерения в областта на строежите, в това число и дейностите 

по изпълнение на енергоспестяващи мерки са поставени на нова основа. 

Подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност 
 

 НАРЕДБА №Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна 
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 
 НАРЕДБА №Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на 
енергия и енергийните характеристики на сградите; 
 НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 г. за техническите паспорти на 
строежите 
 НАРЕДБА № РД-16-347 ОТ 02.04.2009 г. за условията и реда за определяне 
размера и изплащане на планираните средства по договор с гарантиран 
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резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или 
общинска собственост; 
 НАРЕДБА №РД-16-932 ОТ 23.10.2009 г. за условията и реда за извършване 
на проверка на водогрейни котли и на климатични инсталация по чл.27,ал.1 и 
чл.28, ал.1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане 
и ползване на базата данни за тях; 
 НАРЕДБА №Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, 
структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация. 
 НАРЕДБА №Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за 
осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините 
на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към 
методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им; 
 НАРЕДБА №Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за 
разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени 
системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на 
условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и 
изготвяне на оценка на енергийни спестявания; 
 НАРЕДБА № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители 
и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните 
електрически мрежи  
 НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за 
енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, 
въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и 
разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между 
задължените лица (приета с Постановление на Министерския съвет № 240 от 
15.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.). 
 

Енергиен паспорт на сграда 
 

             Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и 

установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с 

нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние 

на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически 

обоснован експлоатационен срок. Сертификат за енергийна ефективност на 

сграда се издава след реализиране на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за 

подобряване на енергийните характеристики на сградите и след постигане на 

определените нива на разход на енергия от скалата на класовете на 

енергопотребление при спазване на изискванията на чл.15, ал.3 от ЗЕЕ. В срок 

до 15 март на съответната година АУЕР изготвя и публикува на интернет 

страницата си проект на списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 и техните 

индивидуални годишни цели.  

Енергийният паспорт на нова сграда се съставя преди въвеждането й в 

експлоатация, както и по време на нейната експлоатация след извършване на 
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строително-монтажни работи. По задание на възложителя енергийният паспорт 

може да се съставя в част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект, 

въз основа на който се издава разрешение за строеж. 

Интегриран план за развитие на община Калояново за периода 2021-2027 г. 

Общинската политика за Енергийна ефективност е заложена и в Плана за 

интегрирано развитие на община Калояново за периода 2021-2027 г.  

 

5. ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
 

Общинската програма за енергийна ефективност е подчинена на 

националната дългосрочна програма за енергийна ефективност, която 

конкретизира тезите на Управленската програма на Правителството и 

Енергийната стратегия на България, като формулира инициативите и мерките за 

повишаване на ЕЕ.  

          Основната цел е намаляване енергийната интензивност на БВП, чрез 

намаляване енергийната интензивност във всички икономически сектори - крайни 

потребители на горива и енергия: индустрия, транспорт, услуги, бит и селско 

стопанство. Реализирането на програмата ще доведе и до:  

 намаляване вредните газови емисии и емисиите на парникови газове, 

отделяни в атмосферата, водещо до подобряване параметрите на 

околната среда;       

 намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на 

енергийните им характеристики;  

 намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на 

енергиите и горивата върху крайните потребители и подобряване 

комфорта на живот на домакинствата;  

 рационално използване и забавяне на процеса на изчерпване на 

природните енергийни ресурси;  

 намаляване зависимостта на страната от внос на енергийни ресурси;  

 създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, 

фирми за услуги и т.н.) на енергийно ефективни съоръжения, 

разкриване на нови работни места;  

 създаване на условия за добиване на енергия от ВЕИ .  

 постигане на устойчиво развитие.  

Целите за енергийни спестявания на национално ниво за 2020г.: 

 енергийни спестявания в KЕП : 716 ktoe/г. 
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 енергийни спестявания в ПЕП : 1 590 ktoe/г., от които 169 ktoe/г. в 

процесите на преобразуване, пренос и разпределение в енергийния 

сектор. 

          Община Калояново е заложила мерки за повишаване на енергийната 

ефективност и оптимизиране на разходите за енергия във всички стратегически 

документи, и работи в посока тяхното осъществяване.   

             

          В изпълнение на поставената в Директива 2006/32/ЕО за енергийна 

ефективност цел за увеличаване на енергийната ефективност на ЕС с 20% и 

предвид факта, че сградния фонд оказва значително въздействие върху 

потреблението и спестяването на енергия в дългосрочен план, както и дългият 

цикъл на обновяване на съществуващи сгради при предвиждането и 

осъществяването на енергоспестяващи мерки свързани със строително монтажни 

работи, община Калояново се старае предвидените интервенции да отговарят на 

минималните изисквания за енергийни характеристики и да са съобразени с 

местния климат. Извършването на ремонтни дейности на съществуващи сгради 

общинска собственост предоставя възможност за ефективни, от гледна точка на 

разходите мерки за подобряване на енергийната ефективност.  

 В съответствие с директива Директива 2012/27/ЕС и Директива 2010/31/ЕС 

и в изпълнение на националните индикативни цели поставени в Национален план 

за енергийна ефективност, община Калояново е мобилизирала усилия и ресурси в 

подобряване на енергийната ефективност и спестяване на енергия и средства, 

като е инвестирала в СМР на обществени сгради общинска собственост и е 

подменила улично осветление с енергоспестяващо осветление в някои населени 

места. 

        С реализирането на редица действия общината е повишила енергийната 

ефективност на обществени сгради общинска собственост, с което е дала своя 

принос в намаляване на емисиите на парникови газове и е започнала да спестява 

финансов ресурс.  Подмяната на уличното осветление с енергоспестяващо има 

потенциал да допринесе за спестяване на финансов ресурс и за спазване на 

политиките заложени в редица европейски и държавни стратегически документи.   

 Общинската програма за енергийна ефективност има за цел чрез система 

от дейности и мерки на общинско ниво да се насърчи енергийната ефективност, 

като основен фактор за повишаване ефективността и конкурентоспособността на 

местната икономика, сигурността на енергоснабдяването и опазването на 

околната среда.  

6. СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ 
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          Община Калояново се намира в електроразпределителен район Пловдив и 

се обслужва от разпределително дружество „Електроразпределение Юг“ ЕАД (ЕР 

Юг). Населените места в Общината са електроснабдени и имат изградена 

електроснабдителна мрежа. Един от съществените разходи, които община 

Калояново отделя от общинския бюджет е този за енергия. Икономията на енергия 

е от изключителна важност не само за спестяването на средства, но и за 

опазването на околната среда, намаляване на консумацията и повишаване 

качеството на услугите, които се предлагат на жителите на общината.  

