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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Реализирането на местни стратегии, планове, програми и проекти за устойчиво
потребление на енергията трябва да се превърне в неотменно задължение на всички
общини в Европа, защото това носи значителни ползи за местните общности. Чрез
намаляване потреблението на енергия, общините и областите намаляват разходите
си за енергия, като спестените средства могат да се инвестират в други дейности подобряване качеството на въздуха, стимулиране на местното развитие чрез
използване на местните ресурси, а самите органи на местното самоуправление могат
да бъдат признати за новатори. Изготвянето на общински и областни програми за
енергийна ефективност е задължителна част от държавната политика по енергийна
ефективност и налага участието на съответните регионални и местни структури.
Тези програми целят да се намали нивото на енергопотребление в обектите –
общинска собственост и/или собственост на областта (сгради, инсталации, улично
осветление и др.), като по този начин да се даде пример на населението и бизнеса с
оглед генериране икономия на енергия в бита и индустрията.
Местните власти трябва да играят водеща роля в разумното използване на
енергията, реализирането на местни стратегии, планове програми и проекти за
устойчиво потребление на енергията и трябва да се превърнат в неотменно
задължение за всички общини и области в Европа, защото това носи значителни
ползи на местните общности. Енергетиката е най-важният стопански отрасъл на
всяка страна. Устойчивото развитие на държавата до голяма степен зависи от
състоянието и перспективите пред националната енергетика. Тя е моторът за
развитие на икономиката, на земеделието и на транспорта. Енергоносителите и
тяхното използване определят качеството на живот на гражданите в една страна.
Повишаването на енергийната ефективност е дейност, която е носител
едновременно, както на висок екологичен, социален така и непосредствен
икономически интерес. Реализирането на националната политика по енергийна
ефективност е възможна само с активното участие на органите на местната власт.
Активното им участие се обуславя от факта, че те са основен фактор от чийто
действия зависи повишаването на енергийната ефективност на сградите и
комуналния сектор на територията им.
Количеството потребена енергия на глава от населението се превърна в един от
индикаторите за модернизацията,социалното развитие и напредъка на държавите.
Ползването на енергия улеснява и благоприятства дейността във всички сфери на
частния и обществен живот. Потреблението на енергия в индустрията, транспорта,
домакинствата,предоставянето на услуги непрекъснато нараства и ще продължи да
нараства и в бъдеще.
Основните форми на крайното потребление на енергия се произвеждат от
първични енергийни източници, т.нар. „изкопаеми горива”- въглища, природен газ,
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петрол. Независимо от разкриването на редица нови находища,тези източници са
ограничени в природата. По прогнозни данни, при сегашният темп на нарастване на
потреблението на първичните източници на енергия, световните запаси ще стигнат
за 40-50 години, при песимистична прогноза и максимум до 80-100 години, при
оптимистична прогноза.
Първичните източници на енергия в световен мащаб са крайно неравномерно
разпределени. В условията на пазарна икономика, на непрекъснато нарастване на
потреблението и на ограниченост на ресурсите, цената на различните форми на
крайното потребление непрекъснато нараства. Разходите за енергия на отделните
домакинства като принцип, стават все по-високи. Това ограничава достъпът на
широки слоеве от населението до енергия и енергийни услуги, което от своя страна
води до нарастване на социалното напрежение и възникването на множество
социални конфликти.
Потреблението на „изкопаеми горива” е неразривно свързано и с генерирането на
парникови газове. Тези газове усилват естествения парников ефект на Земята,
средните температури на планетата се покачват и това води до появата на сериозни
и непредсказуеми промени в природата. На потреблението на изкопаеми горива се
дължат 75% от емисиите на въглероден диоксид (СО₂),на голяма част от серните и
други съединения, които са основни “виновници” за нарастването на парниковия
ефект. Увеличаване средната температура на земята води не само до климатични
промени и аномалии, но пряко застрашава самото съществуване на живота на
планетата. В тази връзка разрешаването на проблема за енергията е от
изключителна важност, не само за отделните държави, но и за човечеството като
цяло. Два са основните пътя за разрешаване на въпроса за енергията:


Пътят на енергийната ефективност

Същността на този път е промяна на моделите на потреблението на енергия. Целта е
неоправданите и разточителни модели на потребление да се заменят с енергийно
икономични модели, без да се засяга по обем и качество предлагането на стоки и
услуги.


