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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АД

Акционерно дружество

БВП

Брутен вътрешен продукт

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ДГС

Държавно горско стопанство

ДКЕВР

Държавна комисия по енергийно и водно регулиране

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗРР

Закона за регионалното развитие

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ИПГВР

Интегриран план за градско развитие и възстановяване

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните
инструменти на Европейския съюз

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МВЕЦ

Микро водно-електрическа централа

МЗХ

Министерство на здравеопазването и храните

МО

Междинна оценка

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

МПС

Моторно-превозни средства

МСП

Малки и средни предприятия

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НСИ

Национален статистически институт
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НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

НПО

Неправителствени организации

НСИ

Национален статистически институт

ОБА

Общинска администрация Златоград

ОДЗ

Областна дирекция „Земеделие”

ОП

Оперативна/и програма/и

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013; 2014-2020 г.

ОПР

Общински план за развитие

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г./ ”Региони в растеж” 2014-2020 г.

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2007-2013 г. ; 2014-2020 г.

ОУ

Основно училище

ОУП

Общ устройствен план

ПРСР

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. ; 2014-2020 г.

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПЧП

Публично-частно партньорство

РБ

Република България

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

СОУ

Средно общообразователно училище

ТБО

Твърди битови отпадъци

ТСБ

Териториално-статистическо бюро

ЮЦДГП

Южно централно държавно горско предприятие
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ВЪВЕДЕНИЕ
С намаляването на запасите на конвенционалните енергоизточници като въглища, нефт и
земен газ и същевременното глобалното увеличение на енергийно потребление, пред обществото
възникват сериозни въпроси как ще се осъществява в бъдеще снабдяването с електричество, ще
бъде ли ограничен достъпът до тези ресурси, приемлива ли ще бъде цената им и още колко време
можем да си позволим да замърсяваме околната среда чрез използването им?
Възобновяемата енергия се отличава преди всичко с това, че произхожда от неизчерпаем за
човешките мащаби източник. Естествените енергийни ресурси осигуряват около 3078 пъти
повече енергия, отколкото се нуждае човечеството в момента. Освен това, при използването на
слънчева, водна, геотермална и вятърна енергия не се отделя въглероден диоксид. Тези
енергоизточници не влияят на глобалното затопляне. Добивът на регенеративна енергия е
възможен в много региони в света и е с огромен потенциал за развитие. Този факт е съществен не
само за околната среда, но и за международната политика, която предоставя възможности за
развитие на отрасъла, като създава субсидийни модели и определя преференциални цени за
изкупуване на енергията от възобновяеми енергийни източници. В тези политики общините имат
ключова роля-чрез мерки за повишаване на енергийната ефективност и засилено използване на
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Много малки и големи европейски общини покриват
енергийните си нужди вече изцяло от възобновяеми енергийни източници, други са на път да го
постигнат, работейки целенасочено в тази посока.
Разширеното използване на възобновяеми енергийни източници въздейства благоприятно
не само на климата, но има и сигурни макро-икономически предимства - то ни прави понезависими от внос на енергия и осигурява работни места. При разработването на програма за
насърчаване използването на ВЕИ, Общината ще се запознае с различните възможности, тяхното
приложение на местно ниво, обхвата на инвестицията и осигуряване възможности за
финансиране. В повечето случаи използването на регенеративна енергия в България вече е
икономически възможно. За да се улесни намирането на подходящо решение и да се даде
възможност за въвеждане на нови технологии, в България има различни инструменти за
подпомагане. Приоритетите в политиката на енергийния сектор са отразени в Националния план
за икономическо развитие на Република България, в Енергийната стратегия на страната и са в
хармония с изискванията на европейските директиви и пазарни механизми. Важен аспект,
посочен в нея, е политиката за насърчаване използването на ВЕИ. Оптималното използване на
енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ, е средство за достигане на устойчиво енергийно
развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в
енергийния сектор. Произведената енергия от
ВЕИ е важен показател за
конкурентноспособността и енергийната независимост на националната икономика. Делът на
ВЕИ в енергийния баланс на България все още е значително по-малък от средния за страните от
ЕС. Енергийната ефективност също е все още далеч от утвърдените стандарти. Държавното
управление и системата на обществените отношения при осъществяване политиката за
насърчаване използването на ВЕИ са регламентирани в Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за
енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).
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1. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА
Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент от 23 април 2009 година за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници определя целите на всички държави от ЕС
за развитие и използване на ВЕИ. За България делът на енергия от ВЕИ в брутното крайно
потребление на енергия през 2020 г. трябва да достигне 16%. Националните цели за развитие на
сектора на ВЕИ са посочени в Националната дългосрочна програма за насърчаване използването
на ВЕИ (НДПВЕИ):
 Производство на електроенергия: Делът на ВЕИ през 2015 година да надвиши 9% от
брутното производство на електрическа енергия.
 Заместване на конвенционални горива и енергии, използвани за отопление и БГВ: Да
бъдат заместени конвенционални горива и енергии с общ енергиен еквивалент не по- малко от 1
300 ktoe годишно.
 Потребление на течни биогорива: Поемането на ангажимент по Директива 2003/30/ЕС за
пазарен дял на биогоривата, да бъде съобразено с реалните възможности и пазарни условия в
страната.
 Стимулиране производството на енергия от ВЕИ се обуславя и от още два важни фактора:
намаляване на енергийната зависимост на страната и намаляване на вредните емисии парникови
газове.
Законодателната рамка за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
се определя от следните по-важни нормативни документи:
 Закон за енергетиката;
 Закон за енергия от възобновяемите енергийни източници;
 Закон за водите;
 Закон за опазване и стопанисване на земеделските земи;
 Закон за опазване на околната среда;
 Енергийна стратегия на България;
 Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2015;
 Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата и Протокол на Киото;
 Решения на ДКЕВР за преференциалните цени на изкупуване на електроенергия от ВЕИ.
Цели в НДПВЕИ
Най-важните от тях са:
 Повишаване на енергийната независимост на общините;
 Създаване на временна и постоянна трудова заетост;
 Подобряване параметрите на околната среда;
 Привличане на местни и чуждестранни инвестиции;
 Осигуряване на по-евтина енергия;
 Въвеждане на нови технологии и ноу-хау.
 Осъществяване на местно устойчиво енергийно развитие.
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Принципите, които са залегнали в разработването на НДПВЕИ и които имат отношение към
регионалната политика, са следните:
 Децентрализация: Разширяване на отговорностите на регионалните и местните власти от
планиране към реализиране на НДПВЕИ.
 Планиране: Реализирането на НДПВЕИ се осъществява чрез областните и общинските
програми и подлежи на актуализиране в резултат на мониторинга и оценките от прилагането й.
 Ангажираност: Мерките на националната политика за развитие на ВЕИ не заместват, а
допълват местните мерки.
 Състезателност и прозрачност: Съобразно качеството на предлаганите проекти (което се
проверява допълнително от АЕЕ на база икономическа ефективност на инвестициите) и в
съответствие с принципите за прозрачност и яснота, областните и общинските програми се
конкурират за ефективно използване на местните ресурси.
 Партньорство и сътрудничество: осъществяване на дейностите по планирането и
реализацията НДПВЕИ чрез партньорство с централните, регионалните и местните власти, НПО,
бизнес-средите, научните организации (университети и институти).
 Информационно осигуряване: наличие на актуална информация на регионално и
местно равнище относно изпълнението на НДПВЕИ.
Очаквани ефекти от подобряване на взаимодействието между централните и местните
органи на изпълнителната власт:
 балансиране на икономическите, екологичните и социалните аспекти при усвояване
 потенциала на ВЕИ.
 институционална и секторна координация при решаване на задачите за развитие на
 ВЕИ.
 повишаване на квалификацията в институциите на регионално ниво в
 прилагането на областните и общински програми по ВЕИ.
 изграждане на информационна система за подпомагане на дейностите по ЕЕ и ВЕИ на
местно ниво.
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2. КРАТЪК ОБЗОР НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
2.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ
Община Златоград е разположена в южна България, на границата между ридовете на
Западните и Източнитe Родопи. Намира се на около 300 км от столицата - София, на около 70 км
от международно-известния курортен комплекс Пампорово и на 55 км югоизточно от областния
център град Смолян. Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от
българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море. На изток община Златоград граничи с
общините Кирково и Джебел, на север с община Неделино, а на запад с общините Мадан и
Рудозем. Южната й землищна граница съвпада с границата на Република България с Република
Гърция. Територията на общината обхваща площ от 173.4 км2, която е 5.41 % от тази на
Смолянска област и 0.2 % от тази на страната. Надморската височина варира от 385 до 1118 м.
Град Златоград е най-ниското разположено място в общината - 420 - 550 м. Релефът е планински,
като на места рязко се променя - редуват се стръмни склонове и дълбоки долини. През
територията на Община Златоград преминава р. Върбица с обща дължина 98,1 км и с водосборна
площ 1202,8 кв. км. Тя води началото си от вливането на реките Малка река и Голяма река в
центра на гр. Златоград. Географски координати на общината: 41° 23' северна ширина, 25° 6'
източна дължина и предполагаема приблизителна надморска височина от 522 метра.
Населението на община Златоград е 12 321 души (2011г.), или 10.12% от населението на
област Смолян и 0.83% от това на Южен централен район (ЮЦР).
Релефът в община Златоград е с ясно изразен масивен нископланински и среднопланински
характер и с хълмист облик, разчленен е от широки долини, в които се редуват проломни
стеснения. Теренът е силно пресечен, което се обуславя от добре развитата и гъста хидрографска
мрежа. Билата на планинските масиви са по-слабо разкъсани и имат заравнен облик.
Преобладаващите геоморфолжки форми са дълбоки долове със стръмни скалисти брегове и
многобройни притоци. Отпечатъци върху формирането на релефа са дали вида, напукаността,
хидротермалните изменения, изветряването и многобройните тектонски-разломни нарушения на
метаморфните скали. Главният фактор е бил интензивното издигане на скалния масив.
Вследствие на външните релефообразуващи сили са се образували причудливи скални форми
близо до територията на община Златоград./ с. Бенковски /.
2.2. КЛИМАТ
В климатично отношение районът принадлежи към континентално - средиземноморската
климатична област, южнобългарската климатична подобласт и източнородопския
нископланински климатичен район. В нископланинските участъци преобладава умереноконтиненталния климат с подчертано влияние на Беломорието, докато в планинските територии
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се наблюдава понижение на температурата, увеличение на количеството валежи и скоростта на.
Средногодишната температура на въздуха е 12,2°С. Климатът се отличава с умерено лято и
сравнително мека зима. Екстремните стойности на средногодишната максимална и
средногодишната минимална температура са съответно 17,1°С и 4,9°С, като средномесечната
максимална е през август /28,4°С/, а средномесечната минимална през януари /- 2.1° С/. Климатът
в общината се характеризира с дъждовна пролет, прохладно лято, слънчева есен, сравнително
мека зима, голяма годишна амплитуда на температурата на въздуха (19,8 ºС).
Средногодишната относителна влажност на въздуха е 68%, с максимум през ноември -85%
а минимума е през август, 13 са дните с относителна влажност на въздуха - равна или по-малка от
30%, което е показателно за добри растежни условия на горската и тревната растителност в
района. Средногодишните валежи достигат обикновено до 1 000 л/кв.м, но в последните години
се констатира превишаване на тези количества, достигайки 1565,5 л/кв.м. през 2012 година и
1304,7 л/кв.м. през 2010 година. Характерни за района на Златоград са интензивните валежи с
различно времетраене, които най-често са през есента и съчетани с големия водосборен басейн на
р. Върбица са предпоставка за екстремални прииждания на реката. Максималните валежни
количества /в мм/ за времето от април до октомври се движат от 10,0 за 5 минути до 46,3 за 60
минути и 59,7 - за повече от 60 минути.
Картата по-долу показва количеството валежи за 2013 година. Видно е, че района, в който
се намира община Златоград се отличава с най-високите за страната количества на валежите,
превишаващи средногодишните норми с около 30%.

Фигура 1. Годишна сума на валежите в Република България за 2013 г.-л/м2
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Източник: НИМХ - гр.София

Валежите от сняг са характерни за зимния сезон. Годишната им сума е 1058 мм, като
максимумът е през декември -128 мм. Средният брой, обаче на дните със сняг е 13 от среден брой
на дните с валежи през годината - 111 дни. Средната месечна скорост на вятъра е в границите 0.9
до 1.2 м/сек, а средногодишната скорост е 1.1 м/сек, което е значително под възприетата като
горна граница за рекреационни занимания. През пролетта се наблюдават силни ветрове , които
достигат до 17 м/сек и представляват ограничител за практикуване на природноориентирани
дейности на туризма и отдиха. Други неблагоприятни атмосферни явления са наличието на мъгли
и температурни инверсии в долинните разширения на реките. Средният брой на дните с мъгла е
11.5 дни, като месецът с най-много дни с мъгла е декември, докато през лятото такива не се
наблюдават. Проявлението на климатичните елементи през различните сезони очертава лятото
като най-благоприятно за практикуване на всички видове рекреационно-туристически дейности.
Лятото не е горещо, поради охлаждащото действие на реките в общината. На следващо място се
нареждат пролетта и есента и на последно - зимата, когато климатичните ограничители се
проявяват най-силно.
Необходимо е да се отбележи, че тенденциите по глобалното затопляне не са изолирани и
започват все-повече да проявяват своето негативно влияние. Очакваните промени в климата на
общината са свързани с отчетената за България обща тенденция към затопляне, както и
увеличаване честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като засушавания,
проливни валежи, гръмотевични бури и градушки. Очакванията са за намаляване на годишната
амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха, като минималната
температура се повишава по-бързо от максималната и намалява дебелината на снежната
покривка. Това води до изместване на горната граница на широколистните гори към по-голяма
надморска височина, увеличаване на недостига на вода в почвата, промяна в ареалите на редица
видове и загуба на биоразнообразие.
Очакваните въздействия от промените в климата върху територията са свързани с
влошаване на условията за селско и горско стопанство, намаляване на добивите, проблеми с
водоснабдяването, повишаване на рисковете от пожари и екстремни наводнения, загуба на
биологично разнообразие, промяна на условията за туризъм и рекреация в общината.

2.3. ВОДИ И ВОДНИ РЕСУРСИ

ПОДЗЕМНИ ВОДИ
Генетично подземните води в района могат да се разделят на две:


системи.

Подземни води, привързани към метаморфните скали;
Подземни скали, разпространени в алувиалните отложения на околните долинни
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Към първия тип води се отнасят изворите в скатовете на долинната система проявени като
пукнатинно грунтови води. Вторият тип води са акумулирани в по-ниските части на долината. Те
са безнапорни, с ниво на водоносния хоризонт, пряко и хидравлически свързани с валежите и
нивото на водите в дренажната овражна система

ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
През територията на Община Златоград преминава р. Върбица, реката с най – голям модул
на оттока в България, с обща дължина 98,1 км и с водосборна площ 1202,8 км 2 . Тя води началото
си от вливането на реките Малка река и Голяма река в центъра на гр. Златоград. И двата притока
имат нарушение на естествения си отток чрез съществуващите хидротехнически съоръжения язовир „Златоград” на Малка река и хвостохранилище „Ерма река” на р.Ерма река - приток на р.
Голяма река. Освен това притоци на р.Върбица са реките - Неделинска и Кушленска. Терасата на
р. Върбица в местността „Пресека” се използува за водоснабдяването на гр. Златоград,
посредством 4 броя водовземни кладенци. На територията на община Златоград се намира язовир
„Златоград”.
Язовир Златоград се намира на 3,5 км западно от гр.Златоград по посока на село Аламовци.
Въведен е в експлоатация през 1968 година. Изграден е за осигуряване на промишлено
водоснабдяване на „Горубсо” и за питейни нужди на с.Ерма река. Короната на стената е с
дължина 146 м, ширина 5 м и височина 52 м. Денивелацията между кота корона и кота преливник
е 2,5 м. Завиреният обем на язовира е 38,20. 106 m3. Първоначално язовирът е имал много помалка от настоящата стена, отстояща на разстояние около 300 метра от нея, под риболовната
хижа. В последствие се изгражда внушителна каменна стена със стъпаловидна структура и
преливник. Самото изграждане на стената е атракция, огромните камъни са вклинявани един в
друг със силна струя вода, а в основата й има глинен пояс. Обособява се място със садки за
развъждане на риба, от тогава до днес заливът, в който са били садките носи името „развъдника”.
В продължение на години след построяването на язовира, в близост до стената, са изхвърляни
големи количества храна, останала от столовете на минното предприятие. Трофейни екземпляри
шаран могат да се видят и сега на това място
Хвостохранилище(ХХ) „Ерма река” се намира на 8 км от гр.Златоград и на 5 км на изток от
с.Ерма река. Стената му прегражда р.Ерма на двеста метра от вливането и в Голяма река.
Въведено е в експлоатация през 1964 г., непосредствено след пускане на флотационната фабрика.
То е язовирен тип. Хвостът от флотационната фабрика се изпуска директно в реката, която го
транспортира до опашката на хвостохранилището и от там започва неговото отлагане с
естествено придвижване към района на стената. За пречистване на водата през стената се
подържа утаечно езеро в дължина най-малко 300 метра. Короната на стената е с дължина 300м,
ширина 20м и височина 75 м. Котата на короната е 582.5м., котата на водното ниво на
преливника е 577.5м. Дължината на опашката е 3 км. с дължина на утаечното езеро 450м.
Денивелацията между кота корона и кота преливник е 5м. Завиреният обем на ХХ е 13.5.106 m3.
Наличието на това съоръжение е довело до пълен дисбаланс на екосистемите в непосредствена
близост с ХХ. От провежданите в района на ХХ мониторингови и контролни анализи на водата,
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почви и прахови емисии във въздуха е установено наличие на тежки метали, които представляват
здравно– хигиенен риск за населението.

ГЕОТЕРМАЛНИ ВОДИ
Изключително богатство за региона са термалните водоизточници.
Най-значимото находище на гореща минерална вода е в землището на с. Ерма река.
Геотермалното находище Ерма река е уникално и перспективно енергийно и балнеоложко
находище в България. Находището е публична общинска собственост и заема площ от 30 км2. То
няма естествен излаз на територията на България и добивът на термални води може да се
реализира с помпи, имащи напор, не по-малък от 160-200 м.
Открито е по време на проучването на оловно- цинковите руди в района на село Ерма река и
село Аламовци - община Златоград. За изясняването на тази аномалия са прокарани 60 дълбоки
структурни сондажа с дължина около 1500 m. В резултат на изследването е установен дебел
мраморен хоризонт в района на реките Ерма и Малка на площ от около 30 km 2 от кота +360 m до
кота -2000 m. В горнището на мраморния хоризонт е установена кварц кавернозна зона с
променлива дебелина от 1,4 m-52 m., където са акумулирани геотермалните води. Някои сондажи
установяват каверни с неуточнена дълбочина вероятно 500 до 1250 m, пълни с термоминерална
вода с температура от 92о C. Термалната вода в региона има постоянно пиезометрично ниво на
кота +485 m. В дълбочина температурите се увеличават като в западната част на аномалията
сондаж № 13 е измерена температура от 128оC. На територията на България, геотермалната вода
няма самоизлив на земната повърхност, докато на територията на съседна Гърция, геотермалната
вода дренира на кота +430 m в долината на река Елидже, с температура до 53 оC. Термоминералната система Ерма река - Елидже е трансгранична геотермална система. Геотермалната
вода в региона на Златоград е общинска собственост и не е включена в списъка на минералните
извори - право на водите държавна собственост по силата на Анекс 2, чл. 14, т. 2 от Закона за
водите. Статичните запаси са около 200.106 m3.
Температурата на водата е 92-128оС, а динамичните запаси 30 - 100 л/сек, средно 60 л/сек.
Химичният състав на водата е сходен с този на изворите в Беденските минерални бани и
село Баните - Смолянска област.
Общата минерализация на водата е 1,377 гр/л. Характеризира се като хипертермална,
минерализирана, карбонатно-сулфатна натриево-калциева, флуорна и силициева, съдържаща
въглероден диоксид, без сантирано-химични и микробиологични признаци за замърсяване.
Съдържанието на микрокомпоненти е в оптималните норми за минерални води.
Контролното ниво по радиологично ниво α-активност може да се приеме като отговарящо
на нормативните изисквания. Водата има стабилен физико-химичен състав и отговаря на
изискванията за бутилиране. Лечебно-профилактичните свойства се определят от метасилициева
киселина, както и от съдържанието на флуорни, хидрокарбонатни, сулфатни и калциеви йони.
Питейното балнеолечение оказва въздействие върху стомашно-чревния тракт, жлъчно„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
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чернодробната и бъбречно-отделителната система. Установен е слаб холеретичен и
холецистокинетичен ефект. Наричието на калциеви йони определя благоприятното влияния при
алергични заболявания и. Съдържанието на метасилициева киселина оказва детоксично
въздействие. Водата притежава антисептичен ефект при кожни заболявания. Оптималното
съчетание на калций, метасилициева киселина и флуор, прави водата подходяща за кариеспрофилактика и профилактика на остеопорозата. Поради високото съдържание на натриеви йони,
водата не е подходяща за питейно балнеолечение при болни от хипертония. Подходяща е за
възстановяване след физическо натоварване и след тежък физически труд. При инхалаторно
лечение е подходяща за лечение на неспецифични заболявание на горните дихателни пътища.
При използване за външно балнеолечение е подходяща за лечение и профилактика на
жлъчно-чернодробни, стомашно-чревни, обменно-ендокринни, бъбречни и урологични
заболявания, болести на периферната нервна система и опорно-двигателния апарат; кожни и
гинекологични заболявания. Сертифицирана е е от Министерство на здравеопазването и
реномирания немски Фрезениус институт.