 

 6.1. Енергийно потребление в общински сграден фонд 

 

  

 
СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ПО ВИД 

КОНСТРУКЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ 
 

Населени места Сгради Панели Тухли с 
бетонна 
плоча 

Тухлени 
с 

гредоред 

По вид отопление 

Бегово 3  3  Електричество 

Главатар 1   1 Електричество 

Горна Махала 3  3  Електричество 
Нафта 

Долна Махала 2  1 1 Електричество 

Дуванлии 2  2  Електричество 

Дълго поле 5  4 1 Електричество 
Нафта 

Житница 5  5  Електричество 
Нафта 

Иван Вазово 1  1  Електричество 
 

Калояново 4  4  Електричество 
Нафта 

Отец Паисиево 1  1  Електричество 
 

Песнопой 3  2 1 Електричество 
Дърва и въглища 

Ръжево 2  1 1 Електричество 
Дърва и въглища 

Ръжево Конаре 5  5  Електричество 
Нафта 

Сухозем 2  1 1 Електричество 
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Черноземен 1  1  Електричество 
Дърва и въглища 

 

  

На територията на община Калояново има общо 78 сгради за обществено 
ползване, които са общинска собственост. От тях 8 са детски градини и ясли, 5 са 
училища, 6 читалища, 10 на здравни заведения, 6 на кметства и 9 комбинирани 
сгради на читалища и кметства. Спортните имоти, собственост на общината, са 5 
на брой. Като цяло общинският сграден фонд е морално остарял. Сградите са 
строени предимно в средата на миналия век и в общия случай се нуждаят от 
сериозни инвестиции в сферата а енергийната ефективност. Повечето сгради са с 
ниски качества по отношение на топлотехническите характеристики на стени, под 
и остъкления на фасадите. Външните стени са изпълнени с ниски топлотехнически 
характеристики и изискват допълнителна топлоизолация. Дограмите и вратите на 
сградите, които не са подменени с PVC дограма, а са с дървени профили, са с 
висок коефициент на топлопреминаване, което изисква подмяна с нова дограма. 

 Повечето от горецитираните сгради не са достатъчно енергоефективни и не 
успяват да достигнат желаната температура на отопление. Причините са основно 
в използваните горива, налични инсталации за отопление и нуждата при някои от 
тези сгради за провеждане на СМР за подобряване на енергийната ефективност 
чрез подмяна на дограма, ремонтиране на покривни конструкции, полагане на 
изолация и саниране.  

 

 6.2. Енергийно потребление в обитаем частен жилищен фонд  

 

  В Общината  има 7 064 жилищни сгради, някои от които са построени преди 

1949 г. Около 60 % от сградите в Калояново са строени през периода 1950-1980 г., 

16% от сградния фонд е строен от 1981 до 2000 г. и едва 4% са новите постройки, 

въведени в експлоатация през последните години след 2001 г.  

 

Населено място  Брой сгради 

с. Бегово 473 

с. Главатар 117 

с. Горна махала 85 

с. Долна махала 246 

с. Дуванлии 347 

с. Дълго поле 1349 

с. Житница 1051 

с. Иван Вазово 159 

с. Калояново 1702 

с. Отец Паисиево 61 
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ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ ЗА 
ОТОПЛЕНИЕ ПО ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

с. Песнопой 261 

с. Ръжево 112 

с. Ръжево Конаре 845 

с. Сухозем 63 

с. Черноземен 202 

 

 Състоянието на жилищния и сграден фонд на частните лица в голяма 

степен припокрива това на общинските сгради. Основният метод на отопление на 

община Калояново се явяват жилищата, които се отоплят на дърва, те заемат 

около 87% от всички жилищни сгради, 10% заемат, тези използващи въглища. На 

следващо място са тези използващи електричество. В общината няма 

газифицирани населени места, но се е провело маркетингово проучване още през 

2002 г., а общинска администрация продължава да търси възможности за 

газифициране на района.  

 

 
 

 

 Видно от графиката е, че частните домакинства в община Калояново се 

отопляват предимно на твърдо гориво и електричество.  В общината има 4642 

домакинства, 3945 от тях се отопляват на дърва, 233 на електричество, 464 на 

въглища.  Огромният процент отопляващи се на дърва домакинства поставя 

Общината пред предизвикателството да търси работещи механизми за контрол 

най-вече за опазване на чистотата на въздуха и контролиране на нивата на фини 
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ЖИЛИЩЕН ФОНД ПО ВИД КОНСТРУКЦИЯ 

прахови частици ФПЧ10.  Преобладаващото отопление на дърва се дължи на 

тяхната достъпност и донякъде на унаследяване на традиции от по-възрастни 

поколения. Трудностите, които са характерни за промишленото съхранение на 

дървесината и невъзможността да се осигури техническо време отсечената 

дървесина да изсъхне, водят до проблеми свързани с изгарянето на влажна 

дървесина, което оказва негативно въздействие върху качеството на въздуха. 

Предизвикателството пред общините и органите на местната власт и 

самоуправление е да следят и контролират тези процеси и също така да 

осъществяват информационни кампании относно по-високата ефективност от 

изгарянето на суха дървесина, така че да стимулират домакинствата да 

предпочитат нея.  

За постигането на качествено съотношение между източник на енергия и 

повишаване на енергийната ефективност по отношение на сграден фонд, от 

съществено значение е състоянието и параметрите на сградите в конструктивен 

план.  

 В община Калояново жилищният фонд е обособен в 4 категории- 

стоманобетонни, масивни(тухлени с бетонени плочи) и масивни (тухлени с 

гредоред) и други нестабилни конструкции, които са обитаеми най-вече от ромски 

семейства.  

 

 

 

Вид конструкция Проценти % 

Стоманобетонни 10% 
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Масивни (тухлени с бетонни плочи) 35% 

Масивни (тухлени с гредоред) 35% 

Други нестабилни конструкции, които са 
обитаеми най-вече от ромски семейства 

20% 

 

 

Преобладаващите конструкции в жилищния фонд на общината са тухлени с 

гредоред и тухлени със стоманобетон.  Подходящата външна изолация и 

подмяната на дограмата са предпоставка за повишаване на енергийната 

ефективност чрез намаляване на топлозагубите и от там консумиране на по-малко 

количество дървесина в зимния сезон, което значително ще подобри качеството 

на въздуха. В България жилищният фонд е почти изцяло притежание на 

гражданите и в общини като Калояново, в които основната част от него са едно 

или двуфамилни сгради, от страна на законодателството намесата на общината в 

решенията за конструктивни подобрения за по-висока енергийна ефективност се 

свежда до информационни кампании и запознаване на жителите с енергийните 

икономии, които биха постигнали извършвайки СМР за повишаване на 

енергийната ефективност или търсене на възможности за изграждане на 

газопреносна мрежа, която ще даде алтернатива на жителите. 