Пътят на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

Целта е - изместване на енергийните доставки към технологично нови източници на
енергия, които да са сигурни и достъпни за потребителите и щадят околната среда.
С по-ефективното използване
на енергия, област Перник, ще бъде по
конкурентоспособна, особено като се имат предвид повишаващите се цени на
електроенергията. От това ще се облагодетелстват всички, тъй като спестяването на
6
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енергия е равно на спестяване на разходи. Предизвикателството се състои в това, да
се сложи край на прекомерно увеличаващото се енергийно потребление без да се
намалява качеството на живот. От една страна, това може да бъде постигнато чрез
подобряване на енергийната ефективност и от друга страна чрез промяна в поведението на
енергийните консуматори. За енергийна ефективност говорят следните фактори:

Икономически фактор:
по-нисък разход за
енергодобив, увеличаване
стойността на
съществуващото вече ноухау;

Екологически фактор: пониско изразходване на
ресурси, отдаване поголяма важност на
климата, качество на
въздуха;

Фактор за социална
справедливост:
енергийната ефективност
ще допринесе за
запазването на достъпа на
всички социални групи до
енергийни услуги;

Предвид всички гореизброени фактори, програмата за енергийна ефективност
поставя потребителската страна на централна позиция. Ефективното и пестеливо
използване на енергията е нужно да бъде форсирано именно поради наличието на
тези фактори. Контролът над енергийното потребление е важен инструмент за
влияние върху средната и дългосрочната сигурност на енергоснабдяването.
Повишаването на енергийната ефективност е един от основните инструменти,
които водят до постигането на заложените цели на държавната политика в областта
на икономиката и енергетиката, не само на национално ниво, но и на местно.
Общините и областите, като консуматори на енергия, имат съществена роля в
развитието на енергийната ефективност чрез изпълнението на заложените в
планове, програми и проекти енергоспестяващи мерки за намаляване на
енергийната консумация.
Енергийната ефективност означава извличане на максимална полза от всяка
единица енергия, чрез възпитаване на съответното енергийно поведение у
потребителите и използване на модерни технологии, за задоволяване на
ежедневните енергийни потребности. Тя е най-ефективният начин за спестяване на
7

ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА
ОБЛАСТ ПЕРНИК

енергия и намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферния въздух. Тя
може да се представи и като измерител за разумното използване на енергията, което
представлява функция от повишаване на ефекта от дейностите, свързани с
потребление на енергия, при същевременно намаляване на разходите за това без
загубата на енергиен комфорт. Енергийната ефективност, като елемент от
политиката по устойчиво развитие, води до:
-

намаляване разходите за горива и енергия;
повишаване сигурността на снабдяването с енергия;
подобряване на топлинния комфорт;
намаляване емисиите на парникови газове;

2. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ
Изготвянето на областни и общински програми за енергийна ефективност е
задължителна част от държавната политика по енергийна ефективност и налага
участието на съответните регионални и местни структури. Програмите за енергийна
ефективност целят да се намали нивото на енергопотребление в обектите
собственост на общини и области (сгради, инсталации, улично осветление и др.),
като по този начин да се даде пример на населението и бизнеса с оглед генериране
икономия на енергия в бита и индустрията. Предвидените в настоящата програма
мерки по енергийна ефективност, имат за цел политиката по енергийна
ефективност да се превърне в приоритетна на територията на област Перник, като
по този начин се повишат икономическия растеж и жизнения стандарт на
населението на област Перник и се подпомогне опазването на околната среда.
Процесът на преминаване към енергетика с ниски нива на вредни емисии изисква,
повишаване на енергийната ефективност, увеличаване използването на енергия от
възобновяеми източници в брутното крайно енергийно потребление, подобряване
на енергийното управление, развитие на енергийната инфраструктура и
изграждането на вътрешния пазар, както и разработване на различни концепции и
внедряване на нови технологии и услуги. В съответствие с приоритетите на ЕС,
енергийната ефективност е първият приоритет в енергийната политика и е от
основно значение за изпълнението на целите за периода 2020–2030 г.
Новата Европейска рамка заложена в Интегрирания план в областта на енергетика
и климат за 2030 година,приет с Протокол № 8 на Министерския съвет от 27.02.2020
година, залага нови стратегически цели и приоритети на енергетиката и климата в
пет сектора по измерение:
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Декарбонизация-усилия
за
намаляване на емисиите на
парниковите газове,погълтители
на парникови газове и усилия за
увеличаване дела на енергията от
възобновяеми
източници
в
брутното
крайно
енергийно
потребление.