2.4.ГОРСКИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО
В общината отраслите от първичния сектор не са особено развити, с изключение на
горското стопанство. Селското и рибно стопанство са слабо развити и тези отрасли нямат
съществен принос към общинската икономика.
Преброяването на земеделските стопанства през 2010 година, даде пълна информация за
състоянието на сектора в национален и регионален мащаб и анализът се базира върху тези данни,
установени по време на преброителната кампания.
Броят и използваемата площ на земеделските стопанства, са отразени в таблицата по-долу:
Териториална единица

Земeделски стопанства,
бр

Използваема площ, дка

България

370,222

36,169,647

Южен централен район

109,450

4,442,358

16,348

199,788

1,503

10,342

Област Смолян
Община Златоград

Таблица 1. Брой земеделски стопанства и използваема площ, брой, дка
Източник: ОД „Земеделие”-Смолян
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В община Златоград броя на земеделските стопанства съставляват 9,2% от общия брой
стопанства в областта. Същевременно използваемата площ за селскостопански нужди в
общината е 5,18% от използваемата селскостопанска площ в областта. Средно на стопанство
използваемата площ е 6,9 дка, а за областта този показател е 12,2 дка. За страната този показател
е 97,8 дка. Това сравнение потвърждава високата разпокъсаност на земеделските стопанства в
общината.
Селскостопанският фонд се характеризира с ниско продуктивните земи, с голяма
пространствена разсредоточеност и разположени в труднодостъпни за механизирано земеделско
производство терени. В структурата на земеделските земи най-голям е делът на затревените
терени-пасищата и естествените ливади- 76,3%, следват зеленчуците, в т.ч. картофи- 10,62%, а
значително малък е делът на трайните насаждения - 0,7%, техническите култури- 4,55%,
зърнените култури-2,12%.

Структура на използваемите земеделски площи в община Златоград
през 2010 г, дка
219
471
Зърнени култури

355
1,098

Технически култури

4

Фуражи

236

Зеленчуци
Други
Семейни градини

7,888

Затрев ени площи

Фигура 2. Структура на използваемите земеделски площи в общ.Златоград през 2010 г, дка
Източник: ОД „Земеделие”-Смолян
Полупланинският и планински релеф са предпоставка за силно развитото пасищно
животновъдство в миналото и условие за високопланинско животновъдство и в настоящия
момент. Екологично чистите ливадни треви и лечебни растения са предпоставка за нарастващо
развитие на пчеларството. Съотношението на тревни площи към ниви до голяма степен
определят екстензивния характер на земеделието и специализацията в говедовъдство,
овцевъдство и козевъдство, базирани на производството на сено от естествените ливади и
ползване на значителния размер мери и пасища. Най-масово отглежданите животни са говеда и
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крави, овце и кози. Броят на животните е драстично намалял в последните години и повечето
стопани отглеждат животни предимно за собствени нужди.

Брой и видове животни в община Златоград през 2010 година, брой

Говеда и крави
Овце
388

670

2293

Кози
Свине

3,048

Еднокопитни
2,410

446
88

1,163

Птици
Зайци
Пчелни семейства

Фигура 3. Брой и видове животни в община Златоград през 2010 година, брой
Източник: ОД „Земеделие”-Смолян
От отраслите в първичния сектор, по-серизно предпоставки за развитие притежава горското
стопанство. Физикогеографските условия (преобладаващия планински характер на релефа) и
структурата на поземлените ресурси, както и регулираната горскостопанска дейност, са фактори
за развитието на горското стопанство. Горският фонд на територията на общината се стопанисва
от Държавно горско стопанство-Златоград, а стопанската дейност в горския фонд се осъществява
от лицензирани частни фирми.
Общата територия на община Златоград е 173 371 кв.км. В структурата на поземления фонд
най-голям дял заемат горските територии– 14 062,4 ха, който представлява 81 % от общата площ
на общината.
От общата площ на горските територии, залесената площ е 94,4 %, а незалесената е 5,6%.
Разпределението на площта по видове собственост е както следва:
 Държавни гори – 13096 ха, или 93,13%
 Гори на физически лица – 898,3 ха,или 6,38 %
 Гори на религиозни организации – 6,7 ха, или 0,05 %
 ВСО – 61,4 ха, или 0,44%
В чл.5, ал.1 от Закона за горите се допуска класифициране на горите в съответствие с
преобладаващите им функции. Класифицирани по този начин, горите на територията на
общината е следното:
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- Защитни – 3200.7 ха, или 22,76%
- Специални – 50,3 ха, или 0,36 %
- Стопански – 10811,4 ха, или 76,88 %.
Защитни са горските територии за защита на почвите, водите, урбанизираните територии,
сградите и обектите на техническата инфраструктура; горната граница на гората; защитните
пояси, както и горите, създадени по технически проекти за борба с ерозията. Специални са горите
в защитени територии, територии за развъждане, а стопанските са тези, в които преобладаващата
дейност е свързана с добив на дървесина.
Общ дървесен запас- куб.м.
1,950,000
1,904,530
Общ дървесен
запас- куб.м.

1,900,000
1,856,530

1,850,000
1,829,030

1,800,000
1,792,530
1,750,000
1,754,530
1,700,000
1,650,000
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Фигура 4. Общ дървесен запас – куб. м.
Източник: ДГС-Златоград
Разпределение на горската територия по видове гори е посочено в диаграмата.
Относителният дял на иглолистните гори е 48,6%, а на широколистните високостъблени 17,4 %.
Разпределение на горските територии по видове гори,
хектар
Иглолистни

2,443.6

Издънкови за
превръщане

138.7
6,840.0

4,640.1

Нискостъблени

Широколистни
високостъблени
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Фигура 5. Разпределение на горските територии по видове гори, хектар
Източник: ДГС-Златоград

На фигурата е посочено разпределението на горските територии по землища в община
Златоград.
Разпределение на горските територии по землища,
хектар

1,215.7

308.0

590.1

Долен

1,617.0
1,446.3

1,039.0

Аламовци

Ерма река
Златоград
Кушла
Старцево

2,500.3
5,346.0

Страшимир
Фабрика

Фигура 6. Разпределение на горските територии по землища, хектар
Източник: ДГС-Златоград
В горски територии, попадащи в обхвата на Община Златоград е обявена защитена местност
„Света Неделя” – Заповед №104/14.02.1980 г. на Комитета за опазване на природната среда,
прекатегоризирана със Заповед №РД-315/31.03.2003 г. на Министъра на околната среда и водите.
Защитената местност е разположена върху гори и земи, попадащи на територията на общините
Златоград и Неделино. Частта попадаща в Община Златоград е в размер на 4,7 хектара.
Общата площ на земеделските територии е 27 241,017 декара, което е 15,7 % от общата
площ на общината. Разпределението на територията за земеделие е посочено на диаграмата подолу, като най-голяма площ притежават пасищата и ливадите, заемайки общо 58 %. Следват
нивите, които заемат 36,6 % от земеделските територии. Селскостопанският фонд се отличава с
високата разпокъсаност на парцелите.

„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие
на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

19

Разпределение на земеделските територии към
31.12.2013 г., декари
Ниви
13,461.871

Трайни
насаждения
2,314.805
1,430.554

51.479

9,982.308

Ливади
Пасища
Други

Фигура 7. Разпределение на земеделските територии към 31.12.2013г., декари
Източник: ОД „Земеделие”-Смолян
Останалата площ от общината се заема от водни басейни и речни корита, територии за
добив на полезни изкопаеми, урбанизирани територии и транспортна инфраструктура.
2.5. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И ВЕИ
Електроснабдяването на населението на територията на общината се осъществява от ЕВН
България Електроразпределение, което извършва дейността си в рамките на предоставената му
лицензия. Разпределението се изършва на базата на общи публично известни условия и под
регулативния режим, осъществяван от ДКЕВР. Електрифицирани са всички населени места на
територията на общината, като липсват такива с режим на тока..
Обслужваната мрежа се състои от подземна и надземна инфрактруктура.
Електрозахранването се осъщеяствява от две подстанции-„Златоград” и „Конски дол”.
Въздушните електропроводи средно напрежение са с дължина 91,185 метра, а подземните
кабелни линии с дължина 7,821 метра. С тях са захранени две възлови станции и 64 броя
трафопостове с общо инсталирана мощност 19 442 kWA (киловолтампера). Електропроводите са
изградени в енергиен пръстен, който позволява при различни аварии, електрозахранването да се
осигурява от алтернативен източник. От трафопостовете с въздушни мрежи Ниско напрежение,
които са с дължина 85, 000 метра и подземни кабелни линии, с дължина 22,925 метра се достига
до 8 219 битови и стопански абоната на територията на общината.
Дружеството изпълнява годишна, средносрочна и дългосрочна инвестиционна и ремонтна
програма.
В активите на ЕСО, което осъществява електропреноса високо напрежение са две
подстанции-„Златоград” и „Ерма река”, като втората подава захранване за производствените
нужди на „ГОРУБСО-Златоград” АД.
Важен проблем е уличното осветление и неговата енергийна ефективност. Въпреки
остарялата улична осветителна инфраструктура, тя се поддържа в добро техническо състояние,
но почти цялата осветителна мрежа на територията на общината,като на места се нуждае от
подмяна, реконструкция и реорганизация. През 2012 година по възлагане на община Златоград е
изготвено детайлно обследване за енергийна ефективност на състоянието на уличната
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осветителна система с предложения за изпълнение на конкретни мерки за енергийна
ефективност, включително и подмяна на осветителните тела с енергоефективни. За реализацията
на мерките от доклада в момента общината търси подходящи източници на финансиране
Електроенергия от ВЕИ
На територията на общината са изградени 5 броя фотоволтаични централи с обща
мощност 130 kWA и един брой МВЕЦ, с мощност 400 kWA. Слаб е интересът към инвестиции в
този тип енергийни обекти, въпреки че потенциалът на общината е висок и произтича от това, че
територията на Златоград попада в район с добри показатели на слънчева радиация и подходящи
атмосферни условия, увеличаващи рентабилността на фотоволтаични централи.

3. ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА ВЕИ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Основният вид ВЕИ, който се използва в община Златоград е биомаса – дърва за горене и
въглища, както в обществения сектор, така и сред населението. Докато в обществения сектор
потреблението на дърва за горене e несъществено, то потреблението им сред населението се
увеличава. Основен проблем тук е множеството нискоефективни, физически и морално остарели
горивни системи. Липсват термосоларни инсталации в общинския сектор.
Съществуващите трудности и пречки в обобщен вид са следните:
Основни пречки за реализиране на ВЕИ проекти в община Златоград:
 висока цена на инвестициите във ВЕИ;
 недостатъчни средства (както общински, така и у населението на общината);
 допълнителни ограничения на финансовата самостоятелност на общината;
 липса на достатъчни стимули за рационално енергопотребление;
 затруднен достъп до инвестиции за проекти за ВЕИ;
 липса на систематизирани данни за местния потенциал на ВЕИ.
 липса на достатъчно познания за приложими ВЕИ технологии.
 липса на достатъчен брой специалисти в общинската администрация с компетенции в
сферата на ВЕИ.
 непоследователна енергийна политика на национално ниво, свързана с ВЕИ
Възможности за използване на различни видове ВЕИ и екологичното въздействие от
тяхното внедряване. На таблица 1 са показани стойностите за редуциране на емисиите парникови
газове чрез внедряване на ВЕИ
ВЕИ

Спестени емисии парникови газове
Електрическа енергия
Топлинна енергия
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ktoe

kt CO2

kt CO2 екв.

ktoe

екв.
Биомаса
73
705
1227
4 270
ВЕЦ
257
2 480
0
0
Ветрова енергия
22
214
0
0
Слънчева енергия
4
39
21
72
Геотермална
3
25
93
324
енергия
ОБЩО
359
3 463
1341
4 666
Таблица 2. Редукция на вредни емисии газове при въвеждане на ВЕИ
Източник: БФА-гр.София

На таблица 2 са илюстрирани възможностите за използване на различните видове ВЕИ
ВЕИ

Първоначална
трансформация
Директно, без
преработване

Биомаса

Водна енергия
Енергия на вятъра
Слънчева енергия
Геотермална енергия

Продукт на пазара за
крайно енергийно потребление
■ дървесина
■ битови отпадъци
■ селскостопански отпадъци
■ други
Преработване
■ брикети
■ пелети
■ други
Преобразуване в
■ твърди (дървени въглища)
биогорива
■ течни (био-етанол, биометанол, био-дизел и т.н.)
■ газообразни (био-газ,
сметищен газ и т.н.)
Преобразуване във
■ електроенергия
вторични енергии
■ топлинна енергия
Преобразуване (ВЕЦ)
Електроенергия
Преобразуване (Вятърни
■ електроенергия
генератори)
Преобразуване
■ топлинна енергия
Преобразуване
■ електроенергия
Без преобразуване
Преобразуване

■ топлинна енергия
■ електроенергия

Таблица 3. Възможности за използването на ВЕИ
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Източник: БФА-гр.София