6.3. Улично осветление в община Калояново 

  

Община Калояново е съставена от общински център Калояново и селата 

Бегово, Главатар, Горна Махала, Долна Махала, Дуванлии, Дълго поле, Житница, 

Иван Вазово, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем и 

Черноземен.  Всички населени места в Общината имат добре изградено улично 

осветление, което се поддържа от  със средства от общинския бюджет, а 

осветителните тела подлежат на периодичен преглед, контрол и подмяна при 

нужда. Във всички населени места  се премина към ЛЕД- улично осветление, 

което не се явява основен консуматор на електроенергия за обществени нужди.   

         Средномесечните разходи за улично осветление на община Калояново за 

2019 г. за 57 971 KW/h възлизат на 10 510 лв. На територията на общината 

съществуват 3177 паркови и улични осветителни тела. 

В следствие на развитието на полупроводниковата осветителна индустрия и 

повишаването на светлинния добив от енерго спестяващи осветителни тела, този 

тип осветителни тела правят икономически изгодно и обосновано внедряването 

им в съществуващата осветителна инфраструктура в населените места. Сред 

основните недостатъци на традиционните осветителни тела е изискването за 

специфично оборудване, което води до значителни затруднения и разходи при 

подмяна на лампата с нова. Енергоспестяващото уличното осветление има 

многократно по-дълъг живот и не се влияе от характеристиките на 
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електричеството. При традиционното осветление след прекъсване на 

електрозахранването за кратък период от време, лампите се нуждаят от 

охлаждане преди да стартират отново, при енергоспестяващото осветление този 

негатив е избегнат.  

 

6.4.  Газопреносна мрежа и газификация 

 

 На територията на община Калояново не е изградена газопреносна мрежа. 

Изграждането на такава и газификацията на битовия, публичния и индустриалния 

сектор в района би имало важно значение за повишаване на 

конкурентоспособността на местената икономика и подобряване на екологичните 

показатели както на Общината, така и на граничещите с нея общини. Природният 

газ е един от най-икономичните енергоизточници за частните и публични 

потребители, а уредите и инсталациите работещи с природен газ работят с 

максимално малка консумация и коефициент на полезно действие приближаващ 

100%,  което е предпоставка за значително спестяване на средства. Изграждането 

на отклонения от магистрални газопроводи, с които да бъдат газифицирани 

общините ще помогне на бизнеса и публичния сектор да реализират икономии на 

енергия и средства и ще повиши енергийната им ефективност, което ще намали 

значително вредните емисии в околната среда.   

 

7. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 
 

 Целта за разработване на програма за енергийна ефективност на община 

Калояново е формулирането на стратегически цели, приоритети и 

идентифицирането на възможните дейности и мерки, изпълнението на които да 

доведат до енергийни спестявания и повишаване на енергийната ефективност.   

         В последните години значително внимание се отделя на прилагането на 

мерки за енергийна ефективност. Безспорно, намаляването на загубите от енергия 

е от приоритетно значение и със значителни ползи.  

Неприлагането на мерки за енергийна ефективност през последните години, 

амортизацията на малкото приложени такива и слабият контрол, водят до 

нарастващи и ненужно големи разходи за потребление на горива и електрическа 

енергия. Предвид това, е наложително да се прилагат енергоефективни мерки не 

само за намаляване на разходите, но и за повишаването на жизненото равнище и 

комфорта на потребителите на енергия.  
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И не на последно място енергоефективните мерки водят и до положителен 

екологичен ефект, свързан с намаляване на парникови газове в атмосферния 

въздух. 

Обхватът на настоящата Програма за енергийна ефективност на община 

Калояново е 10 години от 2021 до 2031 г., като е съобразен с програмния период 

на планиране в ЕС, както и със съществуващите и бъдещите възможности за 

финансиране на енергоспестяващи мерки по национални и европейски 

финансиращи програми. 

 

7.1. ОСНОВНА ЦЕЛ 

 

 

  

7.2.СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

  

Специфични цели: 

 Подобряване на енергийните характеристики на общински сгради;  
 Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради; 
 Повишаване на енергийната ефективност на стопански сгради;  
 Повишаване капацитета на местната власт в областта на ЕЕ; 
 Повишаване информираността на гражданите и бизнеса за ЕЕ. 

 

Тъй като енергията представлява значителен компонент от цената на 

повечето от общинските услуги, специфичните цели на програмата за енергийна 

ефективност са насочени именно към реализирането на мерки касаещи постигане 

на икономии на електроенергия и спестяване на средства.  

Приоритет 1: Намаляване разходите за енергия, внедряване на 

енергоспестяващи технологии и мерки в обществения, частния и бизнес 

сектор и подобряване на енергийното управление на територията на община 

Калояново 

СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ И ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЩИНА 

КАЛОЯНОВО В ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА, ЧРЕЗ 

БАЛАНСИРАНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ И 

ПОСТЕПЕННО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕЕ 
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Същността на приоритет 1 се състои в изпълнението на мерки касаещи 

повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост с 

функция за обществено ползване, чрез изпълнение на строително монтажни 

дейности за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване на частния и 

бизнес сектор да въвежда мерки за енергийна ефективност чрез прилагане на 

мотивиращи местни политики и създаване на условия за електромобилност. Чрез 

прилагането на мерки и дейности Общината би могла да спестява значително 

количество енергия и средства.  

 Икономия на електроенергия; 

 Икономия на финансов ресурс; 

 Подобряване на осветеността през нощта; 

 Опазване на околната среда. 

Приоритет 2: Въвеждане на методи за енергийна ефективност, чрез 

балансирано оползотворяване на местния потенциал от ВЕИ и намаляване 

на вредните емисии и качеството на атмосферния въздух 

Домакинствата, бизнесът и общинската администрация са крайни 

потребители на енергия. Тяхното поведение определя общото равнище на 

енергийна ефективност на територията на Общината. Ролята на Общината в 

процесите по повишаване на информираността на крайните потребители относно 

начините за постигане на енергийна ефективност е от съществено значение. Като 

орган на управлението, който е най-близо до хората общинската администрация 

на община Калояново прилага политики за информираност за положителните 

аспекти на прилагането на мерки за енергийна ефективност и опазване на 

околната среда. Освен това, изпълнението на приоритет 2 ще допринесе за 

повишаване на опазване на околната среда и намаляване на вредните емисии във 

въздуха.  