Енергийна ефективностпостигане на енергийни
спестявания в крайното
потребление и в дейностите по
производство пренос и
разпределение на енергия,както
и подобряване на енергийните
характеристики в сградите.

Енергйна
сигурностповишаване
на
енергийната
сигурост чрез диверсификация на
доставките на енергия,ефективно
използване на месни енергийни
ресурси
и
развитие
на
енергийната инфраструкура

Вътрешен
енергиен
пазарразвитие на конкурентен пазар
чрез пълна либерализация на
паразара и интегриране към
регионални и общи европейски
пазари.

Проувания,иновации
и
конкурентност- насърчаване на
науч. постижения за внедряване
на иновативните техноологии в
областта на енергетиката в т.ч. за
производство на чиста енергия и
ефективно
използване
на
енергията
в
крайното
потребление.

Ключовите, политики и мерки за провеждане на енергийната политика на страната
до 2030 г. са определени като се вземат в предвид следните фактори:
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Гарантиране на енергийната сигурност на страната и региона

Наличие на местни енергийни ресурси и използването им в съществуващите
производствени мощности и направените инвестиции за модернизация, което
оказва влияние върху конкурентноспособността на икономиката и социалната
политика на страната
Съществуващата електроенергийна система е балансирана и разполага с
достатъчно мощности с дългосрочен хоризонт за работа

Балансирането на електроенергийната система налага използването на
кондензационни електрически централи за предоставяне на бързи и маневрени
резервни мощности, поради малката часова използваемост на ВЕЦ и ПАВЕЦ
Стойността на БВП на страната спрямо другите страни от ЕС

Нормативната уредба в областта на ЕЕ е приведена в съответствие с европейското
законодателство и като основен документ, осигуряващ изпълнението на политиката
в тази област е Законът за енергийната ефективност (ЗЕЕ). В изпълнение
изискванията на ЗЕЕ и съгласно разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно
енергийната ефективност и Директива 2010/31/ЕС относно енергийните
характеристики на сградите са разработени и са в процес на изпълнение следните
стратегически документи:
-

-

Национален план за действие по енергийна ефективност 2014–2020 г.;
Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015
г.– 2020 г.;
Национален план за подобряване на енергийните характеристики на
отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани
от държавната администрация;
Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за
изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на
сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски
сграден фонд.

Основните приоритети и цели в политиката на България в областта на енергийната
ефективност са следните:
•

постигне спестяване на енергия в размер на 8.325 GWh до 2020 г.;
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•
•

•
•
•
•
•

реализиране на годишни енергийни спестявания в размер на 1.5% от обема на
продажбите на енергия;
предприемане на мерки за подобряване на енергийните характеристики на
поне 5% от общата разгърната застроена площ на всички отоплявани и/или
охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната
администрация;
увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия;
осигуряване на сигурна и достъпна енергия за всички;
свеждане до минимум нежеланите последствия от използването на енергията
върху здравето на хората и околната среда;
повишаване жизнения стандарт на населението;
повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Настоящата програма е структурирана съгласно Указанията на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разработване на планове/програми за
енергийна ефективност.
2.1 Нормативна база
Програмите за енергийна ефективност (ПЕЕ), подлежащи на изготвяне от органите
на държавната и органите на местната власт, са инструмент за изпълнение на
държавната политика в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и служат за
постигане на националната индикативна цел за пестене на горива и енергии,
заложена в Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г.
Една от ключовите цели на програмите за енергийна ефективност е, чрез елемента
на стратегическо планиране, да се подпомогне на местната власт при осигуряването
на достатъчно финансиране за изпълнение на отговорностите ѝ за предоставяне на
адекватни обществени услуги. В това отношение, Програмата за енергийна
ефективност има ролята на прогнозен документ относно необходимите инвестиции
за реализиране на икономия на енергия в крайното енергийно потребление чрез
въвеждане на енергоспестяващи мерки, от една страна, а от друга – на стратегически
документ, имащ за цел намирането на варианти за осигуряване на необходимото
финансиране за изпълнението на този вид мерки.
Въвеждането на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност в
българското законодателство със сега действащия Закон за енергийната
ефективност (ЗЕЕ) на практика постави общините и областите в Република
България в ситуация, при която всяка една от тях следва да приеме нова, актуална
програма за енергийна ефективност, отчитаща разпоредбите на Директивата и на
ЗЕЕ, по чиято сила:
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НА
ОРГАНИТЕ
НА
ДЪРЖАВНАТА И МЕСТНА
ВЛАСТ
вече
не
се
разпределят
индивидуални цели за
енергийни спестявания,
като част от националната
задължителна
цел
за
енергийни спестявания на
Република България, тъй
като
тези
органи
понастоящем
не
са
задължени лица, които
отговарят
за
изпълнението на тази цел.
изготвят
планове
за
енергийна ефективност
със строго фиксирани
мерки
по
енергийна
ефективност, икономия на
енергия, която ще се
генерира в резултат от
изпълнението на тези
мерки и краен срок, в
който тези мерки следва
да бъдат въведени