3.1. БИОМАСА
Терминът „биомаса" означава органична материя с растителен или животински произход.
Биомасата е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За добиването й не е необходимо
изсичане на дървета, а се използва дървесният отпадък. За ¾ от хората, живеещи в развиващите
се страни, биомасата е най-важният източник на енергия, който им позволява да съчетаят
грижата за околната среда с тази за собствения им комфорт.
Биомасата притежава най-голям неизползван технически достъпен енергиен потенциал от
всички видове ВЕИ. Неговото оползотворяване в близко бъдеще е безспорен национален
приоритет, което налага разработването на цялостна програма за икономически ефективно и
екологически целесъобразно използване на биомасата. Нарастването на употребата на биомасата,
във всичките й форми и разновидности, трябва да става със скорост по-висока от нарастването на
БВП. Използването на биомаса се счита за правилна стъпка в посока намаляване на пагубното
антропогенно въздействие, което модерната цивилизация оказва върху планетата.
Очаква се потреблението на дървесина в ЕС да достигне 100 Mtoe през 2010 г. Енергията,
получена от биомаса е 2.8 пъти повече от тази, получена от водна енергия. Енергийният
потенциал на биомасата в ПЕП се предоставя почти на 100% на крайния потребител, тъй като
липсват загубите при преобразуване, пренос и дистрибуция, характерни за други горива и
енергии. Делът на биомасата в КЕП към момента е близък до дела на природния газ.
Следователно влиянието й върху енергийния баланс на страната не бива да се пренебрегва. На
фона на оценката на потенциала от биомаса може да се твърди, че употребеното за енергийни
нужди количество биомаса в страната не е достигнало своята максимална стойност. Трябва да се
вземе под внимание, че битовият сектор сега е основния консуматор (86%) на биомаса (почти
изцяло дърва за огрев) в страната. За периода 1997-2004 г. употребата на биомаса в битовия
сектор се е увеличила 3,4 пъти, докато употребата на почти всички останали горива и енергии е
намаляла.
3.1.1. Потенциал на биомасата в Р България
Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и предпазлив подход
тъй като става дума за ресурси, които имат ограничен прираст и много други ценни приложения,
включително осигуряване прехраната на хората и кислорода за атмосферата. Затова подходът е
да се включват в потенциала само отпадъци от селското и горско стопанство, битови отпадъци,
малоценна дървесина, която не намира друго приложение и отпада по естествени причини без да
се използва, както и енергийни култури, отглеждани на пустеещи земи и т.н.
Нарастващата енергийна употреба на дървесината в страната се дължи основно на ниската й
цена и незначителните инвестиции за примитивните съоръжения, които сега се използват, за
трансформирането й в топлинна енергия. Провежданата досега ценова политика, както и
влиянието на международните енергийни пазари, доведе до непрекъснатото покачване на цените
на дребно на течните горива и природния газ, както и на електрическата и топлинна енергии и
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оказа силен натиск върху потребителя в полза на преориентирането му към дървесина.
Експертните прогнози показват, че използването на дървесина и нейните производни (при
определени условия) ще продължи да бъде икономически изгодно. Разликата в цените на
дървесината и останалите горива ще се запази или даже ще се увеличи и поради факта, че
биомасата е местен и възобновяем ресурс.
Дървата за огрев се използват за директно изгаряне в примитивни печки, с нисък КПД (3040%), самостоятелно или съвместно с въглища. Броят на употребяваните в домакинствата
съвременни котли е все още незначителен поради ограничените финансови възможности на
семейните бюджети. Използването на съвременни котли може да повиши до два пъти полезното
количество топлина, получавано от дървата за огрев, което е равностойно на двукратно
увеличаване на потенциала без да се увеличава потреблението.
В България няма масова практика на използване на надробена на трески дървесина
(дървесен чипс). В малки мащаби се произвеждат брикети и пелети, но това производство търпи
непрекъснато развитие, както и се развиват технологиите за тяхното изгаряне. Автоматизацията
на процесите при използване на пелети се доближава до нивото на автоматизация на газовите
инсталации.
Останалото количество, използвана днес биомаса са индустриалните отпадъци,
оползотворявани в предприятията, където се образуват. Дървесните отпадъци с ниска влажност
се използват предимно в самите предприятия за производство на пара за технологични нужди и
за отопление.
Възможности за разширяване на употребата и повишаване на ЕЕ при използване на
биомасата в България
България притежава значителен потенциал на отпадна и малоценна биомаса (над 2 Mtoe),
която засега не се оползотворява пълноценно и може да се използва за енергийни цели. Техникоикономическият анализ показва, че използването на биомаса в бита и за производство на
топлинна енергия е конкурентоспособен възобновяем източник на традиционните горива, с
изключение на въглищата, и има значителни екологични предимства пред всички традиционни
горива.
Използването на биомасата за производство на електроенергия отстъпва по икономически
показатели на вносните и евтините местни въглища, ядрената и водната енергия.
> Преработване на отпадъчна и малоценна дървесина и селскостопански растителни
отпадъци.
Неизползваните отпадъци от дърводобива и малоценната дървесина, която сега се губи без
да се използва могат да бъдат усвоени само след раздробяване на трески или преработване в
дървесни брикети или пелети след пресоване и изсушаване. Производството на трески има
значително по-ниски разходи от производството на брикети и пелети, при което се изисква
предварително подсушаване на дървесината и e необходима енергия за пресоване.
Голям неизползван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. Но
количествата на тези отпадъци в общината са незначителни и използването им за енергийни цели
не е рентабилно, затова не са взети под внимание при оценката на потенциала на биомасата на
територията на община Златоград.
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> Въвеждане на съвременни инсталации за изгаряне на отпадъчна и малоразмерна
дървесина и селскостопански отпадъци
Заедно с тенденцията за увеличаване употребата на дърва за огрев за отопление в бита,
интерес представляват и по-мащабни проекти с по-мощни и съвременни инсталации за изгаряне.
Много изгодно е и заместването на течни горива, използвани за отопление в училища, болници и
други консуматори в сферата на услугите. От друга страна е известно, че тези обекти не се
отопляват нормално. Освен намаляване емисиите на вредни вещества в атмосферата,
използването на дървесина, като по-евтино гориво, във всички споменати обекти, ще доведе до
икономия на средства, които могат да бъдат използвани (ако бъдат създадени законови
възможности) за изплащане на направените инвестиции в необходимите съоръжения, а след това
(в някои случаи едновременно) за възстановяване на топлинния комфорт в тези сгради.
> Приоритетно изграждане на когенерационни инсталации на биомаса
Не бива да се подценява и използване на дървесината и сламата за комбинирано
производство на топлина и електрическа енергия. За изграждането на нови централи са
необходими значителни инвестиционни разходи. В много случаи, обаче дървесните и растителни
отпадъци могат да бъдат оползотворяване в съществуващи централи, които сега употребяват
природен газ и мазут, към които да се изгради допълнително инсталация за изгаряне на биомаса.
В този случай ще се използват всички съоръжения на централата (топло-преносна мрежа и
съоръжения за производство на електроенергия), които изискват големи инвестиции. В тези
централи заместването на природен газ и течни горива ще има значителен, както икономически,
така и екологичен ефект.
Заместването на въглища в централи за когенерация може да има само екологичен ефект, но
ще оскъпи произвежданите топло и електроенергия.
Отстраняването на законови, институционални и организационни пречки пред
реализирането на подобни проекти ще бъде особено ефективно.
> Оползотворяване на индустриални отпадъци
Изключително ефективна е употребата на дървесни отпадъци в предприятията, в които те се
образуват, тъй като отпадат разходите за транспорт и събиране и се спестяват разходите за
депониране на тези отпадъци в сметища. Произведената енергия може да се използва в
централата или котелната на предприятието за производство на електроенергия и пара за
технологични нужди.
> Повишаване на КПД на устройствата за изгаряне на дърва за огрев
Заместването на течни горива и електроенергия за отопление в бита, което е естествен
процес, свързан с високите цени на тези енергоносители, от друга страна води до масовата
употреба на примитивни и евтини печки с нисък КПД и голям разход на ръчен труд за
обслужването им. Съвременните котли с висок КПД са сравнително скъпи. Голямо значение ще
има поощряване на производството и използването на по-ефективни съоръжения за изгаряне на
дървесина с малка мощност за бита. При използването на дървесина самостоятелно е възможно
да се използват утилизатори с кондензация на димните газове и по този начин да се използва
горната работна калоричност на дървесината което е особено полезно когато горивото е с висока
влажност.
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Рентабилността на проектите за използване на биомаса за производство на енергия зависи
от наличието на суровина. До каква степен е рентабилно използването на биомаса на местно
ниво, зависи до голяма степен от това, дали суровините са в достатъчно количество и ценово
достъпни за набавяне. Основни доставчици на суровина могат да бъдат преди всичко горското
стопанство, дърводобивните и дървопреработвателните предприятия. В случая това ще бъдат
горските стопанства.
За да бъдат достатъчно рентабилни проектите за биомаса, са важни преди всичко следните
въпроси:
1.Има ли в околността достатъчно твърда биомаса и предимно дървен отпадъчен материал?
2. Кой ще бъде доставчика на оборудването?
3. Годно ли е местоположението по отношение на инфраструктурата за редовните доставки?
4. Ще натовари ли доставката на суровината трафика в населеното място и ще бъде ли
пречка за жителите?
5. Има ли изградена топло преносна мрежа и има ли достатъчно запитвания за
присъединяване към нея?
3.1.2. Потенциал за производство на електроенергия от биомаса в Община Златоград.
Трудностите в определяне на теоретичния потенциал за използване на енергия от биомаса
са свързани с липса на конкретни и пълни проучвания на ниво община. Но имайки предвид, че
80% от територията на общината са горски масиви и че въпреки дърводобива, годишните запаси
от дървесина се увеличават, то потенциала за използването на биомасата от дървесина и горски
отпадъци е значителен. Често срещани проблеми при пълноценното използване на дървесината:
 Ниско ниво на техническа обезличеност на дърводобива;
 Ниско ниво на квалификация на работниците в дърводобива;
 Недостатъчна гъстота на горскопътната мрежа в резултат на което извозните разстояния
са удължени и това покачва разходите за добив;
 Липса на системна информация за търсенето и предлагането на дървесина.
Необходимо е създаване на нормативни, икономически, технологически и организационни
условия за оптимално използване на дървопроизводствения потенциал на горите, при запазване и
подобряване на среднообразуващите им функции.
Община Златоград е запозната с възможностите за експлоатация на собствена инсталация за
биомаса или доставка на фирмите в отрасъла материал, както и използването на всички
възможности на биомасата и при подходяща програма или инвестиционно решение ще използва
ресурса и възможностите в това направление.

3.2. СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ
Една от най-добре разработените и с доказан потенциал и в бъдеще е слънчевата енергия.
Още през март 2007 г. Европейският съвет постави като цел до 2020 г. 20% от енергията в ЕС да
идва от възобновяеми източници. През изминалите оттогава вече повече от седем години
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основните усилия на страните-членки са насочени в направленията как да бъде реализиран ръст
на производството на енергия от възобновяеми източници. За щастие слънчевите ресурси в
Европа са изобилни и не могат да бъдат монополизирани, затова усилията трябва да бъдат
насочени в тази посока, казват експерти. Ръстът вече е факт - през 2007 г. фотоволтаичната
индустрия е нараснала с над 60% и е достигнала общ обем в световен мащаб от 4 GWp, а
приходите в сектора са възлизали на над 14 млрд. евро. Средният годишен растеж за последните
5 години е около 40%. Да се говори за общи цели в ЕС за фотоволтаичната индустрия обаче е
трудно, тъй като потенциалът на Юг е далеч по-голям от този на Север. Именно от тази гледна
точка ЕК дава право на страните да изберат вида възобновяеми източници, върху които ще
наблегнат. Все пак налице са и кумулативни цели - до 2010 г. капацитетът на фотоволтаичните
системи в ЕС е около 3000 MW, или стократно нарастване спрямо 1995 г., като те генерират
между 2.4 и 3.5 TWh в зависимост от климатичните условия.
За възможностите за използване на слънчевата енергия съответстват следните въпроси:
1. Колко е висока слънчевата радиация ?
2. На какво количество генерирана енергия може да се разчита на местно ниво?
3. Разполага ли Общината с покривни пространства с изглед на югоизток или югозапад?
4. Разполага ли Общината с подходящи свободни площи?
5. Подходящи ли са покривните пространства за използване на слънчева енергия според
статическите си дадености?
Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното количество
слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен метър хоризонтална
земна повърхност и се изразява в kWh/m2. При географски ширини 40°- 60° върху земната
повърхност за един час пада максимално 0,8-0,9 kW/m2 и до 1 kW/m2 за райони, близки до
екватора. Ако се използва само 0,1% от повърхността на Земята при КПД 5% може да се получи
40 пъти повече енергия, от произвежданата в момента. Достъпният потенциал на слънчевата
енергия се определя след отчитането на редица основни фактори:
 неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата енергия през
отделните сезони на годината;
 физикогеографски особености на територията;
 ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите системи в специфични
територии, като природни резервати, военни обекти и др.
Разположението на региона в географско отношение осигурява значителна амплитуда на
слънчевата радиация. Интензивността на слънчевата радиация играе важна роля във формиране
нивото на замърсяване на въздуха. Количеството пряка радиация зависи предимно от височината
на слънцето, което определя и вида на нейния дневен и годишен ход. Интензитетът на пряката
слънчева радиация върху хоризонтална повърхност за България по обед се движи от 0.24 кШ/ш
през зимата, до 0.70 кШ/ш през лятото или поточно казано средногодишния ресурс слънчева
радиация е 1 517 kWh m2.. Средногодишното количество на слънчево греене за България е около
2204 часа, минималната 2030 часа и максималната 2398 часа. Максимумът е през летните месеци
/юли-318 часа/, а минимумът през зимните /декември - 56 часа/. Средногодишният брой на дните
без слънчево греене е 64, от тях 44 през зимните месеци. Като цяло се получава общо количество
теоретически потенциал слънчева енергия падаща върху територията на страната за една година
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от порядъка на 13.103 ktoe. Като достъпен годишен потенциал за усвояване на слънчевата
енергия може да се посочи приблизително 390 ktoe (Като официален източник за оценка на
потенциала на слънчевата енергия се използва проект на програма PHARE BG9307-03-01-L001,
„Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България". В основата на проекта са залегнали
данни от Института по метеорология и хидрология към БАН, получени от всичките 119
метеорологични станции в България, за период от над 30 години). След анализ на базите данни е
направено райониране на страната по слънчев потенциал и България е разделена на три региона в
зависимост от интензивността на слънчевото греене.

Фигура 8. Глобална хоризонтална слънчева радиация за страната
Източник: БФА-гр.София

Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на слънчевите
термични инсталации предизвиква периода късна пролет - лято - ранна есен, когато основните
фактори, определящи сумарната слънчева радиация в България са най-благоприятни. Основният
поток на сумарната слънчева радиация е в часовете около обяд, като повече от 70% от притока на
слънчева енергия е в интервала от 9 до 15 часа, който се приема като най-активен по отношение
на слънчевото греене. За този период може да се приеме осреднена стойност на слънчевото
греене около 1 080 h, среден ресурс на слънчевата радиация - 1230 kWh/m2 и КПД на
неселективни слънчеви панели ~66%. На база проведени експерименти у нас може да се твърди,
че при селективен тип колектор специфичното преобразуване на слънчевата енергия за една
година е 583 kWh/m2, а за неселективен тип - 364 kWh/m2. (Следователно ефективността на
преобразуване на слънчева енергия от селективната инсталация е 38% по-голямо от това на
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неселективната.) Въпреки това у нас до сега са намерили приложение предимно неселективните
слънчеви термични системи за топла вода за битови нужди на жилищни, обществени и стопански
обекти и системи за сушене на дървен материал и селскостопански продукти.
Слънчевите технологии изискват сравнително високи инвестиции, което се дължи на
ниските коефициенти на натоварване, както и на необходимостта от големи колекторни площи.
Технологичните възможности за оползотворяването на слънчевата енергия в Общината не са за
пренебрегване. Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез
електричество. Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително намалено
чрез разширено използване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, както във възстановени
(ремонтирани), така и в новопостроени сгради. Слънчеви термични системи за топла вода на
обществени/общински обекти – детски градини, социални домове, както и стопански обекти системи за сушене на дървен материал и селскостопански продукти, могат да намерят голямо
приложение в програмите за използването на ВЕИ.

3.2.1. Слънчеви фотоволтаични инсталации
Генерирането на електроенергия от слънчеви фотоволтаици е една съвременна и
свръхмодерна енергийна технология. Но инвестициите в слънчевата фотоволтаика, въпреки
бързо падащите цени, остават много зависими от преференциалните условия, определени при
изкупуването на произведената енергия.
Поради високата цена на произведената електроенергия от плоскопанелни фотоволтаични
елементи, галиево-арсенидни фотоволтаични панели, хелиостатни ТЕЦ с френелова оптика и др.,
потенциалът на този вид системи към момента за България се смята за ограничен. Поинтензивното им въвеждане с цел развитие на технологиите и екологично въздействие става само
с непазарни механизми за стимулиране (напр.преференциални изкупни тарифи).
В последните години в страната се въведоха в експлоатация сериозни мощности
фотоволтаични централи. Стимул за този растеж бяха високите преференциалните цени за ВЕИ,
определяни ежегодно от ДКЕВР. Това създаде проблеми, поради промяната на балансите в
енергийната ни система. В бъдеще трябва внимателно да се анализира въздействието от масовото
използване на фотоволтаични инсталации върху повишаването на цената на електроенергията,
тъй като влиянието им върху потребителските цени на енергията за бита и промишлеността става
все по-значително.
Друг проблем, който възниква при масовото изграждане на фотоволтаични паркове е, че е
налице сериозно въздействие върху екологичните системи, поради използването на такива
технологии, които ангажират дългосрочно селскостопански площи. Затова е препоръчително
урбанизираното интегриране на фотоволтаични инсталации към покриви или фасади на сградите,
както и двуфункционалното им използване - интегрирани към строителни панели или с
директното им използване за покриви на помещения или паркинги. В тази посока са направените
промени в ЗЕВИ, които стимулират изграждането на малки фотоволтаични централи-до 30 kW.
Потенциален интерес за домакинствата могат да предизвикат изграждането на автономни
фотоволтаични системи, произвеждащи електроенергия за собствено потребление, илюстрирани
на фигурата.
„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие
на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

29

Фиг. 9 Автономна фотоволтаична система

3.2.2. Слънчеви термосоларни системи
Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на слънчевата
енергия в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори. Предимствата на слънчевите термични
инсталации се заключават в следното: произвежда се екологична топлинна енергия; икономисват
конвенционални горива и енергии; могат да се използват в райони, в които доставките на енергии
и горива са затруднени.
Количеството уловена и оползотворена слънчева енергия се влияе съществено от качествата
на различните типове слънчеви колектори, както и от вида на цялостната слънчева инсталация за
получаване на топла вода. Слънчевият колектор може да се оформя като самостоятелен панел
или във вид на интегрирани повърхности, оформени като строителен елемент, например покрив
или стена. Подобно съчетаване на функциите увеличава значително икономическата
целесъобразност от употребата на слънчеви колектори.
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Фиг. 10 Слънчеви колектори
3.2.3. Оценка на потенциала на слънчева енергия за община Златоград
Оценката за потенциала на слънчева енергия е направен на база глобалната слънчева
радиация за зоната, в която е разположена община Златоград. Анализът е направен в пет
варианта, според наклона на панелите спрямо хоризонталната повърхност.
МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Ориентация ЮГ
Наклон
0°
21°
30°
42"
90°
2
2
2
2
2
кВч/м /ден кВч/м /ден кВч/м /ден кВч/м /ден кВч/м /ден
Месец
Януари
1,94
2,24
2,33
2,41
2,18
Февруари
3,09
3,68
3,85
3,98
3,45
Март
4,05
4,48
4,56
4,57
3,52
Април
5,58
5,91
5,9
5,74
3,78
Май
6,6
6,62
6,48
6,15
3,56
Юни
7.39
7,24
7.00
6,54
3,46
Юли
7.9
7,73
7,49
7
3.67
Август
6.98
7,3
7.24
6,69
4,17
Септември
5,67
6,45
6,6
6,63
4,81
Октомври
3,91
4,85
5,13
5,36
4,63
Ноември
2,46
2,92
3,05
3,17
2,87
Декември
1,83
2,14
2,23
2,31
2,11
Таблица 4. Глобална хоризонтална слънчева радиация за община Златоград
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Видно от таблицата е, че най-оптималния вариант за разположение на фотоволтоачните
панели се постига при 30о наклон, а месеците, в които се постига най-висока производителност са
месеците, в които продължителността на слънцегреене е най-дълга-от май до септември.

Годишно разпределение на слънчевата радиация за община
Златоград
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Фигура 11. Глобална хоризонтална слънчева радиация за общината
Източник: БФА-гр.София
ТЕОРЕТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД - ГВч/год
Наклон на
панелите

Слънчева
енергиягодишна база

0°

21°

303,282

326,282

30°

42°

327,473 320,481

90°

223,674

Таблица 5. Теоретичен потенциал на слънчевата енергия на територията на общината-ГВч/г.
Източник: БФА-гр.София

Оценка на риска при инвестиции във фотоволтаични системи
Климатичните дадености за Община Златоград са благоприятни за всички видове
фотоволтаични инсталации. Фотоволтаичната технология за производство на електрическа
енергия от слънчевата радиация води до 40% растеж на пазара в глобален аспект и е на път да се
превърне в един от най-значителните икономически отрасли. При проектиране и изграждане на
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фотоволтаична инсталация за производство и продажба на електрическа енергия, рискът е
премерен. Слънчевата радиация съществува независимо от нашите действия или намерения от
една страна, от друга, не е възможно да се изчисли с точност до 1%, какво ще бъде
слънцегреенето през следващите 5 или 10 години. Но могат да се предвидят отклоненията му с
точност 10 до 12%, което е напълно приемливо и достоверно при проектиране на една
фотоволтаична инсталация. Минимизирането на риска се постига посредством:
 използване на подходяща технология,
 използване на сертифицирана носеща конструкция за монтаж на фотоволтаичния
 генератор, препоръчвана от доставчика на модулите. Такава конструкция е оразмерена
така, че най-ниската част на модулите е на 0.8 до 1.2 m над терена, което не позволява натрупване
на сняг върху тях. При всички случаи конструкцията трябва да притежава сертификат за статика;
 монтаж на подходящо оразмерена мълниезащита, съобразена с мощността на
инсталацията,
 местните климатични условия и вида на терена;
 изграждане на предпазна ограда около терена с охранителна инсталация и интернет връзка
за бързо предаване на информация за възникнали инциденти и дефекти в работата на
фотоволтаичния генератор (ФВГ).
Техническият живот дава физическия живот на оборудването, който съгласно данните на
фирмата доставчик за фотоволтаичните системи е: при 10 годишна експлоатация ефективността
им спада на 90%, а при 25 годишна експлоатация - на 80%. За останалите електронни уреди и
кабелите физическият живот е 10 години, за носещите конструкции е 25 години. Икономическият
живот представлява периода, в който проектът носи печалба заложена в предложението за
инвестиране. Изграждането на общинска фотоволтаична инсталация или съдействието й да бъдат
изградени частни такива ще подобри конкурентоспособността й, ще създаде множество нови
работни места и ще подобри инвестициите в Общината. Слънчевата енергия като алтернативен
енергиен източник се препоръчва за повечето български общини, включително и за Община
Златоград, тъй като България е територия със сравнително висока слънчева радиация,
инвестициите в отрасъла са свързани с малък риск и производството на чистата енергия ще
допринесе за постигането на целта 11% от брутното потребление на енергия в България да бъде
от регенеративни енергийни източници.
Възможности за инсталиране на фотоволтаични елементи върху покривни
пространства:
Използването на слънчевата радиация за производството на електрическа енергия също
може да стане в обособени за целта плантации. Но заедно с това дава възможност за
произвеждането на електричество от вече построени или новостроящи се сгради. Има два
основни начина: чрез фотоволтаични системи вградени в обвивката на сградата (BIPV). И чрез
адаптирането на стандартни фотоволтаични панели (BAPV) за монтиране върху съществуващи
сгради. При използването на всички видове фотоволтаици в максимална степен се избягват
проблемите с присъединяването в електропреносната мрежа и нуждата от ОВОС, като при
инсталираните върху сградите такива на практика липсват. Варианти за BIPV и BAPV:
Най-използваното място от сградата за инсталиране на фотоволтаични елементи е покривът.
При плосък покрив могат да се инсталират:
 готови моно- или поли- кристални фотоволтаични модули;
 аморфни фотоволтаични модули, които да служат като покривна изолация.
„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие
на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