 Повишена информираност на жители и бизнес за начините, методите и 

ползите от въвеждането на дейности по енергийна ефективност; 

 Проведени информационни кампании; 

 Повишени познания на жителите на община Калояново относно 

постигане на енергийна ефективност. 

Приоритет 3: Създаване на единна информационна система за 

енергопотреблението на общинските обекти и повишаване на местния 

капацитет и информираност на гражданите за икономия на енергия, 

наблюдение и контрол на енергийната ефективност. 

Дейностите за подобряване на енергийната ефективност в публични, 

частния и промишления сектор остават сред най-разходно ефективните 

възможности за намаляване на емисиите, увеличаване на енергийната сигурност 
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и производителността.  

             Пред оползотворяването на този потенциал обаче стоят редица 

предизвикателства, които могат да бъдат преодолени чрез внедряването на 

енергиен мениджмънт. Това понятие включва систематичния мониторинг, анализ и 

планиране на енергопотреблението, което позволява на потребителите 

максимално да увеличат енергийните си спестявания и да подобряват 

енергийните си характеристики за продължителен период от време чрез 

въвеждането на организационни и технологични изменения. 

В допълнение към директните енергийни спестявания, ползите от 
внедряването на система за мониторинг и мениджмънт на енергията включват 
постигане на съответствие със законодателните изисквания, осигуряване на 
прозрачност за енергоконсумацията в отделните подразделения, както и 
възможност за ранно засичане и отстраняване на значителни отклонения в 
експлоатационните параметри. 

 
 Общинска администрация Калояново има за цел да подобри цялостната 
визия на Общината към енергоспестяващите мерки. Чрез разпространението на 
информационни материали, чрез оказана подкрепа от страна на експертите на 
община Калояново и посредством обучения, които биха могли да дадат 
практически умения за прилагането на ЕЕ мерки, гражданите и представителите 
на бизнес сектора могат реално да проучат възможностите за внедряване на ЕЕ и 
да се възползват от тях.  

В резултати на въвеждането на енергиен мениджмънт и по-голяма 

информираност на гражданите и на частния сектор биха могли да се постигнат 

следните резултати: 

 Подобрена енергийната ефективност на процесите, оборудването и 

устройствата, и понижава разходите, консумацията на енергия и 

емисиите на въглероден диоксид; 

 Повишено ниво на информираност на гражданите и бизнеса; 
 Изградена култура за прилагане на енергийно ефективни мерки; 
 Изграждане на публично-частни партньорства; 
 Намаляване на въглеродните емисии отделяни от общината. 
 Повишена информираност на жители и бизнес за начините, методите и 

ползите от въвеждането на дейности по енергийна ефективност; 

 Проведени информационни кампании; 

 Повишени познания на жителите на община Калояново относно 
постигане на енергийна ефективност. 

Приоритет 4: Газификация на общински център Калояново. 

Община Калояново активно участва и води проучване за изграждане на 

газопроводна мрежа, последващото присъединяване към нея е от съществено 
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значение за повишаването на енергийната ефективност на битовия, публичния и 

индустриалния сектор в района. Изпълнението на този приоритет би повишило 

конкурентоспособността на местната икономика, би подобрило икономическите 

показатели и би повлияло на екологичните показатели както в община Калояново, 

така и в целия регион. Очакваните резултати са: 

 Спестяване на електроенергия; 

 Подобряване на икономическите и екологични показатели в Общината и 

региона; 

 Повишаване на конкурентоспособността. 

 

Приоритет 5: Балансирано оползотворяване на местния потенциал от ВЕИ и 

намаляване на вредните емисии 

В последните няколко години все по-често се говори за навлизането на 
електрическите превозни средства като част от разнообразието на средствата за 
транспорт в страната. В тази насока бяха извършени ред законодателни промени, 
така че  държавните институции, бизнесът и отделните граждани да бъдат 
насърчени да погледнат оптимистично на възможността да заменят превозните 
средства с вътрешно горене с такива, задвижвани посредством електричество.  

Могат да бъдат посочени два основни документа, които очертават пътя на 
електромобилността в страната, а именно: Националният план за действие за 
насърчаване на производството и ускореното навлизане на екологични превозни 
средства, включително на електрическата мобилност в Република България през 
периода 2012 - 2014 г. и Националната рамка за политика (НРП) за развитие на 
пазар за алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на 
съответната инфраструктура, приета от Министерски съвет, с оглед на 
транспониране Директива 2014/94/ЕС. 

 Електромобилността е един от най-динамичните и реализуеми сектори, с 

потенциал за принос към екологичните цели на стратегия Европа 2020- по 

отношение на климата/енергията: „съкращаване на емисиите на СО2 с 20% 

(условна цел – 30% намаление при възможност) и повишаване на енергийната 

ефективност с 25%”.  Като метод на експлоатация и придвижване 

електротранспорта се нарежда на първо място по комфорт и икономия на 

финансов ресурс. Напълно безшумни и изцяло електрически тези транспортни 

средства са 100% енергоефективни и не изпускат никакви газове в атмосферата.  

Изграждането на инфраструктура за използване на електрически превозни 

средства ще спомогне за поставените в редица български и европейски 

стратегически документи цели за енергийна ефективност, спестявания и 

подобряване на показателите на въздуха. Планираната за изпълнение в община 



 

 

Програма за енергийна ефективност на община Калояново 2021-2031 г.                    

46 

 

 

 

Калояново дейност в тази посока е изграждането на универсална зарядна станция 

за електромобили. В последните години електромобилите намират все по-широко 

приложение и започват да се използват все повече. Тези фактори водят до 

намаляване на тяхната цена, което ги прави достъпни вече и за частни лица. 

Създавайки условия за зареждане и поддръжка на електромобили, община 

Калояново ще се нареди сред модерните и екологично ангажирани общини в 

България и ще даде своя принос в развитието и разпространението на 

електротранспорта. 

  

8. ИЗБОР НА ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ 
 

 Реализирането на мерки и дейности за енергийна ефективност е в интерес 

не само на община Калояново, а и на държавата и обществото като цяло. 