ПРОГРАМИТЕ
ПО
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ
СА
отворени стратегически
документи,като във във
всеки
един
момент
тезипрограми могат да
бъдат
изменяни
и
допълвани
по
начин,
който
в
максимална
степен дава на органите
на държавната и местната
власт
възможност
да
бъдат
гъвкави
при
реализацията на дейности
и мерки за повишаване на
енергийната ефективност,
като
елемент
от
политиката по устойчиво
развитие

ОРГАНИТЕ
НА
ДЪРЖАВНАТА И МЕСТНА
ВЛАСТ освен по линия на
структурните
и
Кохезионния фондове на
Европейския съюз, и от
специализираните
фондове
/Национален
Доверителен
Екофонд,
ФЕЕВИ, Норвежки фонд и
др./, имат опция, в
качеството си на крайни
клиенти и на бивши
задължени лица по два
поредни
закона
за
енергийната ефективност,
да
привличат
свеж
финансов
ресурс
от
задължените
по
сега
действащия ЗЕЕ лица –
търговци с енергия, по
линия на договори за
енергийноефективни
услуги,
договори
с
гарантиран
резултат
/ЕСКО
договори/
и
договори
за
УЕС
спестявания;

Настоящата програма е изготвена в съответствие с новото европейско
законодателство в областта на енергийната ефективност и е съобразена със:

 Стратегия „Енергетика 2020” на Европейския съюз.

През 2007г. Европейският съвет прие нови енергийни цели за 2020г., т.нар. „триада
20-20-20” за намаляване на емисиите на парникови газове с 20%, увеличаване на
дела на енергията от възобновяеми източници до 20% и подобрение на енергийната
ефективност с 20%. Тези цели, целят ефективното използване на ресурсите на
Европа като се направят важни промени в начина, по който Европа произвежда и
консумира енергия и се основават на това което вече е постигнато в областта на
енергийната политика.

Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност, представляващи
част от Третия либерализационен пакет „Енергетика и климат“:
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Европейското право в областта на енергийната ефективност включва седем
директиви и девет регламента, които са транспонирани в българското
законодателство в Закона за енергийната ефективност. Две от директивите са тясно
свързани с енергийния мениджмънт в общините - Директива 2010/31/ЕО и
Директива 2012/27/ЕО.

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

Целта на директивата е да насърчи подобряване на енергийните характеристики на
сградите в рамките на ЕС, като се вземат предвид външните климатични и местни
условия, както и изискванията за параметрите на вътрешния въздух и
съотношението разходи-ефективност. Директивата определя и изисквания по
отношение на:


общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни
характеристики на сгради и части от тях;



прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните
характеристики на нови и съществуващи сгради, сградни компоненти и
външни ограждащи елементи на сградата, които подлежат на основен
ремонт;



енергийно сертифициране на сгради и части от тях;

 Директива 2012/27/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 25
октомври 2012г. относно енергийната ефективност.