33

 При наклонен покрив могат да се инсталират горепосочените. А за покрив с покритие от
керемиди, има специални модули, които могат да бъдат инсталирани на мястото на част
 от керемидите или да ги заместят на южната страна на покрива.
При остъклен покрив могат да се използват вградени в стъклопакетите моно или поликристални фотоволтаични клетки, което позволява едновременно да се произвежда
електричество и да се осигури осветеност на прилежащите помещения. Такъв покрив е
едновременно красив и функционален и създава отлична работна атмосфера. Друг вариант е да се
използват тънкослойни фотоволтаици, които правят покрива полупрозрачен, осигурявайки
едновременно производството на електроенергия и равномерна мека светлина в избран от
клиента нюанс (според оцветяването на стъклопакета). Фасадата е второто място за интегриране
на фотоволтаични елементи. Тук готовите моно и поли- кристални фотоволтаични модули могат
да бъдат използвани като основна или допълнителна външна облицовка даваща дълготрайна
термо и звукоизолация, устойчива на атмосферните влияния и подобряваща външния вид на
сградата. Същата функция могат да изпълняват и гъвкавите фотоволтаични елементи от аморфен
силиций. Има специално разработени фотоволтаични модули, които заместват слънцезащитните
системи от типа на външните щори за сградата. Както при остъклените покриви и тук моно и
поли - кристални фотоволтаични клекти могат да бъдат вградени в стъклопакетите на
прозорците, подобрявайки чувството за комфорт. Заедно с произвеждането на електричество и
намаляването на разходите за охлаждане. И отново както при остъклените покриви може да се
използват тънкослойни технологии за осигуряване на полупрозрачност на прозорците,
гарантираща мека светлина, електричество и по-малки разходи за охлаждане на прилежащите
помещения.
Икономическа целесъобразност на инвестицията:
 На първо място на инвестирането във фотоволтаични решения (BIPV; BAPV) води до
повишене на енергийната независимост на сградата. Според инсталираната мощност на
фотоволтаиците сградата може да осигури по-голямата част или цялата електрическа енергия, от
която се нуждае. Това осигурява възможност Вашият дом или офис да продължи да функционира
дори в случай на спиране на подаването на електроенергия от електроразпределителното
дружество.
 Второ важно предимство на инвестирането във фотоволтаични решения (BIPV; BAPV;
фотоволтаични централи) е регламентираното в „Закона за Енергията от Възобновяеми
Източници" задължително изкупуване по преференциални условия на електрическата енергия
произведена от възобновяеми източници. Срокът, за който се ползват преференциални цени и
задължително изкупуване е 25 години. Срокът за откупуване на инвестицията обикновено е 7-8
години, при наличието на насърчителни мерки (в България - по-високата цена, и за в бъдеще търговията със зелени сертификати). Срокът допълнително може да се скъси при използването на
съществуващите грантови схеми по български и европейски програми. Включването в
електропреносната система е за сметка на елетропреносното дружество, в срок най-късно 3
месеца след подаване на заявлението за включване, като електропреносните дружества нямат
основание за отказ или забавяне на включването на съответните фотоволтаични мощности.
 Инвестирането във фотоволтаични решения (BIPV; BAPV; фотоволтаични централи) е
възможността да се участва на пазара за „зелени сертификати" или да се осигурят такива за
емисиите. Това ще осигури още един допълнителен доход (или спестен разход).
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 Инвестициите във BIPV и BAPV предоставят възможността да се интегрират при саниране
на сградата, при което да се намалят разходите по изграждането им, чрез системите за
кредитиране и възстановяване на разходи по саниране на сгради.
 Инвестициите във BIPV и BAPV възвръщат инвестираните в тях средства, за разлика от
всички други компоненти на сградата, които и след изграждането си, в най-добрия случай
спестяват разходи (а често продължават да създават разходи). Съвременните фотоволтаични
модули могат да осигурят допълнително топлоизолация, звукоизолация, слънцезащита и
конролиране на осветеността от слънчева светлина на помещения.
 При сравняване на използваните материали за облицовка на сградата, BIPV и BAPV са с
по-ниска или равна себестойност на някои традиционни материли (например каменна
облицовка).
 Облекчен лицензионен режим, като за мощности до 5 MW лиценз не е необходим.
 Предвидена е индексация на цените съобразно очакваната инфлация.
Екологична целесъобразност на инвестицията:
Фотоволтаиците са единственият източник на електрическа енергия, за който няма данни да
влияе отрицателно на околната среда или здравето на хората, животинските и растителните
видове в района на инсталирането им. Поради инсталирането на BIPV и BAPV на мястото на
използване на енергията се нулират загубите от преноса, които според състоянието на
електропреносната мрежа варират от 7°% при изрядни съоръжения до 40% в някои случаи.
Допълнително се намаляват щетите върху околната среда, тъй като няма нужда от изграждане на
нови далекопроводи и подстанции за включване в електропреносната мрежа при продаване на
енергията. Наред с чисто естетичното подобряване на сградите с BIPV и BAPV те повишават
енергийната ефективност на сградата - добре интегрираните BIPV и BAPV намаляват разходите
за охлаждане и/или отопление. Изключителното значение на фотоволтаиците за екологията е във
възможността да осигуряват енергия от територията на най-големия консуматор на енергия в
съвременния свят - градовете.
Маркетингова целесъобразност на инвестицията:
Изграждането на BIPV и BAPV е изключително силно доказателство за съпричастността на
дадена фирма към проблемите на Глобалното затопляне, енергийната ефективност, опазването на
околната среда и биоразнообразието. Това е резултат от наличието само и единствено на
положителни влияния върху всички тези въпроси при използването на фотоволтаици. И тъй като
BIPV и BAPV се изграждат върху офисната сграда или производствените помещения на
съответната фирма, те естествено присъстват на всички рекламни материали на фирмата.
Съответно отправяйки ясно послание към всички нейни клиенти и партньори. Фотоволтаичната
инсталация може да бъде инсталирана на покрива на покривните пространства на училища и
др.общински обекти с по-голямо покривно пространство. Подобна инвестиция се изплаща около
10 години. Финансирането може да бъде осъществено от инвеститори и производители на
колектори, както и от международни програми. На покривите на общинските сгради могат да се
монтират фотоволтаици, които ще дават от примерно около 15 до 18 киловат часа
електроенергия. Те са напълно достатъчни за нуждите на един общински обект за осветление, да
работи парното, осветителните тела, компютърните зали, което по предварителни разчети може
да бъдат около 2000 лв. спестени средства на месец.
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Финансиране
В зависимост от формата на енергия, техническите характеристики на инсталацията и
големината й, инвестиционните разходи за съоръжения за регенеративна енергия варират между
няколко хиляди до няколко милиона евро. Общината няма нужда да бъде финансово силна, за да
използва възобновяеми енергии, тъй като за въвеждането в експлоатация и финансирането има
множество други възможности. Осигуряването на заемен капитал може да стане през различни
финансови институции. За реализиране на евентуални бъдещи проекти за устойчиво използване
на възобновяеми енергийни източници, могат да бъдат използвани следните източници на
финансиране от републикански бюджет - средствата за изпълнение на целевите годишни
програми за осъществяване на мерки по EE, се предвиждат ежегодно в републиканския бюджет,
в съответствие с възможностите му (чл. 11,ал.1 и ал.2 от ЗЕЕ]; общински бюджет - собствени
средства за изпълнение на целеви програми за осъществяване на проекти за ВЕИ; заемен капитал
- предоставян от финансови институции (банки, фондове, търговски дружества], емисии на
общински облигационни заеми (ценни книжа], финансов лизинг и др., продажба на единици
редуцирани емисии на парникови газове (използвайки механизмите на Протокола от Киото
"съвместно изпълнение" и "международна търговия с енергии", както и чрез сключване на т. нар.
"офсет" сделки]; безвъзмездни средства (грант, субсидия] от различни фондове и международни
програми- като ПРСР-мярка 321; частично субсидиране - от фондове и международни
програми;използване на фондове за рисков капитал. Предвидената в Националната програма за
енергийна ефективност възможност за ползване на целеви субсидии може да бъде приложена
само за проекти с национална значимост. Финансирането (цялостно или частично] на проектите
за ВЕИ може да се осъществи от различни източници, като ползването на всеки от тях зависи от
юридическия статут на собственика на проекта, както и от спецификата на самия проект. За
финансиране на енергийни проекти за енергийно саниране на общински сгради с плосък покрив могат да се заложат мерки за поставяне на соларни панели.
Опазване на околната среда
Връзката между увеличаване на произведената енергия от ВЕИ и опазването на околната
среда е пряка, тъй като ВЕИ в значително по-малка степен спрямо конвенционалните горива
влияят негативно върху компонентите на околната среда. Важен ефект от тяхното внедряване е и
ограничаването на емисиите на парникови газове в атмосферния въздух, което спомага за
изпълнението на задълженията на страната ни по протокола от Киото
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3.3. ВОДНА ЕНЕРГИЯ
Енергийният потенциал на водния ресурс в страната се използва за производство на
електроенергия от ВЕЦ и е силно зависим от сезонните и климатични условия. ВЕЦ активно
участват при покриване на върхови товари, като в дни с максимално натоварване на системата
използваната мощност от ВЕЦ достига 1 700 -1 800 MW. В България хидроенергийният
потенциал е над 26 500 GWh (~2 280 ktoe) годишно. Съществуват възможности за изграждане на
нови хидроенергийни мощности с общо годишно производство около 10 000 GWh (~860 ktoe).
Достъпният енергиен потенциал на водните ресурси в страната е 15 056 GWh (~1 290 ktoe)
годишно. Съществуващият технически и икономически потенциал за големите ВЕЦ вече е
използван или е неизползваем поради ограничения от съображения за опазване на околната
среда. Условно обособена част сред хидроенергийните обекти са малките ВЕЦ с максимална
мощност до 10 MW. Те се характеризират с по-малки изисквания относно сигурност,
автоматизиране, себестойност на продукцията, изкупна цена и квалификация на персонала. Тези
характеристики предопределят възможността за бързо започване на строителството и за влагане
на капитали в дългосрочна инвестиция с минимален финансов риск. Малките ВЕЦ могат да се
изградят на течащи води, на питейни водопроводи, към стените на язовирите, както и на някои
напоителни канали в хидромелиоративната система. Малките ВЕЦ са подходящи за отдалечени
от електрическата мрежа потребители и се вписват добре в околната среда, без да нарушават
екологичното равновесие. Напоследък активно се развиват технологии за усвояване на
енергийния потенциал на водни потоци с ниска скорост. Делът на електроенергията, произведена
от ВЕЦ година е между 4% и 7,4% от общото производство на електрическа енергия за страната.
С цел увеличаване производството от ВЕЦ и намаляване количеството на замърсители и
парникови газове от ТЕЦ, изпълнението на проекти за изграждане на нови хидроенергийни
мощности е приоритет. Тези проекти могат да се осъществяват и като проекти за съвместно
изпълнение съгласно гъвкавите механизми на Протокола от Киото. Този механизъм дава
възможност за допълнително финансиране на проектите. С развитие на технологиите за
усвояване на енергията на бавно-течащи води е възможно да се инсталират такива съоръжения
каскадно по течението на реките, както и на изкуствените водоеми.
Въпроси и изисквания за ВЕЦ.
Дали е подходящо използването на водна енергия на територията на дадено населено
място, зависи от географските дадености. Следните въпроси могат да бъдат полезни при
оценката:
1. Има ли налични течащи води?
2. Какъв пад, каква скорост и количество има водния басейн?
3. Съществуват ли в Общината вече изградени водни инсталации?
4. Каква е екологичната оценка на водите?
5. От какви видове животни и растения се обитават?
6. От какъв вид е водният басейн?
7. Използва ли се за развъдник?
8. Повлиян ли е от трафик на плавателни съдове, добив на питейна вода или друг вид
експлоатация?
На територията на Общината под стената на язовир „Златоград” е изградена малка ВЕЦ с
частен инвеститор. Инсталираната мощност е 400 kW.
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3.4. ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ
Масовото приложение на вятърната енергия като енергиен източник започва през 80-те
години в Калифорния, САЩ. След 1988 г. тази технология навлезе и на енергийния пазар в
Западна и Централна Европа. Според последните прогнози на Европейската ветроенергийна
асоциация се наблюдава тенденция на засилено развитие на използването на вятърна енергия в
Европа. Очаква се инсталираната мощност от 28400 MW през 2003 г. да достигне до 180000 MW
през 2020 г. През 2020 г. електричеството, генерирано от вятърните турбини, ще покрива
нуждите на 195 милиона европейци или половината от населението на континента.
В България
Вятърната енергетика към момента има незначителен принос в брутното производство на
електроенергия в страната, но в последните години е налице бързо въвеждане на мощности за
производство на електроенергия от вятърни централи. Инсталираните вятърни мощности са: за
2005 г.- 13 MW, за 2007 г.- 29 MW, за 2008 г.- 53 MW, за 2009 г.- 113 MW. В момента
инсталираните мощности са за над 400 MW. Това показва, че вятърната енергетика в България в
последните години се развива експоненциално.

Фигура 12. Потенциал на вятърна енергия в България

Въпроси и изисквания.
Целесъобразна опция ли е вятърната енергия на местно ниво, зависи предимно от
географските и климатичните дадености. Преди всичко трябва да се зададат следните въпроси:
1.Какъв е вятърният потенциал на различни височини на потенциалните места за
изграждане на подходящи за целта мощности? При това играят важна роля топографските
условия.
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2. Хълмисти ли са общинските площи? Има ли по-високи възвишения, означава че има
добри условия за добив на енергия.
Критериите, на базата на които се прави обобщена оценка на енергийния потенциал на
вятъра, са неговата посока и средногодишната му скорост. За целите на програмата са използвани
данни от проект BG 9307-03-01-L001, "Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България"
на програма PHARE, 1997 година, получени от Института по метеорология и хидрология към
БАН (119 метеорологични станции в България, регистриращи скоростта и посоката на вятъра).
Данните са за период от над 30 години и са от общ характер. На тази база е извършено
райониране на страната по ветрови потенциал, (Фиг. 2). На територията на България са
обособени три зони с различен ветрови потенциал, но само две от зоните представляват интерес
за индустриално преобразуване на вятърната енергия в електроенергия: 5-7 m/s и >7 m/s. Тези
зони са с обща площ около 1 430 km2, където средногодишната скорост на вятъра е около и над 6
m/s. Тази стойност е границата за икономическа целесъобразност на проектите за вятърна
енергия. Следователно енергийният потенциал на вятъра в България не е голям. Бъдещото
развитие в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра зависи от
прилагането на нови технически решения. Въз основа на средногодишните стойности на
енергийния потенциал на вятърната енергия, отчетени при височина 10 м над земната
повърхност, на територията на страната теоретично са обособени три зони с различен ветрови
потенциал:
Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал - включва равнинните части от релефа на
страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р.Струма и р.Места и високите полета на
Западна България. Характеристики на тази зона са:
 Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s;
 Енергиен потенциал: 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 годишно);
 Средногодишната продължителност на интервала от скорости от 5-25 m/s в тази зона е 900
h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760 h).
Зона Б: зона на среден ветроенергиен потенциал - включва черноморското крайбрежие и
Добруджанското плато, част от поречието на р.Дунав и местата в планините до 1000 м надморска
височина. Характеристиките на тази зона са:
 Средногодишна скорост на вятъра: 3 - 6 m/s;
 Енергиен потенциал: 100 - 200 W/m2 ; (около 1 500 kWh/m2 годишно);
 Средногодишната продължителност на интервала от скорости от 5-25 m/s в тази зона е
4000 h, което е около 45% от броя на часовете в годината (8760 h).
Зона В: зона на висок ветроенергиен потенциал - включва вдадените в морето части от
сушата (н.Калиакра и н.Емине), откритите планински била и върхове с надморска височина над
1000 м. Характеристики на тази зона са:
 Средногодишна скорост на вятъра: над 6-7 m/s;
 Енергиен потенциал: 200 W/m2 ; (над 1 500 kWh/m2 годишно);
 Средногодишната продължителност на интервала от скорости от 5-25 m/s в тази зона е
6600 h, което е около 75% от броя на часовете в годината (8760 h).
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Трябва да се отбележи, че средногодишната скорост на вятъра не е представителна
величина за оценката на вятъра като източник на енергия. За да се направят изводи за
енергийните качествата на вятъра, е необходимо да се направи анализ на плътността на въздуха и
на турбулентността в около 800 точки от страната. В резултат на данните от направените
измервания на височина 10 м над земната повърхност е извършено райониране на страната по
представената картосхема (Фиг.2 ).Метеорологичните данни се отнасят за движението на
въздушните маси на височина 10 метра над земната повърхност. В последните години
производството на ветрогенератори в света е с височини на мачтата над 40 м, което налага
определянето на потенциала на вятъра на по-големи височини от повърхността на терена.
Мегаватовите вятърни турбини се инсталират на височина над 80 м над терена. За определяне на
скоростта на вятъра на по-голяма височина от 10 м е разработена методика от Националния
институт по метеорология и хидрология при БАН, използваща математическо моделиране за
вероятната скорост на вятъра. За да се добие информация за избор на площадки за изграждане на
ветроенергийни централи е необходимо да се проведат детайлни анализи със специализирана
апаратура и срок 1-3 години. Редица фирми в България вече разполагат с апаратура и методика за
извършване на оценка за това дали дадена площадка е подходяща за изграждане на вятърна
електроцентрала. На тази база може да се определи оптималният брой агрегати и големината им
на конкретна площадка. При такава оценка се извършва замерване на скоростта и посоката на
вятъра, а също и температурата на въздуха чрез измервателни кули с височина 30, 40 и 50 м. В
резултат на проведените измервания се анализират:
 роза на ветровете;
 турбулентност;
 честотно разпределение на ветровете;
 средни стойности по часове и дни;
Използва се математически модел за пресмятане на скоростта на вятъра във височина,
изчислява се количеството произведена енергия за определена мощност на генератора и се
извършва оптимален избор на ветрогенератор. След извършен анализ на техническия потенциал
на вятърната енергия е установено, че единствено зоните със средногодишна скорост на вятъра
над 4 m/s имат значение за промишленото производство на електрическа енергия. Това са само
3,3% от общата площ на страната (нос Калиакра, нос Емине и билото на Стара Планина). Трябва
да се отбележи обаче, че развитието на технологиите през последните години дава възможност да
се използват мощности при скорости на вятъра 3.0 - 3.5 m/s. Нето една институция в България
към момента не разполага с актуални данни за плътността и турбулентността на въздушните
потоци на височини над 10 m над земната повърхност. Ето защо, към момента с данните, които са
на разположение (от Института по хидрология към БАН), е трудно да се направи избор на
конкретни площадки за вятърни електроцентрали на територията на страната. Необходимо
бъдещите инвеститори в централи с вятърна енергия предварително да вложат средства за
проучване на потенциалните площадки с професионална апаратура. Разпределението на
максималния ветрови потенциал пряко зависи от характеристиките на вятъра в съответната точка
на измерване. Анализите показват, че на височини над 50 м над земната повърхност, ветровият
потенциал е 2 пъти по-голям. При височина 10 m над земната повърхност, физическия потенциал
на вятърната енергия за страната ни възлиза на 75.10 3 ktoe.
Територията на Община Златоград попада в зона, която е с много нисък ветроенергиен
потенциал. Почти цялата територия на общината попада в зоната на технологично
неизползваемия към момента вятърен потенциал със средна годишна скорост под 4 м/сек. За
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техническо използване трябва да се направят измервания на конкретното място. От друга страна
с развитие на технологиите става възможно използване на вятър с по-ниска скорост. Като цяло,
ветроенергийният потенциал на България не е голям. За Общината- попада в зона, където не е
най-удачно разработването на подобни проекти в България. Достъпният енергиен потенциал на
вятърната енергия се определя след отчитането на следните основни фактори: силно
затрудненото построяване и експлоатация на ветрови съоръжения в урбанизираните територии,
резервати, военни бази и др. специфични територии; неравномерното разпределение на
енергийния ресурс на вятъра през отделните сезони на годината; физикогеографските особености
на територията на страната; техническите изисквания за инсталиране на ветрогенераторни
мощности. Основен недостатък е също пиковото производство на енергия от вятърни генератори
около 4 часа сутринта, когато консумацията е най- малка. Изграждането на ветро парк от
Общината за собствено ползване не би била целесъобразна инвестиция, но при евентуален
инвеститорски интерес, Общината би съдействала в издаването на нужните разрешителни за
изграждане на съоръжението. Община Златоград не предвижда инвестиции за 2014-2020 г. за
изграждане на вятърни генератори. За в бъдеще при наличие на инвеститорски интерес могат да
бъдат направени допълнителни проучвания за анализ на ресурса за ВЕИ .