Общинските сгради за обществено ползване, общинските обекти и обществената 

осветителна инфраструктура са основни консуматори на електроенергия и 

повишаването на тяхната енергийна ефективност може да доведе до сериозни 

икономии на енергия и финансов ресурс. Съобразно поставените специфични 

цели и приоритети като стъпки за постигане на основната цел в Програмата за 

енергийна ефективност, община Калояново планира да изпълни дейности и мерки, 

с които да подобри енергийната ефективност, както следва: 

Административни мерки: 

 Въвеждане на енергиен мениджмънт на територията на Общината и 
функционираща общинска администрация в съответствие с 
регламентираните права и задължения в ЗЕЕ. 

 Ефективно общинско планиране за внедряване на електроспестяващи 
мерки в сгради и обекти, общинска собственост. 

 Насърчаване реализирането на инвестиционни намерения в частния и 
бизнес сектори за внедряване на електроспестяващи мерки в жилищни 
и стопански сгради и използване на високоефективни енергийни 
консуматори и съоръжения. 

 Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане 
на нови. 

 Модернизация на уличното, парково и фасадно осветление. 
 Обновяване на електропреносната мрежа на територията на общината. 
 Провеждане на информационни и обучителни кампании сред 

населението за ползите и практическите особености на използването 
на консуматори с висок енергиен клас в бита и бизнеса и въвеждане на 
електроспестяващи мерки в сгради. 

Технически мерки: 
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 Мерки, насочени към подобряване енергийните характеристики на 
сградния фонд на територията на Общината: изолация на външни стени, 
изолация на под, изолация на покрив, подмяна на дограма, 

електроспестяващи мерки по осветление, електроспестяващи мерки по 
котелни стопанства и др.; 

 Въвеждане на система за енергиен мениджмънт; 
 Мерки, насочени към използване на техника, машини и съоръжения с 

висок енергиен клас в обществения, частния и бизнес сектор; 
 Въвеждане на мерки за постепенното внедряване на електромобили за 

нуждите на администрацията и за частни лица, изграждане на станция за 
зареждане на електромобили. 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2031 г. 

Сграда Населено 
място 

Дейности Източник на 
финансиране 

Срок за 
реализация 

Кметства и 
кметски 
наместничества 

На 
територията 
на община 
Калояново 

Подмяна на 
покривна 
конструкция и 
изолация на 
фасада. 

Средства от 
общински 
бюджет 

2021-2031г. 

Сгради част от 
образователната 
инфраструктура 

На 
територията 
на община 
Калояново 

Подмяна на 
дървена дограма 
с PVC дограма 

Средства от 
общински 
бюджет 

2021-2031г. 

Сгради на 
структурата на 
здравеопазването 

На 
територията 
на община 
Калояново 

Подмяна на 
дървена дограма 
с PVC дограма 

Средства от 
общински 
бюджет 

2021-2031г. 

Сгради от 
образователната 
инфраструктура, 
административни 
сгради  

На 
територията 
на община 
Калояново 

Изграждане на 
фотоволтаични 
електроцентрали 
до 30 kWp върху 
покривни 
конструкции на 
присъединени 
към ел мрежата 
сгради общ. 
собственост чрез 
публично-частно 
партньорство 

Средства от 
общински 
бюджет 

2021-2031г. 
 

Сгради част от 
образователната 
инфраструктура 

На 
територията 
на община 
Калояново 

Пилотно 
изграждане на 
отоплително-
охладителна 

Средства от 
общински 
бюджет 

2021-2031г. 
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система чрез 
термопомпа с цел 
подмяна на 
конвенционалното 
дизелово гориво. 

 

 

9. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЕЕ 
 

   Максимално точното предвиждане за очакваните ефекти от изпълнението на 

дейностите, мерките и проектите ще даде възможност за цялостна 

техникоикономическа оценка на програмата за енергийна ефективност на община 

Калояново.  

Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на програмата, 

са следните:  

 икономия на топлинна енергия;  

 икономия на електрическа енергия;  

 икономия на горива;  

 намалени емисии парникови газове;  

 икономия на средства.  

 За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на 

откупуване, но в тези случаи трябва да се има предвид тяхната екологичната 

значимост. Освен това, е важно да се подчертае, че ефектът от реализирането на 

дейностите и мерките се изчислява на база на действащите в момента цени на 

топлинната и електрическата енергия и на горивата. Тези цени ще продължават 

да се повишават, вследствие на непрекъснато растящите цени на горивата на 

международните пазари, поради което срокът на откупуване ще бъде по-малък, в 

сравнение с изчисленията направени към днешна дата. Допълнителна 

предпоставка за намаляване на срока на възвръщаемост на инвестициите е и 

бъдещата възможност за търговия на спестени емисии на парникови газове.  

Освен горните практически резултати, изпълнението на програмата за 

енергийна ефективност ще доведе до:  

 опазване на околната среда;  

 забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси; 

 подобряване на условията и стандарта на живот на хората; 
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диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта 

на крайните клиенти от цените на горива и енергии; 

 създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, 

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

 създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици и по-

голяма сигурност на доставките;  

 подпомагане постигането на устойчиво развитие и подобряване на 

показателите на околната среда. 

 

10. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
  

          Предвид специфичния характер и сложността на всеки конкретен обект, 

както и спецификата и вида на изброените мерки, дейности и проекти е 

препоръчително Програмата за енергийна ефективност да се изпълни на 

няколко етапа: 

 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 изпълнение й и др. Тези проучвания следва да 

изяснят и положението по редица маркетингови и други въпроси. 

 Предварително проучване – необходимо е да се направи 

предварително  (т.н. предпроектно) проучване за състоянието на 

обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и 

дейности а 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 – например Подмяна на отоплителна 

инсталация, Подмяна на котел на твърдо гориво с котел на природен 

газ, Газифициране на детска градина, училище и др. 

 Подготовка и изпълнение на строителство – това включва подготовка 

на всички необходими документи и извършване на строително - 

монтажни дейности за постигане на поставената цел. 

 Мониторинг – за установяване намалението на енергийното 

потребление след реализацията на съответните дейности и мерки, 

следва да се извършва ежемесечно отчитане и записване на 

параметрите от измервателните уреди, трябва да се извърши и 

инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите 
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и/или други отговорни лица. На база на тази информация се  изготвят 

доклади в които се извеждат мерки и препоръки за оптимизиране и 

подобряване на експлоатационни процеси и потребителско поведение.  