Основната цел на тази Директива е да допринесе за постигане на целите на
Европейския съюз за повишаване на енергийната ефективност в крайното
енергийно потребление на държавите-членки до 31 декември 2020 г. с 20 % чрез:


изготвяне на национална дългосрочна стратегия за саниране на обществения
и частен сграден фонд;
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задължително реновиране на 3% годишно от пълната разгъната застроена
площ (РЗП) на държавните сгради с разгъната застроена площ над 250 кв.м, а
за общинските сгради това е пожелателно;



въвеждане на схеми за задължения за енергийната ефективност, осигуряващи
изпълнението на националната цел за енергийни спестявания от страна на
т.нар. „задължени лица – търговци с енергия“, между които тази цел се
разпределя като индивидуални цели за енергийни спестявания, подлежащи
на изпълнение чрез:
-

Настоящата програма за енергийна ефективност на област Перник

-

сключване на договори за реализация на енергийноефективни услуги
при крайните клиенти на енергия;

-

внасяне на парични средства от търговците
специализирани фондове за енергийна ефективност;

-

прехвърляне на енергийни спестявания
удостоверения за енергийни спестявания.

-

насърчаване използването на т.нар. „ЕСКО модел“, представляващ
финансова схема за насърчаване реализацията на енергоспестяващи
мерки при крайните клиенти на енергия чрез реализацията на
договори с гарантиран резултат;

-

въвеждане на система за управление по енергийна ефективност
(енергиен мениджмънт), включително енергийни обследвания, като
част от прилагането на програмата по енергийна ефективност от
публичните органи и органите на местната власт и местното
самоуправление.

чрез

с

енергия

закупуване

в
на

 Пътна карта за енергетиката до 2050г.
През декември 2011г. Европейската комисия публикува Пътна карта за
енергетиката, която има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050г. като
същевременно се подобри конкурентоспособността и сигурността на доставките за
Европа.

 Енергийната стратегия на Република България до 2020г
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Настоящата национална енергийна стратегия до 2020г. отразява визия на България
за европейското развитие, съобразена с актуалната европейска политика и световни
тенденции в развитието на енергийните технологии.

 Стратегия Европа 2020
Тя залага на три основни приоритета


Интелигентен растеж - изграждане на икономика, основаваща се на
знания и иновации;



Устойчив растеж– насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна
икономика с по-ефективно използване на ресурсите;



Приобщаващ растеж - стимулиране на икономика с високи равнища на
заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване, както и
нейните три основни цели:
1) заетост за 75% от населението на възраст 20-64 години;
2) инвестиции в научно изследователската и развойна дейност в
размер 3% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз;
3) постигане на целите „20-20-20“ по отношение на енергетиката и
климата.

 Закон за енергийната ефективност
Въвеждането в българското законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно
енергийната ефективност със сега действащия ЗЕЕ поставя редица
предизвикателства пред задължените лица – търговци с енергия, както и пред
общините и областите в качеството им на крайни клиенти на енергия.
Съгласно чл. 14 от ЗЕЕ, за подпомагане изпълнението на националната цел за
енергийна ефективност се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания,
която да осигури постигането на обща кумулативна цел за спестена енергия при
крайното потребление на енергия до 31 декември 2020 г. Общата кумулативна цел
за енергийни спестявания обхваща периода 2014- 2020 г. и се определя като
натрупване на нови енергийни спестявания от минимум 1,5 на сто годишно от
средната годишна стойност на общото количество на енергията, доставена до
15
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крайните клиенти на територията на страната през 2010, 2011 и 2012 г., с
изключение на количеството горива и съответстващата на тези горива енергия,
използвани за транспортни цели под код „B_101900“ по статистиката на Евростат.
Общата кумулативна цел се разпределя, като индивидуални цели за енергийни
спестявания, между следните задължени лица:
1. крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с издадена
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, които продават
електрическа енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;
2. топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават
топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;
3. крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни
клиенти повече от 1 млн. кубически метра годишно;
4. търговци с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил.
тона течни горива годишно, с изключение на горивата за транспортни цели;
5.търговци с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил.
тона твърди горива годишно.
При определяне на общата кумулативна цел се използват следните ставки за
изчисление на енергийни спестявания в размер:


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



по 1,25 на сто годишно за 2016 и 2017 г.;



по 1,50 на сто годишно за 2018, 2019 и 2020 г.