3.5. ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ
В България за геотермални се смятат всички минерални води с температура под 200°С.
Потенциалът на геотермалния ресурс се измерва с количеството енергия, което може да бъде
усвоено в даден температурен интервал. Характерно за водите у нас е, че те са хипертермални.
Различните автори на изследвания на геотермалния потенциал, в зависимост от използваните
методи за оценка и направени предвиждания, посочват различни стойности на геотермалния
потенциал в две направления: потенциал за електропроизводство и потенциал за директно
използване на топлинната енергия. По експертни оценки възможният за използване в настоящия
момент световен геотермален потенциал е съответно: ~ 2000 TWh (172 Mtoe) годишно за
електропроизводство и ~ 600 Mtoe годишно за директно получаване на топлинна енергия. В
общото световно енергийно производство от геотермални източници Европа има дял от 10% за
електроенергия и около 50% от топлинното производство. Очакваното нарастване на получената
енергия от геотермални източници за Европа до 2020 г. е около 40 пъти за производство на
електроенергия и около 20 пъти за производство на топлинна енергия.
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Потенциал на геотермална енергия в България

Фигура 13. Теоретичен потенциал на геотермална енергия по областни центрове

Таблица 6. Потенциал за геотермална енергия по райони за планиране (NUTS 2)
Източник: БФА-гр.София
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Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези при
конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на използване на геотермалния
източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии.
В Община Златоград има термоминерални извори - геотермалното находище в с. Ерма река .
Хидротермалната система включва две обособени, но спрегнати, находища – „Ерма река”
/Република България/ и „Термес” /Република Гърция/. В хидрогеоложкия доклад за преоценка на
ресурсите, изготвен през 2011 година от проф. д-р инж. Павел Пенчев и инж. геолог Величко
Величков, е оценен регионален експлоатационен ресурс на хидротермалната система от 54 л/сек.,
а със Заповед № РД – 87/ 31.01.2012 г. на Министъра на околната среда и водите е утвърден
експлоатационен ресурс на находище „Ерма река” до 27 л/сек.
В периода 2008–2012 година, с усилията на местната власт, подкрепена писмено от бизнеса
в Златоград, реализацията на проекта за оползотворяване на термоминералното находище бе
поставена на нова основа. С решение на УС на ПУДООС от 18. 09. 2012 година е одобрено
Заявлението на община Златоград за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
изграждане на водовземното съоръжение в с. Ерма река, срещу ангажимента на местната власт да
разпише ясно своята визия и план-програма за управление на минералните води в дългосрочен
аспект. Оползотворяването на потенциала на хидротермалната система може да бъде в различни
направления:
 Изграждане на геотермална станция.
 Топлофикация на жилищни, административи и промишлени сгради в гр. Златоград.
 Производство на електроенергия
 Оранжерийно производство.
 Изграждане на балнеосанаториум, бани, плувни басейни.
Икономически и екологични ползи от реализацията на проекта са значими и обобщено са
следните:
1. При обща инвестиция на проекта от 18 869 441 лева и продължителност на експлоатация
50 години, спестяванията от разходи за електроенергия на осемте отопляеми сгради е 52
721 515 лв. Сумата е изчислена по метода на дисконтираните парични потоци, при
прогнозно ежегодно поскъпване на електроенергията с 4% и използван годишен сконтов
процент 4%.
2. Спестените парникови емисии СО2 от икономия на електроенергия и топлинна енергия са
1 537 тона годишно. При цена към момента около 60 лв/тон, то годишно от продажба на
парникови емисии приходите са 92 220 лв или 4 611 000 лв за петдесетгодишен срок на
експлоатация.
3. Общи парични ползи за 50 години живот на проекта (с прибавени продажби на емисии СО2) е 57
332 515 лв.
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3.6. БИОГОРИВА
Биогоривата се използват все по-често в света. Причините са както от екологично естество,
така и поради силното влияние на растящите цени на петрола върху икономиката. Наскоро
Европейската комисия прие Стратегия, чрез която се насърчава производството на биогорива от
селскостопански суровини. След като България стана член на ЕС, тя ще трябва да се съобразява с
директивата на ЕК от 2003 г., която препоръчва използваните биогорива от всяка държава от
общността да са около 2 процента от цялото потребление на течни горива в тази страна. На
биогоривата се гледа като на сериозна алтернатива на петрола. От екологична гледна точка
ръстът на използваните биогорива в света спомага за намаляване на емисиите парникови газове в
атмосферата. Освен това за отглеждането на соята, слънчогледа и други маслодайни култури, от
които се добива биогориво, са необходими по-малко торове, следователно замърсяването е помалко. Оползотворяването на отпадъците за биогориво – било то растителни или от
животновъдни ферми, както и от дървопреработващата промишленост, решава екологичните
проблеми на много населени места на изгодна цена. Биогориво може да се добие от соево,
палмово, рапично, слънчогледово, царевично масло, животински и растителни мазнини, както и
дървесни и селскостопански отпадъци чрез пиролиза. Пиролизата е процес на получаване на
течни и газообразни горива при температура 500-800 градуса по Целзий при силен кислороден
дефицит. Производството на такива горива в България прави първите си стъпки. Съществуват
малки инсталации, които произвеждат биогориво за собствени нужди чрез преработката на
маслодайни растения, най-вече слънчоглед и рапица. Има и по-големи производства, но общо
казано, сме далече от европейските стандарти в това отношение. У нас, а и в другите европейски
страни, биогоривата са все още смес между петролен дизел и растителни масла. Причината е, че
стандартните дизелови двигатели не са приспособени да работят само с биогориво. Затова
засега биогоривото се разглежда като частичен заместител на петролния дизел. У нас биодизелът
е съотношение между петролен дизел плюс 30 процента биогориво /растително масло/.
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4. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА МЕРКИ ПО ВЕИ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Информационна основа
 План за енергийна ефективност на Община Златоград 2011-2013
 Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015г.
 Информация и данни, получени от община Златоград
 Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (Обн.
 ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007 г.)
Общината е заинтересована от въвеждане на мерки за използване на ВЕИ. Предимствата са
далеч повече от недостатъците и са в различни направления. Преките ползи произтичат от
редуциране на разходите за енергия и от подобрената екологична среда. Освен това
алтернативните енергийни източници намаляват зависимостта от конвенционални енергийни
доставки. Това повишава сигурността на енергоснабдяването и намалява рискът от драстични
промени в цените.
Но следва да се има предвид, че техническите мероприятия, приложими в този сектор,
изискват сериозни финансови ресурси и адекватни организационни мерки.
В таблицата са показани обобщените данни за енергийната консумация на общинските
сгради в общината за 2013 година.
№

Функция

Лева

І.

Функция Общи държавни органи

ІІ.

Функция Отбрана и сигурност

ІІІ.

Функция Образование

2.

ПДГ с. Аламовци

3.

ОДК гр. Златоград

1,158.29

4.

ЦДГ " Детелина" с. Ерма река

2,053.13

5.

ЦДГ " Радост" гр. Златоград

6,630.48

6.

ЦДГ " Снежанка" гр. Златоград

4,927.13

7.

ЦДГ " Щастливо детство"с. Старцево

3,192.14

8.

ЦДГ " Детски свят" с. Долен

6,448.92

9.

ОУ " Васил Левски" гр. Златоград

28,026.63
2,000.00
66,253.16
173.77

22,034.02
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10.

ОУ " Васил Левски" с. Ерма река

1,485.52

11.

ОУ " Св.Св.Кирил и Методи" с. Долен

1,432.92

12.

СОУ " Антим І" гр. Златоград

5,747.65

13.

СОУ " Св.Княз Борис І" с. Старцево

6,856.31

14.

ПГ " Христо Ботев" гр. Златоград

4,112.88

ІV.

Функция Здравеопазване

6,480.37

1.

ДЯ " Мир"

6,480.37

V.

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

5,708.65

1.

ДЦ " Зора" гр. Златоград

1,541.36

2.

ЦСРИ гр. Златоград

3,256.80

3.

ЦОП гр. Златоград

VІ.

Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда

910.49

98,098.27

1.

гр. Златоград

78,735.76

2.

с. Старцево

19,362.51

VІІ.

Функция почивно дело, култура, религиозни дейности

1.

Музей "Просветно дело в Средните Родопи"

738.79

2.

Гробищен парк гр. Златоград

471.00

3.

Физкултура и спорт

VІІІ.

Функция Икономически дейности и услуги

0.00

ІХ.

Функция разходи некласифицирани в другите функции

0.00

Всичко разход І+ІІ+ІІ+ІV+V+VІ+VІІ+VІІІ+ІХ

3,189.88

1,980.09

209,756.96

Таблица 7. Разходи за електроенергия по функции за 2013 година
Източник: Общинска администрация-Златоград

В таблицата са посочени разходите за 2013 година, извършени за потребена
електроенергия за улично осветление в населените места от общината.

„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие
на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

46

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

Населени места
гр. Златоград
с. Старцево
с. Ерма река
с. Долен
с. Аламовци
с. Кушла
с. Цацаровци
с. Страшимир
Всичко:

Лева
55,525.78
19,362.51
9,916.41
5,892.67
2,296.81
1,877.11
1735.74
1491.24
98,098.27

Таблица 8. Глобална хоризонтална слънчева радиация за страната
Източник: БФА-гр.София

Избрани приоритетни целеви групи
Приоритетите на програмата за енергийна ефективност са определени по метода на
целевите групи. Целевите групи обединяват крайни потребители със сравним модел на
потребление на енергията. Този метод се основава на постепенно пресяване на възможните
обекти за въздействие и избор на приоритети, като по този начин се пестят ресурси от време и
средства. Методът на приоритетните целеви групи е обективен и надежден.
В община Златоград са идентифицирани следните целеви групи по сектори:
 Административни общински сгради;
 Улично осветление;
 Частен сектор (жилищни сгради)
 Образование, здравни и социални дейности;
 Бизнес сектор.
Сектор „Административни общински сгради"
Общинските административни сгради в Община Златоград са във все още недостатъчно
задоволително състояние по отношение на енергийна ефективност. От административните сгради
на територията на общината, единствено в сградата на общинската администрация, която е един
от най-големите консуматори, както на ел.енергия, така и на горива са приложени
енергоспестяващи мерки. За подобряване на комфорта в сградите и с цел намаляване на разхода
на енергии, най-вече на гориво през отоплителния сезон, е наложително да се приложат както
енергоспестяващи мероприятия, така и да се приложат мерки по ВЕИ - инсталиране на
термосоларни инсталации за топла вода. Спешни енергоефективни мерки са необходими в
сградите на кметствата по населените места от общината.
Сектор „Улично осветление"
Уличното осветление е един от основните консуматори на ел.енергия за общината.
Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела с
„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие
на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии.
Поради високата цена на тези съоръжения, е необходимо да се търсят програми с грантово
финансиране. Уличното осветление е подменено през 2003 г. с енергоспестяващи крушки 18 и 36
W. Гъстотата на осветителните тела не е с достатъчно покритие в съставните села на общината.
Общината възнамерява да продължи с реконструкцията и модернизацията на системата за улично
осветление на територията на общината, която да включва:
 възстановяване на прекъснати от кражби и аварии проводници;
 прокарване на нови ел. кабели за улично осветление;
 модернизиране на системата за дистанционно радиоуправление на осветлението;
Жилищен сектор
Жилищният сектор обхваща преди всичко собствените жилища на жителите на общината.
Преобладаващата част от жилищния сграден фонд е амортизиран и се нуждае от прилагане на
енергоспестяващи мерки предимно топлоизолация, което може да се комбинира с прилагане на
ВЕИ технологии. Най-използвания ВЕИ ресурс тук е консумация на биомаса, преди всичко дърва
за горене.
Потенциал за приложение на ВЕИ технологии в личния сектор:
Най-голям потенциал за внедряване на ВЕИ технологии има при използване на
термосоларни колектори за топла вода. Съществува сериозен потенциал за замяна на
съществуващите амортизирани, нискоефективни горивни инсталации (печки) със съвременни
горивни системи, с което може да се реализира до 100% повишаване на енергийната
ефективност. Възможно на южните скатове от покривите на жилищата да се поставят
фотоволтаични инсталации с малки мощности до 10 KWp. Въпреки малките единични мощности,
при по-масово приложение на тази технология може да се генерира голяма сумарна мощност,
което в най-екологичното приложение на PV-системите (по примера на Германия).
Бизнес сектор
В община Златоград сградите на промишлените предприятия притежават относително
добра материално-техническа база, но в тях не са внедрени мащабни енергоефективни
мероприятия. В промишления сектор са приложими термосоларни колектори за топла вода за
битови и технологични нужди. Възможно е на покривите на сградите или като допълнително
техническо съоръжение (паркинг) да се инсталират фотоволтаични инсталации. Бизнес секторът
е този, който може да оценени инвестиционния потенциал в сектора на ВЕИ и да реализира
мащабни проекти в сферата на:
 оползотворяване на биомасата (изграждане на горивни системи на биомаса);
 изграждане на фотоволтаични инсталации;
 изграждане на мини ВЕЦ и др.
 изграждане на инсталации за когенерация;
 изграждане на слънчеви въздухонагреватели за сушене (там, където е приложимо).
Сектор "Образование, здравни и социални дейности"
В последните години в сградите от образователния сектор са извършени редица
мероприятия по подобряване на енергийната ефективност, използвайки различни възможности за
финансиране. Извършените интервенции и потребностите са систематизирани в таблицата.

„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие
на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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:№

СЕКТОР/
НАИМЕНОВАНИЕ
НА ОБЕКТА

РЗП
(м2)

Текущо изпълнение на ЕЕМ

1
2
СЕКТОР - ОБРАЗОВАНИЕ и КУЛТУРА

1

2

3

СОУ"АНТИМ І" гр.Златоград и
ПГ "Христо Ботев"

ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
гр.Златоград

СОУ"СВ.КНЯЗ БОРИС
І" с.Старцево

4

ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И
МЕТОДИИ" с.Долен

5

"ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
с.Ерма река

6

ОДЗ "Щастливо
детство" с.Старцево

4

5770

За сградата са били извършвани две обследвания за енергийна ефективност (OEE). Първото е
извършено през 2006 г. от ДЗЗД „ГАЗ ФЛОУ КОНТРОЛ КОНСОРЦИУМ” / през 2006 г./ Второто
ОЕЕ e извършено през 2012 г. от "Енеркон" ЕООД, гр. Пловдив. Със средства от бюджета на
училището и общината е подменена по-голямата част от дограмата и вътрешните врати, положена е
нова тръбна мрежа на отоплителната система и са монтирани два нови котела.
В периода август – октомври 2013 г. със средства от Международен фонд «Козлодуй» се изпълни
полагането на външна топлоизолация с цялостно фасадно боядисване на сградата, подменена е
останалата част от дограмата и входните врати на витрините към стълбищни клетки.
Поради изпълнение на всички мерки за енергийна ефективност по горепосочените доклади е
необходимо извършване на ново обследване за отчитане на реално постигнатата енергийна
ефективност от реализираните ЕЕ мерки, както и планиране на нови при необходимост.

7450

За сградата са били извършвани две обследвания за енергийна ефективност (OEE). Първото е
извършено през 2007 г. от "Мотива - Консулт"ООД гр.Пловдив. Второто ОЕЕ e извършено през
2012г. от "Енеркон" ЕООД, гр. Пловдив. От планираните мерки за ЕЕ по проект към Оперативна
програма регионално развитие и с общински средства в училището е подмена дограмата, извършена
е реконструкция на отоплителна инсталация и е монтиран нов енергоефективен отоплителен котел.
Със средства от Международен фонд «Козлодуй» през 2013 г. е изпълнена външната топлоизолация
с цялостно фасадно боядисване на сградата.
Поради изпълнение на всички мерки за енергийна ефективност по горепосочените доклади е
необходимо извършване на ново обследване за отчитане на реално постигнатата енергийна
ефективност от реализираните ЕЕ мерки, както и планиране на нови при необходимост.

4697

За сградата е извършено ОЕЕ на сградата от "Мотива - Консулт"ООД гр.Пловдив /през 2007 г./. От
планираните мерки за ЕЕ е подменена изцяло дограмата на сградата и частично са подменени
вратите.
Предстои довършване подмяната на врати, полагане на външна топлоизолация, фасадно боядисване
, реконструкция на осветителна инсталация и др.

1531

За сградата е извършено ОЕЕ на сградата от "Ренова - Консулт"ООД гр.София през 2014 г.
Предстои изпълнение на планираните енергоефективни мерки в училището - подмяна на
съществуващата и неподмена дървена дограма с PVC и AL, топлинно изолиране на външни стени
ТИП 1 с EPS с дебелина 8 см и външни стени ТИП 2 с XPS с дебелина 8 см., топлинно изолиране на
покрив, модернизация на осветителната уредба, посредством подмяна на стари осветителни тела с
нови, енергоефективни, изграждане на локална отоплителна инсталация с пиролизен котел на твърдо
гориво и радиаторни панелни отоплителни тела.

1650

Предстои възлагане и изготвяне на ОЕЕ и изпълнение на енергоефективни мерки в училището.
Прогнозни ЕЕ мерки - подмяна на дървена врати и дограма на прозорци с PVC, ремонт по част ВиК,
полагане на топлоизолационни материали по фасади, фасадно боядисване и ремонт и топлоизолация
на покрив и др.

1776

През 2013 г. със средства, предоставени по програмата за хуманитарна помощ към Посолството на
Съединените американски щати в Република България, се изгражда нова покривна конструкция,
полага се външна топлоизолация с фасадно боядисване, подменени са дървената дограма и външни
врати с ПВЦ.
Предстои възлагане изготвяне на ОЕЕ и при необходимост изпълнение на други енергоефективни
мерки в детската градина.

„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие
на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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7

8

ЦДГ "Детски свят"
с.Долен (разгъната
застроена площ само на
етажа, помещаван от
ЦДГ - 480 м2)

ЦДГ"Снежанка"
гр.Златоград

1440

1308

През 2013 г. със средства, предоставени по програмата за хуманитарна помощ към Посолството на
Съединените американски щати в Република България на етажа, в който се помещава детската
градина се подменя дървената дограма и входните врати с ПВЦ.
Предстои възлагане изготвяне на ОЕЕ и при необходимост изпълнение на други енергоефективни
мерки в детската градина.
През 2011 г. в рамките на проект „Ремонтно-рехабилитационни дейности за енергийна
ефективност на сградата на ЦДГ „Снежанка” гр. Златоград” с безвъзмездно финансови средства
по Програмата на правителството на Япония за проекти на местно равнище, е подменена дограмата
на детската градина, изпълнена е външна топлоизолация и атрактивно фасадно боядисване,
извършена е реконструкция на отоплителната инсталация.
През 2013 г. със средства, финансирани по програмата за хуманитарна помощ към Посолството
на Съединените американски щати в Република България се извършва подмяна на старите и
амортизирани водоснабдителни и канализационни инсталации, рехабилитира се електрическата
инсталация, монтират се нови тръбна мрежа и отоплителни тела, подменя се подовата настилка,
вътрешните дървени врати са заменени с ПВЦ врати.
Поради изпълнение на препоръчваните до момента мерки за енергийна ефективност, е
необходимо извършване на обследване за отчитане на реално постигнатата енергийна
ефективност от реализираните ЕЕ мерки, както и планиране на нови при необходимост.