 

11. НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПЕЕ 
 

11.1.  Цели на извършването на наблюдение и контрол 

 

Мониторингът е тясно свързан с всички фази по оценката на изпълнението 

на Плана за енергийна ефективност. Чрез наблюдението, контрола и оценката се 

предприемат коригиращи действия, ако напредъкът е неудовлетворителен или ако 

условията се изменят. Контрол на плана за енергийна ефективност ще се 

осъществява посредством:  

 Периодични прегледи на постигнатия напредък по отношение на 

изпълнение на целите;  

 Разглеждане на резултатите от междинните оценки;  

 Анализи на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите;  

 Оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на 

резултатите;  

 Разглеждане на предложенията за промяна на мерките;  

 Предлагане на промени, свързани с постигането на целите на плана 

за енергийна ефективност.  

Извършването на действия по наблюдение, контрол и оценка на напредъка 

по прилагането на ПЕЕ цели: 

 Да идентифицира успешните и неуспешните практики и да даде 

достатъчна и навременна информация за предприемане на 

коригиращи мерки; 

 Да осигурява навременна и точна информация за настъпилите 

промени изискващи промяна в поведението на общинската 

администрация и крайните потребители на енергия; 

 Да набави данни за определяне на напредъка на програмата на база 

заложените специфични цели, дейности и мерки; 

 Да даде информация нужна за процесите при планиране на 

финансови, оперативни и административни ресурси за следващи 

периоди; 
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 Да даде нужната информация за изготвянето на задължителния 

годишен отчет, който общините имат ангажимент да изготвят по чл. 

12 и чл.63 от ЗЕЕ. 

            Мониторингът и оценката на прилаганите мерки не би бил ефективен без 

активното участие и принос от страна на бизнес асоциациите и браншовите 

организации, поради което те ще бъдат елемент и ще бъдат подробно развити в 

рамките на предстоящия процес и ще поставят основата на добри практики за 

евентуално партньорство. 

11.2. Периодичност на събиране на данни и отговорници 

 

           Периодичното наблюдение и оценка дава възможност за подобрения на 

резултатите от изпълнението на общинската енергийна програма, дава се 

възможност чрез проследяване на ефекта от приложените мерки, да се правят 

актуализации в програмата, така че тя да усъвършенства и подобрява мерките за 

повишаване на енергийната ефективност. Като отворен стратегически документ, 

който е с обхват 10 години, програмата има необходимост от периодични 

актуализации, информацията за които се подсигурява именно чрез събирането на 

данни в процесите по контрол и наблюдение. 

Поради предстоящите през 2021г. действия по актуализация на редица 

нормативни, поднормативни, национални, регионални и общински планове, 

директиви и стратегии следва да бъде актуализирана и настоящата програма за 

Енергийна ефективност, за да се гарантира нейното нормативно, стратегическо и 

целево съответствие.  

Група от експерти на общинска администрация Калояново, определени със 

Заповед на Кмета на община Калояново, ще бъдат отговорни за наблюдението и 

изпълнението на плана. Групата ще осъществява мониторинга за изпълнение на 

плана за енергийна ефективност, ще обобщава информация и данни, и ще изготвя 

периодични доклади за напредъка на ПЕЕ. 

 Информацията нужна за извършване на мониторинга по настоящата 

програма се събира и обобщава в доклад в първите два месеца на годината 

последваща отчетната година.  Докладите следва да съдържат анализи на 

резултатите от изпълнението на мерките и дейностите, препоръки за налагане на 

промени и предложения за подобряване на процесите. 

Оценката на степента на постигане на целите и управленските мерки се 

извършва на два етапа: 

 Първи междинен- 2024 г. 

 Втори междинен- 2027 г. 
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 Окончателен -2031 г. 

Програмата за Енергийна ефективност на община Калояново е отворен 

документ и подлежи на периодични актуализации при следните случаи: 

 Промяна в обстоятелствата; 

 Основателни препоръки в следствие на анализи и оценки; 

 Промяна във водещи стратегически документи на Европейско, 

национално, регионално и общинско равнище; 

 При настъпване на климатични промени изискващи специфично 

енергийно поведение и др. 

11.3. Обхват и обект на мониторинга 

 

В обхвата на мониторинга на настоящата програма попадат всички 

специфични цели, мерки и дейности заложени за повишаване на енергийната 

ефективност и повишаване на нивото на информираност на крайните потребители  

на енергия в община Калояново.  

 Предмет на мониторинга са вложените инвестиции за постигането на 

специфичните цели, управленски мерки и дейности за постигане на енергийна 

ефективност и тяхната рентабилност, както и удовлетвореността на крайните 

потребители от тяхното въвеждане. 

 

 

11.4. Индикатори за оценка 

 

Таблица 1 

Дейности касаещи извършването на 
технологични подобрения по сгради 
и обекти  
 
 

Индикатори за оценка 

Обем на осъществените инвестиции 
като финансова стойност 

Количество спестена енергия в 
абсолютни стойности-kWh 

Специфична консумация на енергия 

Равнище на достигане на 
температурните изисквания по 
нормативна база в % 

Степен на осветеност съгласно 
изискванията по нормативна база за 
различните обекти измерени в % 
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Количество намалени емисии 
измерени в % спрямо периоди преди 
въвеждането на мерките 

Санирана разгърната площ на сгради 
измерени в абсолютна стойност m2 

Период на възвръщаемост измерен в 
години 

Степен на възвръщаемост измерен в 
% 

Реализирана/спестени икономия на 
средства 

 

Таблица 2 

Дейностите касаещи извършването 
на информационни и обучителни 
кампании и събития следва да 
бъдат оценявани по следните 
индикатори 

Индикатори за оценка 

 Брой проведени информационни 
събития 

 Брой проведени обучения 

 Брой достигнати потребители 

 Брой потребители практикуващи 
мерките, които са част от 
информационната кампания 

 

 

12. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 
 

Съгласно чл. 12, ал.4 от ЗЕЕ средствата за изпълнение на Програмите за 
енергийна ефективност следва да бъдат предвидени в бюджетите на съответните 
ведомства. Освен тях за изпълнението на дейностите и мерките на ПЕЕ може да 
се търси финансиране от следните подходящи източници: 

 
 Кредитна линия за енергийна ефективност; 
 Оперативни програми; 
 Заеми от търговски банки; 
 ESCO услуги; 
 Безвъзмездни помощи предоставяни от екологични фондове, в частност 

от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
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околната среда и Националния доверителен екофонд, в т.ч. и 
безлихвени заеми; 

 Финансов лизинг на оборудване; 
 Заеми от международни банки, напр. Европейската инвестиционна 

банка и др.; 
 

            Финансирането на дейностите от общинската програма за енергийна 
ефективност на община Калояново за периода 2021-2031  г. може да бъде 
осигурено по различни начини. Най общо подходите са два: 

 Подход „отгоре-надолу“- анализ на съществуващата законова рамка за 
формиране на общинския бюджет, прогнозиране на бюджета и 
използване на специализирани източници; 

 Подход „отдолу-нагоре“ – основава се на комплексни оценки на 
възможностите на Общината да осигури индивидуален праг на 
финансовите си средства или публично-частни партньорства (ПЧП). 
 