9

10

ЦДГ"Радост"
гр.Златоград

Детска ясла "Мир"
гр.Златоград

11

Ученически пансион
гр.Златоград

12

Обединен детски
комплекс Златоград и
Център за социална
рехабилитация и
интеграция

13

Читалище "Просвета"
гр. Златоград

1554

През 2013 г. със средства, финансирани по програмата за хуманитарна помощ към Посолството
на Съединените американски щати в Република България се извършва конструктивно укрепване
на стрехи, подменя се дървената дограма и входните врати с ПВЦ, полага се външна топлоизолация с
фасадно боядисване, ремонтират се и се боядисват олуци и водосточни тръби, подменя се котела на
отоплителна инсталация.
Поради изпълнение на препоръчваните до момента мерки за енергийна ефективност, е
необходимо извършване на обследване за отчитане на реално постигнатата енергийна
ефективност от реализираните ЕЕ мерки, както и планиране на нови при необходимост.

1049

За сградата е извършено ОЕЕ на сградата от "Ренова - Консулт"ООД гр.София през 2013 г.
Предстои изпълнение на планираните енергоефективни мерки в училището - подмяна на
съществуващата и неподмена дървена дограма с AL със ниско емсийно К стъкло, топлинно
изолиране на външни стени ТИП 1 с EPS с дебелина 8 см и външни стени ТИП 2 с XPS с дебелина 8
см., обръщане около дограма, топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на стрехи с
екструдиран полистирен XPS с дебелина 20 мм, топлинно изолиране на пода граничещ с въздух,
подмяна на стария котел с нов с автоматично регулиране, подмяна на отоплителната инсталация ,
монтаж на слънчеви колектори и бойлери за БГВ.

1208

Налице е частична подмяна на дървени врати и прозорци с ПВЦ.
Предстои възлагане изготвяне на ОЕЕ и изпълнение на енергоефективни мерки .
Прогнозни ЕЕ мерки - цялостна подмяна на дървена врати и прозорци с PVC, ремонт по част ВиК,
полагане на топлоизолационни материали по фасади, фасадно боядисване и ремонт и топлоизолация
на покрив и др.

792

Предстои възлагане и изготвяне на ОЕЕ и изпълнение на енергоефективни мерки за сградата.
Прогнозни ЕЕ мерки - подмяна на дървена врати и дограма на прозорци с PVC, ремонт по част ВиК,
полагане на топлоизолационни материали по фасади, фасадно боядисване и ремонт и топлоизолация
на покрив и др.

5200

За сградата е извършено ОЕЕ през 2008 г. от "Българска енергетична компания" АД по възлагане на
АЕЕ. Съгласно заключението на доклада, единствената ЕЕ мярка приложима за сградата на
читалището е подмяната на дограма, което е крайно нелогично и неотговаря на действителното
състояние на сградата към 2014 год.
С оглед идентифициране на действителните мерки за ЕЕ, които трябва да бъдат изпълнени за
сградата на читалището е необходимо изготвянето на нов Доклад за ОЕЕ и впоследствие
тяхното изпълнение.
Прогнозни ЕЕ мерки - цялостна подмяна на съществуващи врати и прозорци с PVC, ремонт по част
ВиК, полагане на топлоизолационни материали по фасади, фасадно боядисване , основен ремонт и
топлоизолация на покрив и др.

„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие
на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

50

14

Читалище
"Прогрес"с.Старцево

15

Читалище
"Орфей"с.Ерма река

837

Предстои възлагане и изготвяне на ОЕЕ и изпълнение на енергоефективни мерки за читалището.
Прогнозни ЕЕ мерки - подмяна на дървена врати и дограма на прозорци с PVC, ремонт по част ВиК,
полагане на топлоизолационни материали по фасади, фасадно боядисване и ремонт и топлоизолация
на покрив и др.

800

Предстои възлагане и изготвяне на ОЕЕ и изпълнение на енергоефективни мерки за читалището.
Прогнозни ЕЕ мерки - подмяна на дървена врати и дограма на прозорци с PVC, ремонт по част ВиК,
полагане на топлоизолационни материали по фасади, фасадно боядисване и ремонт и топлоизолация
на покрив и др.

СЕКТОР – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1

МБАЛ"Проф. д-р Асен
Шопов" гр. Златоград

6413

За сградата са били извършвани две обследвания за енергийна ефективност (OEE). Първото е
извършено през 2007 г. от "Мотива - Консулт"ООД гр.Пловдив. Второто ОЕЕ e извършено през 2013
г. от "Ена оптима"ЕООД гр.София.
Със средства от ОПРР през 2014 г. се извършва частична реализация на ЕЕ мерки , касаеща
само помещения в които ще бъде монтирано медицинско оборудване по проекта - подмяна на
дограма, осветителни тела, отоплителни тела и тръбните връзки към лакалната отоплителна система.
Предстои цялостна реализация на планираните енергоефективни мерки, които са - подмяна на
съществуващата и неподмена дървена дограма с PVC и ALсъс стъклопакет с ниско емисийно "к"
стъкло, топлинно изолиране на външни стени ТИП 1 и тип 2 с EPS с дебелина 8 см и външни стени
ТИП 3 с XPS с дебелина 8 см., обръщане около дограма, топлинно изолиране на покрив, топлинно
изолиране на стрехи с екструдиран полистирен XPS с дебелина 20 мм, топлинно изолиране на пода под и над неотопляем сутерен, подмяна на старите котли с нови със система за автоматично
регулиране, подмяна на отоплителната инсталация, монтаж на слънчеви колектори и бойлери за БГВ.

СЕКТОР – АДМИНИСТРАТИВЕН

3855

За сградата е извършено ОЕЕ на сградата от "Ена оптима"ЕООД гр.София /през 2008 г./.
Със средства по проект „Красива България” през 2009г. по фасади /североизток и югоизток/ се
изпълни външна топлоизолация от силикатна мазилка, подменена е старата дървена дограма с
алуминиева дограма. 2. Със средства от Международен фонд «Козлодуй» през 2013 г. се изпълни
подмяна на дограма и полагане на топлоизолация на сградата по фасади /северозапад и югозапад/.
Предстои актуализация на ОЕЕ - изготвяне и реализация на работни проекти за реконструкция на
отоплителната система.

330

Предстои възлагане и изготвяне на ОЕЕ и изпълнение на енергоефективни мерки за сградата.
Прогнозни ЕЕ мерки - подмяна на дървена врати и дограма на прозорци с PVC, ремонт по част ВиК,
полагане на топлоизолационни материали по фасади, фасадно боядисване и ремонт и топлоизолация
на покрив и др.

3

Административна
сграда - с. Ерма река и
ЦДГ "Детелина" с.Ерма
река

735

Предстои възлагане и изготвяне на ОЕЕ и изпълнение на енергоефективни мерки за сградата.
Прогнозни ЕЕ мерки - подмяна на дървена врати и дограма на прозорци с PVC, ремонт по част ВиК,
полагане на топлоизолационни материали по фасади, фасадно боядисване и ремонт и топлоизолация
на покрив и др.

4

Административна
сграда - с. Долен

666

Предстои възлагане и изготвяне на ОЕЕ и изпълнение на енергоефективни мерки за сградата.
Прогнозни ЕЕ мерки - подмяна на дървена врати и дограма на прозорци с PVC, ремонт по част ВиК,
полагане на топлоизолационни материали по фасади, фасадно боядисване и ремонт и топлоизолация
на покрив и др.

5

Административна
сграда - с.Аламовци

115

Предстои възлагане и изготвяне на ОЕЕ и изпълнение на енергоефективни мерки за сградата.
Прогнозни ЕЕ мерки - подмяна на дървена врати и дограма на прозорци с PVC, ремонт по част ВиК,
полагане на топлоизолационни материали по фасади, фасадно боядисване и ремонт и топлоизолация
на покрив и др.

6

Административна
сграда - с.Цацаровци

374

Предстои възлагане и изготвяне на ОЕЕ и изпълнение на енергоефективни мерки за сградата.
Прогнозни ЕЕ мерки - подмяна на дървена врати и дограма на прозорци с PVC, ремонт по част ВиК,
полагане на топлоизолационни материали по фасади, фасадно боядисване и ремонт и топлоизолация
на покрив и др.

1

Административна
сграда - Общинска
администрация
гр.Златоград

2

Административна
сграда - с. Старцево

„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие
на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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7

Административна
сграда - с.Страшимир
полезна площ 139 М2 .

177

Предстои възлагане и изготвяне на ОЕЕ и изпълнение на енергоефективни мерки за сградата.
Прогнозни ЕЕ мерки - подмяна на дървена врати и дограма на прозорци с PVC, ремонт по част ВиК,
полагане на топлоизолационни материали по фасади, фасадно боядисване и ремонт и топлоизолация
на покрив и др.

8

Административна
сграда - с.Кушла

173

Предстои възлагане и изготвяне на ОЕЕ и изпълнение на енергоефективни мерки за сградата.
Прогнозни ЕЕ мерки - подмяна на дървена врати и дограма на прозорци с PVC, ремонт по част ВиК,
полагане на топлоизолационни материали по фасади, фасадно боядисване и ремонт и топлоизолация
на покрив и др.

СЕКТОР - ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ
1. Улично осветление

1.1

Реконструкция на
съществуваща улична
осветителна система в
гр. Златоград

За подобряване на енергийните услуги за улично осветление и качеството на живот в гр. Златоград и
за намаляване на разходите, община Златоград ежегодно извършва планово подмяна на част от
уличните осветителни тела с нови енергоефективни. С оглед цялостно планиране на необходимите
мерки за енергийна ефективност, през 2012 г. е извършено обследване за енергийна ефективност на
съществуващата улична осветилна система от «ЕНА – ОПТИМА» гр. София.
Извършеният енергиен одит е със заключение, което сочи необходимостта от реализацията на
следните основни и съпътстващи мерки :
ОСНОВНИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ
1.Замяна на осветители с несъответна мощност с такива, отговарящи на класа на улицата и
актуалните изисквания за енергийна ефективност.
2.Въвеждане на централизирана система за управление на уличното осветление (вкл. централизиран
контрол и мониторинг).
3.Намаляване височината на окачване на уличните осветители с оглед облекчаване на ремонта и
поддържането (при спазване на изискванията за вандалоустойчивост).
СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ
Съпътстваща мярка 1: Изпълнението на тази мярка е пряко свързана с ефективността от подмяната
на осветителните тела – касае се за подготвителни дейности - по обезопасяване на мрежата, подмяна
на стари и опасни проводници, изолации, закупуване на допълнителни материали.
Съпътстваща мярка 2 - Подмяна на силно корозирали 213 бр. металните стълбове с нови
стоманотръбни стълбове тип „уличен декоративен” с препоръчителна височина от 5,5 до 6,0 м.,
както и основен ремонт на електрическата инсталация на уличното осветление по вътрешно
обслужващи квартални артерии.
Съпътстваща мярка 3 - Балансиране на товарите в мрежата и монтиране на трифазни кондензатори
по клоновете за компенсиране на реактивната енергия.

1.2

Реконструкция на
съществуваща улична
осветителна система в
останалите населени
места в община
Златоград

За съществуващата улична осветителна система по населени места в община Златоград не е
извършвано обследване за енергийна ефективност. Предстои възлагане. С оглед подбряване
качеството на предлаганите услуги, намаляване на разходите , община Златоград ежегодно извършва
планово подмяна на част от уличните осветителни тела, както и дейностти свързани с поддръжка на
уличната осветиелна система.

2. ЦЕНТРАЛНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

1

Изграждане на
геотермална
отоплителна система в
град Златоград

За изграждането на геотермалната отоплителна система в град Златоград е налице одобрен работен
проект и издадени разрешения за строеж по подобекти.
Инвестиционният проект включва изпълнението на специфични по своя характер четири подобекта:
• Подобект 1 „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален
водоизточник”;
• Подобект 2 „Външен топлопровод от водовземно съоръжение с. Ерма река до Геотермалната
централа в гр. Златоград с дължина 13.5 км”;
• Подобект 3 „Геотермална централа” – доизграждане и оборудване;
• Подобект 4 „Градска топлопреносна мрежа и абонатни станции до 8 обекта с обществено
предназначение на територията на град Златоград”;
За по-голяма ефективност от реализацията на проекта е препоръчително неговото изпълнение на
един етап. Съгласно писмено становище на проектантите, инвестиционният проект технологично
може да бъде изпълняван по подобекти, като се осигурява финансиране за СМР по подобекти,
следвайки тяхната хронология – подобект 1, подобект 2, подобект 3, подобект 4.

„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие
на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Строителството на обекта е започнало през 2009 г., след проведени, от Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, тръжни процедури по ЗОП. Със средства от Държавния
бюджет, по Постановление № 76 на МС от 31.03. 2009г., за пет месеца бе изградена геотермалната
централа - част конструкции и архитектура, изпълнена бе уличната канализация на геотермалната
централа, положено бе трасе с приблизителна дължина от 810 м от градската топлопреносна мрежа.
Поради преустановяване на финансирането по ПМС №76, към момента строителството на обекта е
спряно с Акт образец 10 от 11.12.2009г. и са прекратени, от страна на МРРБ, сключените договори с
изпълнителите.
С решение на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда е одобрено Заявлението на община Златоград за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, в размер до 3 064 497 лв., за изграждане на ПЪРВИ ПОДОБЕКТ „Водовземно
съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник”.
До края на 2014 г. със средствата от ПУДООС ще бъде реализирано строителството на първия
подобект. „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален
водоизточник”, който включва прокарване на сондаж с проектна дълбочина от 860 м и провеждане
на хидроложки изпитания.
Финансовото изражение на необходимите средства за изпълнението на Втори, Трети и Четвърти
подобект и въвеждането в експлоатация на обект „Изграждане на геотермална отоплителна система в
град Златоград” е 18 млн. лв. Към момента община Златоград има пълната готовност да разработи и
представи необходимите документи пред финансиращи организации, с оглед осигуряване на
горепосочената сума и реализация на проекта за оползотворяване на енергията на горещата
минерална вода като природен ресурс в НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ.

Общо ЗРП на сгради
общинска публична и
частна собственост (m2)

48369

Таблица 9. Изпълнени енергоефективни мерки. Потребности на общинския сграден фонд
Източник: БФА-гр.София

За намаляване на енергийните разходи на сградите е необходимо да се направят енергийни
одити и да се приложат допълващи енергоспестяващи мерки, комбинирани с приложение на
подходящи ВЕИ технологии. Детските и учебни заведения в град Златоград са предвидени за
отопление от геотермална енергия. Изпълнението му ще централизира отоплението на тези
сгради и ще намали драстично разходите за електроенергия и отопление. Възможно е на част от
покривите на сградите да се инсталират фотоволтаични инсталации.
Община Златоград разполага с потенциал от ВЕИ, основно с геотермална енергия и по
малко с слънчева енергия и биомаса, но техните стойности ще нарастват в бъдеще с
развитие на технологиите. За това той трябва да се развива и използва разумно.

„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие
на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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5. SWOT- АНАЛИЗ
В SWOT-анализа са посочени синтезирано основните фактори, влияещи върху процеса на
насърчаване на използването на ВЕИ - вътрешни фактори - силни и слаби страни и външни
фактори - възможности и заплахи.
СИЛНИ СТРАНИ
 Наличие на геотермално находище в с.
Ерма река с висок енергиен потенциал
 Добри условия за производство на
електроенергия от слънчеви лъчи и биомаса
 Добре
структуриран
и
балансиран
енергиен сектор;
 Политическа воля от местната власт за
насърчаване използването на ВЕИ
 Позитивно отношение на местната
общественост към използване на ВЕИ

СЛАБИ СТРАНИ
 Липса на достатъчен капацитет в
местната администрация в сферата на
ВЕИ;
 Липса на достатъчна информация,
мотивация и ресурси у заинтересованите
страни за използване на ВЕИ;
 Недостатъчни финансови ресурси за
провеждане на местната политика в
областта на ВЕИ.
 Отсъствие
на
достатъчно
специализирани организации, фирми и
специалисти в общината за разработване и
изпълнение на проекти в сферата на ВЕИ;

ВЪЗМОЖНОСТИ
 Европейско и национално законодателство
стимулиращо производството и потреблението на
електроенергия от ВЕИ;
 Наличие на национални и европейски
програми за насърчаване използването на
 ВЕИ;
 Наличие на организации на фирми и
специалисти в общината и региона с опит в
разработване и изпълнение на проекти в сферата
на ВЕИ;
 Наличен ресурс за привличане на местни и
чуждестранни инвестиции
 Потенциал за създаване на нови работни
места.
 Потенциал за съхранение на екологията и
намаляване на въглеродните емисии

ЗАПЛАХИ

Липса
на
достатъчен
собствен ресурс за реализиране на
ефективна
общинска
политика
за
насърчаване използването на ВЕИ и
реализиране на конкретни проекти;

Непоследователна
национална политика в областта на ВЕИ,
влияеща върху инвестиционния интерес в
сектора;

Възможна бъдеща промяна
на националната политика за насърчаване
използването на ВЕИ.

Климатични промени

Таблица 10 SWOT-анализ



„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие
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6. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ПРОГРАМАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ

НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Въпреки инвестициите, прилагани в общината през последните и насочени към подобряване
на енергийната ефективност в обществените сгради, разходите за енергопотребление остават
значителни. Освен това, в резултат на нерационалното използване на дърва и въглища качеството
на атмосферния въздух е влошено, особено през есенно-зимния сезон. Тези факти налагат
задължително прилагането на енергоефективни мерки и ВЕИ технологии, не само за намаляване
на разходите, но и за повишаването на жизненото равнище и комфорта на потребителите на
енергия и подобряване на екологичната обстановка.

ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЩИНА
ЗЛАТОГРАД В ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА И ЕКОЛОГИЧНА ОБЩИНА
Стратегическа цел №1: Намаляване на вредните емисии газове и
консумацията на енергия в общинския сектор чрез използване на ВЕИ
Приоритет 1.1: Намаляване на консумацията на енергия в общинските сгради чрез
въвеждане на енергоефективни мерки
Мерки:
 подмяна на дограмата и остъкляването в общинските сгради
 полагане на топлоизолация по фасадите и покривите на общинските сгради
 подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи
Приоритет 1.2. Намаляване на вредните емисии в атмосферата чрез въвеждане на
екологично отопление от възобновяеми източници
Мерки:
 Реализация на проект за оползотворяване на енергийния потенциал на геотермалното
находище, включващ:
- Изграждане на водовземен сондаж (с дълбочина 860 м) в землище на с. Ерма река
- Полагане на топлопровод с дължина 13,5 км от с.Ерма река до гр.Златоград
- Изграждане и въвеждане в експлоатация на геотермална отоплителна станция
- Изграждане на градска система за централно отопление и абонатни станции
 Инсталиране до 2020 г. на 7 термосоларни инсталации за топла вода на общински сгради с
целогодишно използване (общинска администрация, детски и социални заведения).
 Инсталиране до 2020 г. на фотосоларни инсталации на общински сгради
„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
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 Инсталиране на локални станции за производство на електроенергия от биомаса
Приоритет 1.3. Намаляване консумацията на електроенергия чрез въвеждане на
енергоспестяващи мерки в уличното осветление
Мерки:
 Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи
 Въвеждане на автоматизирани система за управление на уличното осветление
 Разширение на мрежата от стълбове
Очаквани резултати:
а/ Намаляване на количеството на електроенергия с 5 % годишно;
б/ Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради;

Стратегическа цел №2: Намаляване вредните емисии газове
консумацията на енергия в частния сектор чрез използване на ВЕИ

и

Приоритет 2.1: Намаляване на консумацията на енергия в сградите частна
собственост чрез въвеждане на енергоефективни мерки
Мерки:
 Провеждане на общинска информационна кампания за:
- насърчаване на използването на ВЕИ жилищни сгради, особено термосоларни
колектори, икономически и екологични ползи;
- информиране на жителите на общината за възможни финансови схеми за
реализиране на частни проекти ВЕИ и реализация на енергоефективни мерки в
жилищните сгради
 Въвеждане на енергоефективни мерки в жилищните сгради:
 Подмяна на дограма и остъкляване
 Полагане на термо- и хидроизолации по фасади и покриви
 Оптимизиране на горивните и отоплителни системи в частния сектор
Приоритет 2.2. Разширяване използването на ВЕИ в частния сектор
Мерки:
 Инсталиране на локални термосоларни станции за целогодишно ползване на жилищните
сгради
 Инсталиране на фотоволтаични панели за производство на електроенергия за собствено
потребление
Очаквани резултати:
а/ Намаляване на годишния разход на електроенергия от населението средно с 3% годишно;
б/ Намаляване на емисиите парникови газове и постигане на екологичен ефект;
в/ Подобрен комфорт на обитаваните сгради.