За правилното прилагане на финансовите механизми и за да може 
Общината най-ефективно да се възползва от тях, е необходимо: задълбочено 
проучване на условията за финансиране; правилно ориентиране на целите на 
конкретен проекти към целите на определена програма или фонд; точна оценка на 
възможностите за съфинансиране и партньорство; достижими, изпълними и 
измерими екологични и икономически ползи от проекта; ресурсно обезпечаване и 
ефективен контрол над дейностите и разходване на средства. 

Цялостно или частично финансиране на инвестициите в енергийна 
ефективност може да бъде осигурено чрез национални, европейски и 
международни програми и фондове. По-важните източници на средства, които 
могат да осигурят възможности за финансиране на проекти за енергийна 
ефективност са: 

 
 Общински бюджет – предвиждане на собствени средства за изпълнението на 

мерките по ПЕЕ; 
 

 Републикански бюджет – под формата на субсидии, компенсации или 
Национални програми, подобни на Националната програма за ЕЕ на 
многофамилни жилищни сгради; 

 
 Европейски програми и фондове, които предлагат възможности за 

финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми 
източници – Програма за развитие на селските райони 2021-2027 г. и/или 
Финансов механизъм на европейското икономическо пространство;  

 
 Частни инвестиции – стопанските субекти могат да реализират проекти по 

енергийна ефективност и възобновяеми източници и чрез собствени средства; 
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 Публично-частно партньорство (ПЧП) – отчитайки европейското 
законодателство, практика и счетоводно третиране, ПЧП е дългосрочно 
договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за 
финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на 
инфраструктура с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където 
частният партньор поема строителния риск и поне един от двата риска – за 
наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене. ПЧП 
плащанията, свързани предоставяната от частния партньор публична услуга,  
са обвързани с постигане на определени критерии за количество и качество 
на услугата. Общинската администрация (като потребител на услугата) има 
право да редуцира своите плащания, както би направил и всеки „обикновен 
клиент“ при непредоставяне на необходимото количество и качество на 
услугата. 

 
  Успешно изпълнение на проекти чрез ПЧП в община Калояново се обуславя 
от наличието на следните предпоставки:  

- Наличие на Решение на ОбС за осъществяване на ПЧП проекти; 
- Наличие на обществена подкрепа за осъществяването на проекти със 

значим обществен интерес; 
- Наличие на законодателна рамка подходяща за прилагане на ПЧП модели; 
- Провеждане на открита и прозрачна тръжна процедура в съответствие със 

съществуващите най-добри практики; 
- Изработване на механизъм за сравнение с публичните разходи за 

осъществяване на проекта (доказване на по-добра стойност на вложените 
публични средства); 

- Наличие на механизми за плащане на предоставяната услуга, съобразени с 
обществените възможности и нагласи (преценка на обществената нагласа и 
възможности за плащане на такси, прецизно определяне на нивото на 
таксите); 

- Съществуване на достатъчен капацитет в публичните органи отговарящи за 
осъществяване на инфраструктурни проекти. 

 
 

 ЕСКО услуги – ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в 
България от няколко години. ЕСКО компаниите се специализират в 
предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги. Основната им дейност е 
свързана с  разработването на пълен инженеринг за намаляване на 
енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за 
покриване на всички разходи за реализиране на даден проект и получават 
своето възнаграждение от постигнатата икономия за периода, определен като 
срок за откупуване. Намаляване разходите за горива, енергия и други 
консумативи и повишаването на комфорта в сградите държавна или общинска 
собственост, могат да са предмет на договори за управление и експлоатация 
и/или проектиране, доставка, монтаж. Могат да бъдат реализирани някои о 
следните схеми: 
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- Договор с гарантиран резултат – при този вид договори фирмата за 

енергийни услуги гарантира минимално ниво на икономии. Приложното поле 
за използване на този инструмент са взаимоотношенията с фирми за 
енергоефективни услуги, по които възложители са учреждения на бюджетна 
или общинска издръжка (болници, училища, детски заведения, санаториуми, 
пансиони за стари хора, домове за инвалиди, театри, кина, музеи, 
читалища, библиотеки, административни сгради и т.н.). Фирмите за 
енергоефективни услуги с гарантиран резултат осигуряват със собствени 
средства ESCO-услуги и инвестиции (проучване, внедряване, експлоатация 
и поддръжка)при гарантирано ниво на енергийните спестявания, 
възвръщащи инвестицията  заедно с известна печалба. Изпълнението на 
мерките води до намаляване на енергийните разходи и намаляване на 
разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите. Разходите за 
инвестицията се изплаща на фирмата от постигнатите икономии, като 
постигнатата печалба се разпределя между договарящите страни. 
 

- Зелени инвестиции-механизъм на Протокола от Киото – съгласно Закона 
за енергетиката, се създава вътрешна българска система за издаване и 
търговия със зелени сертификати. За всяко месечно произведено 
количество електричество от възобновяеми източници (ВЕИ), 
производителят му получава зелен сертификат,  който е без налична ценна 
книга  и се издава и регистрира в ДКЕВР. Производителите на 
електроенергия от възобновяеми източници, като вода, вятър, слънце, 
биомаса, геотоплина и т.н., ще могат да продават произведената енергия на 
преференциални цени. Механизмът „Международна търговия с емисии‘‘ е 
залегнал в чл. 17 на протокола на Киото и дава възможност на страните да 
търгуват помежду си с редуцирани емисии от парникови газове, с цел 
икономически най-ефективно. Производителите на електроенергия от ВЕИ 
ще могат директно да продават зелените си сертификати на 
заинтересовани лица, по цена която се определя от търсенето и 
предлагането. 
 

 Финансиране от НФЕЕВИ – фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници“ ФЕЕВИ е юридическо лице, създадено по силата на Закона за 
енергийна ефективност ЗЕЕ. Фондът управлява финансови ресурси, получени 
от Република България от Глобалния екологичен фонд ГЕФ с 
посредничеството на Международната банка за възстановяване и развитие и 
от други донори. 

 
 Финансов механизъм на европейското икономическо пространство ЕИП – 

Норвежки финансов механизъм – финансовият механизъм на ЕИП (ФМ на 
ЕИП) и Норвежкият финансов механизъм (НФМ) са финансовият принос на 
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за европейската солидарност и 
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сближаване. Механизмът ще финансира проекти за енергийна ефективност 
през програмния период 2021-2027 г. Страните допринасят за това чрез ФМ 
на ЕИП и НФМ. Също както и Кохезионния фонд на ЕС, тези финансови 
механизми предоставят подкрепа на държавите – членки на ЕС. Техните 
приоритети отразява приоритетите на ЕС за зелена, конкурентноспособна и 
приобщаваща Европа. В съответствие с приоритетите на ЕС за текущия 
период на финансиране, наскоро чрез ФМ на ЕИП и НФМ бяха създадени 
регионални фондове за борба с безработицата сред младите хора и за 
насърчаване на трансграничното сътрудничество. 

 
 Национален доверителен ЕкоФонд (НДЕФ) – фондът е създаден през м. 

октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение. Съгласно чл. 66, ал. 1 
на Закона за опазване на околната среда, целта на фонда е управление на 
средства, предоставени по силата на суапови сделки за замяна на „Дълг 
срещу околната среда“ и „Дълг срещу природата“, от международната 
търговия с предписани емисионни единици за парникови газове, от продажба 
на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности, както и на 
средства предоставени на база на други видове споразумения с 
международни, чуждестранни или български източници на финансиране, 
предназначени за опазване на околната среда на РБ. Фондът допринася за 
изпълнение на политиката на Българското правителство и поетите от 
страната международни ангажименти в областта на опазване на околната 
среда. Националният доверителен ЕкоФонд е независима институция, която 
се ползва с подкрепата на българското правителство. 

 
 Кредити по специализирани кредитни линии и заеми от търговски банки – 

кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници за България (КЛЕЕВЕИ) е разработена от Европейската банка за 
възстановяване и развитие ЕБВР в сътрудничество с Българското 
правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя кредитни линии на 
участващите български банки, които от своя страна предоставят заеми на 
частни дружества за проекти за енергийна ефективност в промишлеността и 
проекти за възобновяеми енергийни източници. Български бански участващи в 
КЛЕЕВЕИ са: Българска Пощенска Банка, ДСК, Уникредит Булбанк, 
Юнионбанк, Обединена Българска Банка, Банка Пиреус, Райфайзенбанк.  

 

 Програма „Интелигентна енергия – Европа“ – Европейската програма 
„Интелигентна енергия за Европа“ предоставя безвъзмездно финансиране на 
проекти на български организации за създаване на политически и пазарни 
условия за енергийна ефективност и използването на ВЕИ в рамката на 
Програмата за конкурентноспособност и иновации CIP. Основен приоритет са 
нови и възобновяеми източници ALTENER. В рамките на този проект се 
финансират проекти по – добиване на електроенергия от ВЕИ, използване на 
възобновяема енергия за отопление/охлаждане, дребномащабни инсталации 
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за възобновяема енергия на сградите, проучвания и добив на биогорива, нови 
технологии и обмен на опи, като резултатите с видими на територията на 
целия Европейски съюз. 

 
 ELENA – безвъзмездното финансиране от страна на Европейската 

инвестиционна банка и Европейската комисия на местни и регионални власти 
при подготовката на инвестиционни програми за енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници ВЕИ. ELENA – European Local Energy 
Assistance осигурява техническа помощ за структуриране и изпълнение на 
проектите. ELENA може да покрива до 90% от разходите за техническа 
подготовка на инвестиционните програми. Покриват се средства за 
предварителни проучвания, за структуриране на програми и бизнес планове, 
за одити, тръжни процедури и договори, за създаване на групи за управление 
на проекта, за разходи по ДДС, ако бенефициентът не може да ги възстанови. 
Инструментът може да се ползва и от местни и регионални власти, 
обществени органи или група органи от държавните, които подлежат на 
подпомагане по програма „Интелигентна енергия за Европа“. Предварително 
изискване към получателите на средства е съответната инвестиционна 
програма да съдейства за постигане на евроцелите „20-20-20“ (до 2020 г. да 
се намалят с 20% и още толкова да е спестената енергия като цяло). 

 
 

13. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
 

 Годишният отчет за изпълнението на ПЕЕ е ангажимент на община 

Калояново вменен с чл.12, ал.1 от ЗЕЕ. Изпълнението на ПЕЕ се отчита ежегодно 

пред изпълнителния директор на АУЕР. Отчетът и се извършва по образец  и 

следва да съдържа описание на дейностите, мерките, размера на подигнатите 

енергийни и финансови икономии. Отчета за изпълнението на ПЕЕ се публикуват 

на интернет страницата на община Калояново и се представят на АУЕР не по-

късно от 01 Март на годината последваща отчетната година. 

 

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Общинската програма за енергийна ефективност на община Калояново 
2021-2031 г.  основен документ за провеждане на балансирана и устойчива 
енергийна политика на местно ниво. Тя дава възможност да се оптимизират 
подходите и методите за вземане на съответните решения от страна на 
Общинския съвет и да се подобри дейността на администрацията. 

Резултатът, който община Калояново би постигала, чрез изпълнение на 
програмата е: 
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 Намаляване потреблението на енергия от конвенционални горива и 
електрическа енергия на територията на община Калояново; 

 Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; 
 Повишаване на благосъстоянието и намаляване на риска за здравето 

на населението. 
 

От гледна точка на последващото прилагане на програмата, тя не е 
„еднократен акт“ със завършен краен продукт, водещ до решаване проблемите на 
Общината. Тя подлежи на допълнения и актуализация – т.н. „подход на 
стратегическото планиране и програмиране“, при който планирането динамично и 
последователно се детайлизира на отделни етапи. 

При създаването на Програмата за ЕЕ на община Калояново се прилага 
този подход, като се спазва изискването за непрекъснато отчитане на динамично 
променящите се във времето условия, фактори и предпоставки с оглед 
реализирането на дългосрочните и краткосрочните цели на местната политика за 
устойчиво енергийно развитие. 

Програмата има отворен характер и срока на действие може да се 
усъвършенства, допълва и променя в зависимост от законодателни промени, 
новопостъпили данни, инвестиционни намерения и възможности за финансиране 
на планираните мерки. 
 

 
 

 

Настоящата програма е разработена на основание чл. 12, ал. 
2 от Закона за енергийна ефективност ЗЕЕ и е приета с Решение 

№ 148 на Общински съвет – Калояново, прието с Протокол №18  от 
25.02.2021 год. 

 