„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
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Стратегическа цел
№3: Намаляване вредните емисии газове и на
консумацията на енергия в стопанския сектор чрез използване на ВЕИ
Приоритет 3.1: Намаляване на консумацията на енергия в стопанските сгради чрез
въвеждане на енергоефективни мерки
Мерки:
 подмяна на дограма и остъкляване
 полагане на термо- и хидроизолации по фасади и покриви
 оптимизиране на горивните и отоплителни системи в стопанския сектор
Приоритет 3.2. Разширяване използването на ВЕИ в стопанския сектор
Мерки:
 Инсталиране на локални термосоларни станции за целогодишно ползване в стопанските
сгради
 Инсталиране на фотоволтаични панели за производство на електроенергия за собствено
потребление
 Инсталиране на локални станции за производство на електроенергия от биомаса
 Въвеждане на когенерационни инсталации в производствените предприятия
Приоритет 3.3: Привличане на инвестиции за изграждане на ВЕИ инсталации
територията на общината.
Мерки:
 Популяризиране на потенциала на ВЕИ в общината
 Популяризиране на източници за финансиране на ВЕИ проекти.
 Привличане на инвеститори и създаване на ПЧП.
 Изграждане на фотоволтаични паркове на територията на общината
 Изграждане на инсталации за производство на електроенергия от биомаса.
Очаквани резултати:
а/ Намаляване на консумацията на енергия в промишления сектор с 10% до 2020 г. ;
б/ Намаляване на емисиите парникови газове и постигане на екологичен ефект;
в/ Повишаване на конкурентоспособността на бизнеса.

Стратегическа цел №4: Въвеждане на система за управление на енергията на
територията на общината, включително и от ВЕИ
Приоритет 4.1: Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на програмите
по ЕЕ и ВЕИ и изграждане на общински капацитет с кадри, специализирани в сферата на
ЕЕ и ВЕИ
Мерки:
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 Осъществяване на обучения на общински ръководители и специалисти в сферата на ЕЕ и
ВЕИ за работа в общинската администрация.
 Подготовка и провеждане на разяснителна кампания сред населението и местния бизнес за
целите на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ и за необходимостта от партньорство между
участниците в нейното изпълнение.
 Въвеждане на постоянно наблюдение, анализ и оценка на състоянието на изпълнението на
общинските програми по ЕЕ и ВЕИ и публикуване на периодични информации.
Приоритет 4.2. Проучвания и дейности за енергийно независима община
Мерки:
 Извършване на проучвания и изготвяне на концепция за енергийно независима община
 Изпълнение на мерките от концепцията
Очаквани резултати:
а/ Обучени общински ръководители и специалисти за работа в общинската администрация в
областта на ЕЕ и ВЕИ.
б/ Основаване на общинско звено (или обособена дейност) по ЕЕ и ВЕИ с обучени
специалисти за работа в него.
а/ Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинските програми по ЕЕ
и ВЕИ на територията на община Златоград.
б/ Установено трайно партньорство между Общинска администрация, бизнеса и
гражданите.
в/ Въведена система за енергийно управление на територията на общината.
Извършени проучвания и изготвени концепция за енергийно независима община
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7. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
7.1 . КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
Кадровото обезпечаване на изпълнението на Програмата за насърчаване използването на
енергията от ВЕИ е незадоволително към момента, имайки предвид количеството и качеството на
предстоящите дейности по Програмата. В рамките на приоритетна ос 4, цел 4.1 са предвидени
мерки за създаване на общински капацитет в сектора на ЕЕ и ВЕИ, който да изпълнява
дейностите по общинските програми по ЕЕ и ВЕИ. Дейностите по двете програми са взаимно
свързани и взаимно допълващи се. Обученията на специалистите от общината могат да се
реализират чрез използване на проекти по Оперативните програми.
7.2.ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
Структурни фондове на ЕС
 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност"
 Програма за развитие на селските райони:
- Мярка 311 - Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности", която
финансира: Производство на енергия от възобновяеми източници; Производство на биогорива от
биомаса; Производство на биогаз; когенератори на биогаз.
- Мярка 312 - Наредба № 29 от 11. 08. 2008 г. за условията и реда за предоставяне н
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятия", която финасира: Производство на енергия от възобновяеми източници
 Оперативна програма „Региони в растеж"
ОП „Региони в растеж" е насочена към изпълнение на един от основните национални
стратегически приоритети на Националната стратегическа референтна рамка - „поддържане на
балансирано териториално развитие". Стратегията на програмата е засилване на
конкурентоспособността и привлекателността на регионите и намаляване различията в
развитието на шестте района за планиране (NUTS) чрез подобряване на индустриалната,
жилищната, социалната, природна и културна среда. Програмата дава предимство на проекти,
които са насочени към преодоляване на съществуващия енергиен дефицит, чрез използване на
възобновяеми енергийни източници. Допустими дейности по ОП „Региони в растеж“ в областта
на ВЕИ:
 Събиране на данни; изследвания и анализи на тенденциите в развитието;
 Обмен на ноу-хау и най-добри практики и придружаващите ги анализи, свързани с ВЕИ;
 Разработване на портали/виртуални мрежи за обмен на най-добри практики, интернетбазирани средства и електронни бази данни за споделен обмен на най-добрите практики и
тенденции в развитието;
 Анализи на най-добри практики и критерии (benchmarking analyses) при предоставянето на
услуги;
 Разработване на бъдещи стратегически проекти и планове за действия;
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 Обучения, семинари, конференции, учебни посещения, съвместни срещи, включващи и
социално-икономическите партньори (университети, НПО, бизнес сдружения, синдикати и т.н.);
 Иновационни стратегии и стратегии за превенция на риска;
 Разпространение на информация и кампании за повишаване на информираността на
населението;
 Разработване на материали за дистанционно обучение и дискусионни форуми;
 Въвеждане на иновационни подходи (пилотни проекти);
 Предоставяне на консултации и услуги, свързани с конкретен обмен;
 Разпространение на резултатите.
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 рамките на Програмата за
конкурентоспособност и иновации (CIP). Програмата ще действа и през следващите години, като
общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 е в размер на 727 млн. €. Основен приоритет
са нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER). В рамките на този приоритет се
финансират проекти по: добиване на електроенергия от ВЕИ; използване на възобновяема
енергия за отопление/охлаждане; дребномащабни инсталации за възобновяема енергия на
сградите; проучвания и добив на биогорива; нови технологии и обмен на опит, като резултатите
са видими на територията на целия Европейски съюз.
Финансов инструмент на ЕС- ELENA
Безвъзмездно 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 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 ELENA
може да се ползва от местни и регионални власти, обществени органи или група органи от
държавите, които подлежат на подпомагане по програма „Интелигентна енергия 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% вредните
парникови емисии, делът на ВЕИ в общото потребление на енергия да достигне 20% и още
толкова да е спестената енергия като цяло).
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 с ползването на предоставяната от частния партньор публична услуга, са обвързани с
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постигане на определени критерии за количество и качество на услугата. Общинската
администрация (като потребител на услуги) има право да редуцира своите плащания, както би го
направил всеки „обикновен клиент" при непредоставяне на необходимото количество и качество
на услугата. Успешно изпълнение на проекти чрез публично-частни партньорства в община
Златоград се обуславя от наличието на следните предпоставки:
• 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 обществена 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 достигнатата
икономия в периода, определен като срок на откупуване. Договорът с гарантиран резултат е
специфичен търговски договор, регламентиран с чл. 38 от Закона за енергийната ефективност.
Намаляване разходите за горива, енергия и други консумативи и повишаването на комфорта в
сградите държавна или общинска собственост, могат да са предмет на договори пза управление и
експлоатация и/или проектиране, доставка, монтаж. Могат да бъдат реализиране някои от
следните схеми:
• Договор с гарантиран резултат
При този вид договори фирмата за енергийни услуги гарантира минимално ниво на
икономии. Постигнатите допълнителни ефекти над гарантираните се разпределят дялово между
страните или се капитализират само в една от тях. Частният сектор поема риска, при условие, че
не бъдат постигнати минималните гарантирани икономии да не възвърне инвестициите си.
Финансиране: Финансовите средства за осъществяване на подобен тип проекти могат да са
собствени средства на частния сектор, привлечени средства, финансиране от трета страна.
• Зелени инвестиции - механизъм на Протокола от Киото
Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), се създава вътрешна българска система за издаване и
търговия със зелени сертификати. За всяко месечно произведено количество електричество от
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), производителят му получава зелен сертификат, който
е без налична ценна книга и се издава и регистрира от ДКЕВР. Съгласно чл.163 от ЗЕ,
производителите на електроенергия от възобновяеми източници, като вятър, вода, слънце,
биомаса, геотоплина и т.н., ще могат да продават произведената електроенергия на
преференциални цени. Механизмът "Международна търговия с емисии" е залегнал в член 17 на
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Протокола от Киото и дава възможност на страните да търгуват помежду си с редуцирани емисии
от парникови газове в периода 2008 - 2012 г., 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 НФЕЕ
Фонд "Енергийна ефективност" (ФЕЕ) е юридическо лице, създадено по силата на Глава 4,
раздел I от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) от 2004 г. ФЕЕ управлява финансови ресурси,
получени от Република България от Глобалния Екологичен Фонд (ГЕФ) с посредничеството на
Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и от други донори.
• Финансиране от търговски банки
Кредитна линия на ЕБВР за проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни
източници от:
• ВЕЦ;
• Слънчеви инсталации;
• Вятърни централи;
• Биомаса;
• Геотермални инсталации;
• Инсталации с биогаз.

„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие
на заинтересованите общности“ на община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

62

8. ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВЕИ
Рисковете за реализиране на програмата за насърчаване на използването на ВЕИ могат да
бъдат обособени в следните групи:
• Ресурси - свързани с устойчивост на доставките (наличието) на енергоносители, биомаса,
водни ресурси и др.;
• Технически - включващи: разработване и изпълнение на инвестиционни проекти;
• Инвестиционни - включващи: цена, себестойност, финансиране;
• Експлоатационни - дали ще бъдат постигнати заложените резултати (напр. планираната
себестойност на топлоенергията от ВЕИ, риск свързан с функционирането на обекта; напр.
поради намаляване прираста на населението, училището е със затихващи функции);
• Околна среда и възприемане - въздействие към околната среда. Естетическо възприятие.
• Политически - свързани с промяна на националната политика по отношение на ВЕИ
Управление на риска
В Таблица 2 са дадени препоръки за управление на отделните видове рискове. Поради
факта, че всеки отделен инвестиционен проект е уникален сам за себе си, се прави конкретна
оценка на рисковете и се набелязват конкретни мерки за тяхното минимизиране.

Вид на риска

№
1

Ресурс от ВЕИ
Технически

2

Инвестиционен
3
4
5
6

Експлоатация

Управление
Частично управляеми, чрез планиране на добива
Референции за проектантския екип.
Референции за доставчика и на монтажната фирма.
Посещение на обекти, изградени от техническия екип, като
референция за добра работа
Прединвестиционни анализи
Оценка на финансово-икономическите показатели
Оценка на пазарния потенциал
Обучение на персонала
Договори за гаранционна и извънгаранционна поддръжка

Околна среда

Превантивни дейности при изпълнението
Превантивни дейности при експлоатацията

Политически

Неуправляем

Таблица 11. Методика за управление на риска
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9. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И
ОЦЕНКА. МЕХАНИЗЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
Основните участници в процеса на наблюдение са Общински съвет на Община Златоград,
Кметът на общината, специализираните дирекции и отдели в местната администрацията,
разнообразните институции, осигуряващи информация, заинтересовани страни и
професионалните общности.
Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на секторни стратегии и програми.
Представители на общинския съвет активно участват в разработването на документите,
осигурявайки условията за открито осъществяване на регламентираните дейности по
планирането на общинското развитие. Практиките за осигуряване на публичност следва да бъдат
продължени и във времето на реализацията на програмите, като се гарантират нормативните
изисквания за отчетност на резултатите от мониторинга и оценката.
Заинтересованите страни в мониторинга обхващат представители на общинската
администрация, неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни
институции, професионалните общности, заедно с отделните жители в общината.
Основният инструмент за наблюдение и оценка на реализацията на конкретните политики
е годишният доклад, подготвян в началото на всяка година от програмния период, с изключение
на първата. Кметът контролира процедурата за подготовката на доклада, след което предлага
завършеният документ за одобрение от Общинския съвет. Неразделна част от процедурата е
изпращането на доклада до Председателя на областния съвет за развитие- Областния управител
на област Смолян. Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно
се включват във всички етапи на мониторинга и тяхната роля е да осъществяват необходимата
комуникация и координация с всички останали участващи страни. Съществена роля е и
предоставянето на експертна дейност при подготовката на годишните доклади.
Кметовете и кметските наместници на селата са част от системата за наблюдение. Те
наблюдават осъществяването на общите цели на общинското развитие в рамките на селата и
осигуряват информация за състоянието и тенденциите в развитието на отделните населени места.
Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната информация за
проследяване на секторните стратегии, съобразно техните индикатори. Основните източници на
информация са Националният статистически институт, Териториалното статистическо бюро в
Смолян, Агенцията по заетостта, различни представителни проучвания на местната
администрация, неправителствени организации и експертни колективи.
Орган за наблюдение на конкретни политики на община Златоград е Общинският съвет на
Община Златоград. В процеса на наблюдение, Общинският съвет осигурява участието на
заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа
за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския план за развитие и
отделните секторни политики.
Кметът на Община Златоград организира наблюдението на изпълнението на политиките
по насърчаване използването на ВЕИ. За целта той определя група за наблюдение и оценка на
изпълнението. Кметът определя конкретния състав на групата със своя заповед, като
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представителите на ОбС в групата се определят с конкретно решение на съвета. Работата на
групата се регламентира чрез вътрешни правила, приети от членовете на работната група.
Препоръчително е заповедта, издадена от Кмета на общината да регламентира следните
въпроси:
1. Цел на мониторинга
2. Обхват на мониторинга, определящ ниво на извършване на мониторинга,
определяне на обекта на мониторинг, идентифициране на заинтересованите страни, небходимите
финансови, човешки и други ресурси.
3. Привличане на заинтересованите страни и определяне на подхода за привличане на
заинтересованите страни, определяне на методите за комуникация, определяне на ролята и
степента на ангажираност на заинтересованите страни при мониторинга.
4. Определяне на състава на групата за изпълнение на процедурата по мониторинг
5. Определяне на индикаторите, базовите стойности, преценка за включване на
допълнителни индикатори.
6. Според спецификата на различните политики следва да бъдат определени и
потенциалните организации, имащи отношение към тях- бизнес-сдружения, браншови съюзи,
представители от образователната и социална сфера, природозащитни организации и др.
7. Идентифициране и определяне на източници на информация и конкретни методи за
събиране(вкл. разпространение на въпросници, провеждане на интервюта или срещи, когато това
е необходимо), оценка и сравнение, определяне на лицата, които предоставят и съхраняват
информация
8. Времеви обхват и периодичност на наблюдението на отделните показатели или
ключови индикатори;
9. Отговорни служители/звена за провеждане на мониторинговите дейности
10. Определяне на начините и сроковете за предоставяне на изводите и резултатите от
мониторинга
Групата за наблюдение би могла да бъде в следния състав:

Заместник-кмет на общината, той и ръководител на групата;

Секретар на общината;

Директор на дирекцията, в чиито ресор е енергийната ефективност и политиките по
насърчаване използването на ВЕИ;

Двама общински специалисти;

Двама общински съветника;

Двама представители на бизнес-сдружения;

Двама представители на природозащитни организации.
Към групата за наблюдение могат да се привличат и допълнителни експерти по
регионално или местно развитие. Експертите, участващи в извършването на оценки на
документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие трябва да
отговарят на редица изисквания, посочени в чл.83 от ППЗРР.
При възлагане на оценки органите за управление на регионалното развитие изискват
писмени доказателства за установяване на съответствието с изискванията на ал. 1 и за липсата на
конфликт на интереси от кандидатите.
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Основните функции на групата за наблюдение и оценка са:

Разглеждане и утвърждаване на индикаторите за наблюдение на изпълнението на
програмата за насърчаване използването на ВЕИ;

Извършване на периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на
програмата;

Разглеждане на резултатите от изпълнението на мерките и степента на постигане на
целите;

Разглеждане на резултатите от междинната оценка (след 2017 г.);

Разглеждане на предложения за преразпределение на средствата по заложените
мерки;

Координация и комуникация в процеса на съгласуване с планови документи от
различни йерархични равнища;

Изказване на предложения за изменение на програмата, с цел нейното подобряване.
Подробно описание на задълженията и правата на групата са част от Вътрешните правила,
регламентиращи работата, които тя може да приема за по-висока степен на организираност.
Групата за наблюдение извършва следните видове наблюдения:
1. Ежегодни наблюдения - за изпълнението и напредъка по реализацията на плана. За
резултатите от наблюдението на изпълнението се изготвя годишен доклад, в съответствие с
чл.91. ал.8 от ППЗРР.
2. Наблюдения при необходимост – при сериозна промяна в ситуацията, при задание от
Общинския съвет и други, групата изготвя документ, съгласно поставената задача.
3. Наблюдения в края на периода. Групата изготвя доклад за цялостното изпълнение на
стратегията, с оценка на постиженията и въздействието от реализацията й, оценка на
ефективността на ресурсите, анализ на изпълнението, изводи и препоръки за новата стратегия за
следващия период. Препоръчва се включването на външни участници, представители на бизнессдружения и природозащитни организации.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на програмата се представя за
разглеждане и одобрение от Общински съвет, по предложение на кмета на Общината. Докладът
се внася в Общински съвет, в срок до 31 март на всяка следваща година. Най-добре е това да
стане с разглеждането и приемането на отчета за изпълнението на бюджета и при приемането на
инвестиционната програма за следващата година.
Годишните доклади за наблюдението осигуряват информация за изготвяне на междинната
и последващата оценка на програмата.
Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението се изпращат на
председателя на областния съвет за развитие, в 7-дневен срок от решението за тяхното
одобряване.
Структурата на годишния доклад за наблюдението на изпълнението, според чл.91, ал.8 от
ППЗРР, съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на програмата и в частност промените в социалноикономическите условия в общината;
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на програмата, въз
основа на индикаторите за наблюдение;
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3. Оценка на въздействието от прилагането на програмата, която се извършва по
методиката и оценъчната скала (Приложение 5)
4. Действията, предприети от компетентните органи, с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при прилагането на политики, свързани с насърчаване използването на ВЕИ, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на
данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на програмата през
съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по насърчаване
използването на ВЕИ;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на програмата на територията на
общината;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година.
5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
При необходимост и след внимателна преценка, групата за наблюдение може да
препоръча актуализацията на програмата. При актуализацията, следва да се анализира и оцени
динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социалноикономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната среда, като
на тази основа се разработи реалистична и адекватна стратегическа рамка и система за
управление и изпълнение на целите на програмата, до края на съответния период.
Предпоставките за актуализация трябва да съответстват на посочените в чл. 38 ал. 1 от
ППЗРР. Тя се актуализира:
1. При съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за
развитие;
3. В резултат на промени в националното законодателство или в законодателството на ЕС;
4. При съществени промени в други стратегически документи, влияещи върху
изпълнението на програмата;
5. На основата на резултатите от междинната или последваща оценка.
За актуализиране на програмата се разработва актуализиран документ за изпълнение за
остатъка от периода на действието й. Изработването и приемането на актуализирания вариант се
извършва при условията и по реда за изработване и приемане на стратегическите документи на
общинско ниво.
За ефективното и ефикасно изпълнение на програмата, плана за действие може да се
актуализира при необходимост с решение на общинския съвет по предложение на Кмета на
общината. Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и
актуализиране на стратегията се осъществява чрез бюджета на Общината.
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ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА
ОБЩИНСКА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ
В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014 Г.-2020 Г.

Индикатор

Мярка

Начална
стойност

Междинна
стойност
2017 г.

2014 г.

Целева
стойност
2020 г.

Период на
отчитане и
наблюдение

Източник на
информация

Изменение

Стратегическа цел №1: Намаляване на вредните емисии газове и консумацията на енергия в общинския сектор чрез използване на
ВЕИ
Приоритет 1.1: Намаляване на консумацията на енергия в общинските сгради чрез въвеждане на енергоефективни мерки
Разходи за електроенергия в
общински сгради

хил.лв

Инвестиции в енергоспестяващи
мерки в общински сгради

хил.лв

209.756

-

178.293

2,000

146.829

ежегодно

Общинска
администрация

-62.927

5,000

ежегодно

Общинска
администрация

5,000

Приоритет 1.2. Намаляване на вредните емисии в атмосферата чрез въвеждане на екологично отопление от възобновяеми източници
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Потребени водни количества от
геотермалното находище за
отопление на общински сгради

хил.л

Потребени количества вода от
термосоларни инсталации

0

хил.л

0

97,978 195,956

14,000 28,000

ежегодно

Общинска
администрация

195,956

ежегодно

Общинска
администрация

28,000

Приоритет 1.3. Намаляване консумацията на електроенергия чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки в уличното осветление
Разходи за електроенергия за улично
осветление

хил.лв

Инвестиции в енергоспестяващи
мерки на уличното осветление

хил.лв

98.098

-

88.288

300

78.48

ежегодно

Общинска
администрация

-19.620

600

ежегодно

Общинска
администрация

600

Стратегическа цел №2: Намаляване вредните емисии газове и консумацията на енергия в частния сектор чрез използване на ВЕИ
Приоритет 2.1: Намаляване на консумацията на енергия в сградите частна собственост чрез въвеждане на енергоефективни мерки
Организирани информационни
кампании, насърчаващи използването
на ВЕИ

бр

0

5

Брой домакинства, реализирали
енергоспестяващи мерки

бр

500

1200.00

10 ежегодно

1900.00

ежегодно

Общинска
администрация

10.00

Общинска
администрация

1,400.00

Приоритет 2.2. Разширяване използването на ВЕИ в частния сектор
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Инсталирани мощности от ВЕИ за
собствено потребление

kWA

0

400.00

800.00

ежегодно

ЕВН
Електроснабдяване

800.00

Стратегическа цел №3: Намаляване вредните емисии газове и на консумацията на енергия в стопанския сектор чрез използване на
ВЕИ
Приоритет 3.1: Намаляване на консумацията на енергия в стопанските сгради чрез въвеждане на енергоефективни мерки
Брой стопански сгради с внедрени
енергоспестяващи мерки

бр

5

20

35

ежегодно

Общинска
администрация

30

ЕВН
Електроснабдяване

600

Приоритет 3.2. Разширяване използването на ВЕИ в стопанския сектор
Инсталирани мощности от ВЕИ за
собствено потребление в стопанския
сектор

kWA

0

300

600

ежегодно

Приоритет 3.3: Привличане на инвестиции за изграждане на ВЕИ инсталации територията на общината.
Инсталирани мощности от ВЕИ на
територията на общината

kWA

530

ежегодно

2,000 4,000

ЕВН
Електроснабдяване

3,470

Стратегическа цел №4: Въвеждане на система за управление на енергията на територията на общината, включително и от ВЕИ
Приоритет 4.1: Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на програмите по ЕЕ и ВЕИ и изграждане на общински
капацитет с кадри, специализирани в сферата на ЕЕ и ВЕИ
Брой лица, преминали обучения по
ЕЕ и ВЕИ

бр

1

7

15

ежегодно

Общинска
администрация

14
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Брой публикации и репортажи в
местната преса, свързани с ВЕИ

бр

0

10

20

Общинска
администрация

20

ежегодно

Общинска
администрация

1

ежегодно

Общинска
администрация

8

ежегодно

Приоритет 4.2. Проучвания и дейности за енергийно независима община

Изготвена концепция

бр

Реализирани проекти по концепцията
за енергийно-независима община

бр

0

0

1

4

1

8

Таблица 12 Индикатори за наблюдение и контрол на програмата
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Таблица 13 Механизъм за наблюдение и контрол на програмата

РАЗРАБОТВАНЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ

УЧАСТНИЦИ
Общинскисъвет
Кмет на
общината
Общинска
администрация
Източници на
информация
Заинтересовани
страни
Експерти
„Арнед пойнт
„ЕООД
събития

ПД

месец

2

година

ПД ПД
3

4

5

ОП

ПО

6

7

Д ПР ПД Д ПР ПД Д ПР ПД
8

3

4

6

3

4

6

3

4

2014
2015
2016
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5
2017

МО

А Д ПР ПД Д ПР ПД Д ПР ПД ПО
3

4
2018

6

3

4

6

3

2019

4
2020
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6
21

10. МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ПАРТНЬОРСТВО
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се
основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за
партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при съществяване на планирането,
програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. Предизвикателството, което е на
дневен ред пред общинската администрация и екипа за управление, е да бъдат осъществени
необходимите стъпки за непрекъснатото информиране и въвличането на социалноикономическите партньори и заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдението
и оценката на актуализирания ОПР. Информираността на гражданите и обществената подкрепа
са от особено значение за успешното реализиране на секторните политики. Местните органи на
управление в Община Златоград трябва да се стремят да осигурят условия за:
 Периодични срещи между заинтересованите страни;
 Участие в съвместни проекти;
 Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението на
изпълнението на програмата;
 Организиране на форуми и други събития, в рамките на проекти за идентифициране на
основните форми за взаимодействие, разпределяне на отговорностите и мобилизиране на
местните ресурси;
 Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните граждански
групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната политика;
 Своевременно информиране на обществеността, чрез Интернет страницата на общината,
за предприетите действия от страна на администрацията по реализацията на програмата;
Изпълнението на настоящата програма изисква дългосрочни усилия, но тя може да се
изпълни успешно, само ако се прилага стъпка по стъпка, т.е. като се изпълняват поетапно
отделните проекти, залегнали в плана за действие, с осигуряване на адекватна информираност,
участие и мотивация на заинтересованите страни и цялата местна общност.
Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса на
актуализиране, съгласуване и изпълнение на програматасе осъществява от Кмета на общината и
Общинския съвет, в съответствие с техните компетенции. В процеса на наблюдение на
изпълнението следва да се осигурява участието на граждани, физически и юридически лица, като
се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.
Информирането е основополагащ елемент от процеса на планирането, който цели да
информира гражданите и юридическите лица за това, което предстои и да ги насърчи да участват.
Консултирането е важен етап от процеса на местното планиране, в който гражданите и
заинтересованите страни са поканени да предложат различни становища в процеса на
разработване на програмата. Могат да се използват различни подходи на консултиране:
Активно проучване на мнения
Благодарение на изработена адекватна комуникационна стратегия могат да се получат
редица предложения чрез попълване на разработена анкета и директно чрез пощенски и
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електронни писма. Благодарение на директния контакт и проучване на мнения се гарантира
мотивацията за активно участие на основните заинтересовани страни по време на разработването
на програмата
Обсъждания във формат «Фокус-групи» и «Работни срещи»
Работните срещи между представители на заинтересованите страни са изключително
полезни при иницииране на проекти с обществена значимост, на етап подготовка и реализация на
проектни решения. Това е един от важните етапи в стратегическото планиране на местно ниво,
при който гражданите и заинтересованите страни работят съвместно с управляващите за
формиране на общи решения. Подходът, който е приложен при разработването на настоящата
програма, е организиране на публично обсъждане на стратегическия документ. Проведени са
работни срещи и обсъждания във фокус-групи при подготовката на стратегическата част на
програмата и се обсъдиха насоки за генериране на проектни идеи, които да станат част от плана
за действие.
Препоръчва се да се публикува информация на интернет-страницата на Община Златоград
и да се отправят персонални покани, за участие в процеса по стратегическо планиране, на
активни структури на гражданското общество, бизнеса институции и др.
Включването на заинтересованите страни в процеса на разработване и реализация на
програмата, не само осмисля и легитимира този процес, но гарантира устойчивостта на този
документ през планирания период от време. Благодарение на широкото гражданско участие се
повишава качеството и стойността на стратегическия документ и се засилва общественото
доверие и отговорност.

„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
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11. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ

Планът за действие е заключителния елемент от структурата на настоящия документ и
водещата предпоставка за реализацията на неговите цели. В единство с останалите инструменти,
плана определя начините за разпределение на наличните и потенциалните материални, човешки,
времеви, финансови и организационни ресурси. Същността на плана за действие е
формулирането на адекватни към специфичните цели мерки и планирането на подходящи
проекти, продължаващи и конкретизиращи логиката на приоритетите от обхвата на
стратегическите цели. Основната цел на плана е да бъде осигурена оперативна основа за
изпълнение на програмата. Изясняването на връзките между отделните мерки и следващите ги
проекти, определянето на ориентировъчна финансова стойност на проектите, идентифицирането
на отговорни организации и източника на финансирането, както и планирането на етап на
очакваните резултати и разполагане на цялата планова структура на програмата във времето са
задачите, които се поставят пред плана.
Предложения план за действие включва планираните мерки и проекти в други
стратегически и секторни документи за развитие на общината, стратегическите документи на погорно равнище, както и конкретни предложения на заинтересованите страни, получени чрез
официални писма на хартиен и електронен носител, предложения от общинска администрация и
други институции и организации, в нея са отразени потребности или потенциали, дефинирани
чрез анкетно проучване сред заинтересованите страни.
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА ВЕИ ПЕРИОДА 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
№

Наименование

Индикативна
стойност
(хил.лв)

Източник на
финансиране

Отговорна
институция

Период на
отчитане и
наблюдение

Период на
реализация

Стратегическа цел №1: Намаляване на вредните емисии газове и консумацията на енергия в общинския сектор
чрез използване на ВЕИ
Приоритет 1.1: Намаляване на консумацията на енергия в общинските сгради чрез въвеждане на енергоефективни мерки
ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО
ПРИОРИТЕТ 1.1-хил.лв

13,050

Въвеждане на енергоефективни мерки в училищата и
обслужващите звена:
СОУ "Антим І-ви"-Златоград
ОУ "Васил Левски"-Златоград
ПГ "Христо Ботев"-Златоград
Общински детски комплекс-Златоград
Ученическо общежитие-Златоград
СОУ "Св.Княз Борис"-с.Старцево
ОУ "Св.св.Кирил и Методий"-с.Долен
ОУ "Васил Левски"-с.Ерма река

6,000
1,500
1,500
500
200
300
1,200
400
400

Въвеждане на енергоефективни мерки в детските заведения:
ЦДГ "Снежанка"-Златоград
ЦДГ "Радост"-Златоград
ЦДГ "Щастливо детство"-с.Старцево
ЦДГ "Детски свят"-с.Долен
ЦДГ "Детелина"-с.Ерма река
Детски ясли "Мир"-гр.Златоград

1,500
300
300
300
200
200
200

ОПРР, ПРСР, МФК,
ОПНОИР

Община
Златоград

ежегодно

2014-2020

ОПРР, ПРСР, МФК,
ОПНОИР

Община
Златоград

ежегодно

2014-2020

„ Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ”
Този документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности“ на община Златоград.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

76

Въвеждане на енергоефективни мерки в МБАЛ

4,000

ОПРР, МФК

Община
Златоград
Община
Златоград

Въвеждане на енергоефективни мерки в сградите на музеите,
библиотеките и читалищата и други обекти от социалната и културна
инфраструктура в общината

1,500

ОПРР, МФК, ПРСР

Община
Златоград

Енергийно обследване на сградите общинска собственост

50

Общински бюджет

ежегодно

2014-2020

ежегодно

2014-2020

ежегодно

2014-2020

Приоритет 1.2. Намаляване на вредните емисии в атмосферата чрез въвеждане на екологично отопление от възобновяеми
източници
ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО
ПРИОРИТЕТ 1.2 (в хил.лв)

22,500

Изграждане на топлопровод и водовземно съоръжение за отопление на
обществени сгради от геотермалното находище

18,000

Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и топлинни
слънчеви колектори от слънчева енергия в сградите общинска
собственост

1,500

Проектиране и изграждане на енергийни мощности от биомаса и
отпадъци от селско и горско стопанство в сградите общинска
собственост

2,500

Реализация на проекти чрез ПЧП за изграждане на инсталации за
производство на електроенергия от ВЕИ

500

Централен бюджет,
ПУДООС, НДЕФ
Частни
средства,ОПРР,
ОПИК, МФК,
НДЕФ
Частни
средства,ОПРР,
ОПИК, МФК,
НДЕФ
Частни средства,
ОПРР, ПРСР,
ОПИК

Община
Златоград

ежегодно

до 2015

Община
Златоград

ежегодно

2014-2020

ежегодно

2014-2020

ежегодно

2014-2020

Община
Златоград
Община
Златоград,
Частен сектор

Приоритет 1.3. Намаляване консумацията на електроенергия чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки в уличното
осветление
ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО
ПРИОРИТЕТ 2.1 (в хил.лв)
Енергоефективни мерки в уличното осветление във всички населени
места

1,500
1,500

ОПРР, МФК

Община
Златоград

ежегодно

2014-2020

Стратегическа цел №2: Намаляване вредните емисии газове и консумацията на енергия в частния сектор чрез
използване на ВЕИ
Приоритет 2.1: Намаляване на консумацията на енергия в сградите частна собственост чрез въвеждане на енергоефективни
мерки
ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО
ПРИОРИТЕТ 2.1 (в хил.лв)
Информационни кампании сред населението за насърчаване
използването на ВЕИ и повишаване на енергийната ефективност

15,500
500 ОПРР, МФК, НДЕФ

Община
Златоград

ежегодно

2014-2020
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Въвеждане на енергоефективни мерки в жилищните сгради-подобрение
в отоплителните и горивните системи, подмяна на дограма и
остъкляване, поставяне на топло-и хидроизолационни системи, подмяна
на осветителните тела с енергоспестяващи и др.

15,000

Частни средства

Частен сектор

ежегодно

2014-2020

ежегодно

2014-2020

Приоритет 2.2. Разширяване използването на ВЕИ в частния сектор
ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО
ПРИОРИТЕТ 2.2 (в хил.лв)
Монтиране на топлинни слънчеви колектори в жилищните сгради

7,500
5,000

Частни средства

Частен сектор

Монтиране на фотоволтаични инсталации по покривите и фасадите на
жилищните сгради
2,500
Частни средства
Частен сектор
ежегодно
2014-2020
Стратегическа цел №3: Намаляване вредните емисии газове и на консумацията на енергия в стопанския сектор чрез използване на ВЕИ
Приоритет 3.1: Намаляване на консумацията на енергия в стопанските сгради чрез въвеждане на енергоефективни мерки
ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО
ПРИОРИТЕТ 3.1 (в хил.лв)
10,000
Въвеждане на енергоефективни мерки в стопанските сгради-подобрение
в отоплителните и горивните системи, подмяна на дограма и
остъкляване, поставяне на топло-и хидроизолационни системи, подмяна
Частни средства,
на осветителните тела с енергоспестяващи и др.
10,000
ОПИК
Частен сектор
Приоритет 3.2. Разширяване използването на ВЕИ в стопанския сектор
ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО
ПРИОРИТЕТ 3.2 (в хил.лв)
8,000

ежегодно

2014-2020

Инсталиране на локални термосоларни станции за целогодишно
ползване в стопанските сгради

2,000

Частни средства,
ОПИК

Частен сектор

ежегодно

2014-2020

Инсталиране на фотоволтаични панели за производство на
електроенергия за собствено потребление

2,000

Частни средства,
ОПИК

Частен сектор

ежегодно

2014-2020

Инсталиране на локални станции за производство на електроенергия от
биомаса

2,000

Частни средства,
ОПИК

Частен сектор

ежегодно

2014-2020

Въвеждане на
предприятия

когенерационни

инсталации

в

Частни средства,
2,000
ОПИК
Частен сектор
ежегодно
Приоритет 3.3: Привличане на инвестиции за изграждане на ВЕИ инсталации територията на общината.
ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО
ПРИОРИТЕТ 3.2 (в хил.лв)
4,450

Популяризиране на потенциала на ВЕИ в общината
Привличане на инвеститори чрез ПЧП.

производствените

50
1,200

Общински бюджет,
ОПДУ, НДЕФ
Частни средства

Община
Златоград
Община
Златоград

2014-2020

ежегодно

2014-2020

ежегодно

2014-2020
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Изграждане на фотоволтаични централи на територията на общината
1,200
Частни средства
Частен сектор
ежегодно
2014-2020
Изграждане на инсталации за производство на електроенергия от
биомаса.
2,000
Частни средства
Частен сектор
ежегодно
2014-2020
Стратегическа цел №4: Въвеждане на система за управление на енергията на територията на общината, включително и от ВЕИ
Приоритет 4.1: Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на програмите по ЕЕ и ВЕИ и изграждане на общински капацитет с кадри,
специализирани в сферата на ЕЕ и ВЕИ
ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО
ПРИОРИТЕТ 3.1 (в хил.лв)
120
Осъществяване на обучения на общински ръководители и специалисти
в сферата на ЕЕ и ВЕИ за работа в общинската администрация

100

НДЕФ, ОПРЧР,
Общински бюджет

Община
Златоград

Въвеждане на постоянно наблюдение, анализ и оценка на състоянието
на изпълнението на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ и публикуване
Община
на периодични информации
ОПДУ, НДЕФ
Златоград
20
Приоритет 4.2. Проучвания и дейности за енергийно независима община
ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО
ПРИОРИТЕТ 3.1 (в хил.лв)
150
Прединвестиционни проучвания за разработка на програма за
енергийно независима община
ОБЩО ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА за реализация на ОПР 2014-2020
г.

150

ОПДУ

Община
Златоград

ежегодно

2014-2020

ежегодно

2014-2020

ежегодно

2014-2020

82,770

Таблица 14. План за реализация на програмата за насърчаване използваненето на ВЕИ в община Златоград за периода 2014-2020 год.
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Разпределение на финансовите средства по приоритети

12
8,000

4,450

Приоритет 1.1
15

Приоритет 1.2

13,050

Приоритет 1.3
Приоритет 2.1

10,000

Приоритет 2.2
Приоритет 3.1
22,500

7,500

Приоритет 3.2
Приоритет 3.3

15,500

1,500

Приоритет 4.1
Приоритет 4.2

Фигура 14. Разпределение на финансовите средства по приоритети в програмата
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