Като основа за изчисляване на общата кумулативна цел се използва продаденото на
крайни клиенти през предходната календарна година количество енергия от
различните видове търговци с енергия. Съгласно чл. 21 от ЗЕЕ, при изпълнение на
индивидуалните цели за енергийни спестявания задължените лица по чл. 14, ал. 4
(търговци с енергия) могат да:
1. предлагат енергийноефективни услуги на конкурентни цени чрез доставчик
на енергийноефективни услуги, и/или
2. правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
или в други финансови посредници за финансиране на дейности и мерки за
енергийна ефективност в размер на инвестициите, необходими за
изпълнение на мерки за постигане на индивидуалните им цели, определени
съгласно методиката по чл. 7, ал. 1, т. 11, и/или
16
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3. сключват споразумения с доставчици на енергийноефективни услуги или
други незадължени страни за прехвърляне на енергийни спестявания чрез
прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 задължените лица по чл. 14, ал. 4 договарят с Фонд
"Енергийна ефективност и възобновяеми източници" или със съответния финансов
посредник условията за прехвърляне на удостоверенията за енергийни спестявания,
постигнати в резултат на финансираните от тях мерки за енергийна ефективност.
Съгласно чл. 75 от ЗЕЕ, удостоверенията за енергийни спестявания могат да се
прехвърлят от:
1. задължено към друго задължено лице по чл. 14, ал. 4, когато първото
задължено лице е в преизпълнение на определената му индивидуална цел за
енергийни спестявания;
2. незадължено лице към задължено лице по чл. 14, ал. 4.
Водещото за удостоверенията за енергийни спестявания е, че те обективират
реализирана икономия на енергия в резултат на вложена инвестиция за
изпълнението на мерки по енергийна ефективност. Тоест основното при
прехвърлянето са не самите удостоверения, а икономията на енергия, за която те се
отнасят.
Раздел V на Закона за енергийната ефективност ал.1 на чл.63 вменява задължения
на общините по управление потреблението на енергия, произтичащи от нормата, в
качеството им на собственици на сгради с разгъната застроена площ над 250 кв.м, а
именно:
.................................................................................
(1) Задължените лица по чл. 14, ал. 4, собствениците на сгради – публична държавна
или общинска собственост, собствениците на предприятия, промишлени системи и
системи за външно изкуствено осветление по чл. 57, ал. 2 са длъжни да извършват
управление на енергийната ефективност.
(2) Управлението на енергийната ефективност се извършва чрез:
1. организиране на изпълнението на програмите по чл. 12, ал. 2, както и на други
мерки, които водят до енергийни спестявания, и изпълнението на целите, заложени
в актовете по чл. 5, ал. 3, т. 1 – 4 – от собствениците на сгради – публична държавна
или общинска собственост, и собствениците на системи за външно изкуствено
осветление;
17

ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА
ОБЛАСТ ПЕРНИК

2. поддържане на бази данни за месечното производство и потребление по видове
енергии – от собствениците на предприятия и промишлени системи;
3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление – от задължените
лица по ал. 1; 4. изготвяне на месечни и годишни енергийни баланси, включващи
закупуваната и продаваната енергия, и оценка на изпълнението на поставените им
индивидуални цели за енергийни спестявания – от задължените лица по чл. 14, ал. 4.
(3) Лицата по ал. 1 представят в агенцията годишни отчети за управлението на
енергийната ефективност.
(4) Отчетите по ал. 3 съдържат информация за изпълнението на дейности по ал. 2 и
се представят в агенцията не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на
отчитане.
(5) Задължените лица по чл. 14, ал. 4 ежегодно в срок до 1 март предоставят на кмета
на съответната община информация за количествата на продадената на крайните
клиенти енергия на територията на общината за предходната година.
(6) Отчетите по ал. 3 на държавните органи и на кметовете на общините се
представят в агенцията заедно с отчетите по чл. 12, ал. 5.
(7) Отчетите по ал. 3 се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор
на агенцията
Чл. 64. За управление на енергийната ефективност в сгради – държавна или
общинска собственост, към областните и общинските администрации могат да се
създават експертни съвети за подпомагане дейността на областните управители и
кметовете на общини.
В Областна администрация Перник има създаден Областен съвет за устойчиво и
енергийно развитие, с установен правилник за организация и дейност, като в
раздел III от настоящия правилник - Функции и задачи на Областен съвет за
устойчиво енергийно развитие, ясно са регламентирани са неговите функции:
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Организира съвместно с органите на местното самоуправление изготвянето на планове за енергийно
развитие и програми за тяхното изпълнение.

Прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за енергийната
ефективност и възобновяемите енергийни източници на територията на областта.

Обсъжда въпроси, свързани с финансирането и привличането на инвестиции в сферата на
енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в областта.

Осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване производството и потреблението
на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми източници, производството и потреблението
на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия
от възобновяеми източници в транспорта на територията на областта.

Разглежда в годишното заседание доклади на общините по изпълнените мерки от общинските
планове за енергийна ефективност и програми за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива.

Изпълнението на настоящата програма има за цел да допринесе за:
 Смекчаване на последиците от изменението на климата чрез намаляване
емисиите на парникови газове по разходно ефективен начин;
 Подобряване конкурентоспособността на икономиката на общината
стимулиране на икономическия растеж;

и

 Трайно и значимо решаване на глобалния въпрос за енергията, за намаляване
зависимостта от вноса на енергийни ресурси и повишаване сигурността на
енергийните доставки;
В глава Четвърта от Закона за енергийна ефективност за залегнали Договорите с
гарантиран резултат така наречените ЕСКО Договори, от които общините могат да
се възползват.
Условно ЕСКО проектът, изпълняван по договор с гарантиран резултат, преминава
през три основни фази на изпълнение:
-

Фаза 1 – „Подготовка“;

-

Фаза 2 – „Изпълнение“;

-

Фаза 3 – „Мониторинг“.
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Преди сключване на ЕСКО договор и до етапа на реалното му изпълнение, проектът
има няколко предварителни етапа, които се характеризират като подготвителни:
-

Етап 1 – „Идентифициране на проекта и проектен замисъл“;

-

Етап 2 – „Предварителен експертен анализ“;

-

Етап 3 – „Обследване за енергийна ефективност - детайлен енергиен анализ“;

-

Етап 4 – „Договаряне“.

Това са етапите, които формират първата фаза на проекта – фаза 1 „Подготовка“. В
обичайната практика те не са предмет на ЕСКО договора, но етапите в периода на
първата фаза може да се договорят и изпълнят и от квалифицирани експерти,
включени или наети в структурата на ЕСКО компанията, с изключение на дейността
за извършване на енергийното обследване. Обследването се извършва от лица
вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ.
Във фазата на изпълнение (фаза 2) се извършва същинската реализация на проекта,
съгласно сключения договор с гарантиран резултат.
Третата фаза обхваща периода на мониторинг, който също е предмет на ЕСКО
договора.
Страни по ЕСКО договорите и съответно – по договорите за енергийноефективни
услуги:
- Чрез чл. 72, ал. 2 от ЗЕЕ, изпълнители на ЕСКО договорите могат да бъдат лица,
които имат статута на доставчици на енергийноефективни услуги. Тези лица трябва
да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон и да имат
предмет на дейност, включващ изпълнение на услуги по договори с гарантиран
резултат
Възложители по ЕСКО договорите са собственици на сгради, собственици на
промишлени системи и собственици на улично осветление.
Инвестицията, която се прави при ЕСКО договорите от ЕСКО компанията за
изпълнение на дейности (обследване за енергийна ефективност) и мерки
(енергоспестяващи мерки) за повишаване на енергийната ефективност в полза на
възложителя – собственик на сграда, собственик на промишлена система,
собственик на улично осветление, се откупува за сметка на реализираната икономия
на енергия. Инвестицията която се прави при договорите за енергийноефективни
услуги от страна на „задължено лице – търговец с енергия“ по смисъла на чл. 14, ал. 4
от ЗЕЕ за изпълнение на дейности (обследване за енергийна ефективност) и мерки
20
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(енергоспестяващи мерки) за повишаване на енергийната ефективност в полза на
краен клиент - купувач на енергия, се откупува през доставната цена на съответния
вид енергия (електрическа енергия, природен газ, топлинна енергия и др.).
Срок на откупуване на инвестицията при ЕСКО договорите и при договорите за
енергийноефективни услуги:
- Изпълнението и на ЕСКО договорите, и на договорите за енергийноефективни
услуги се предшества от извършването на обследване за енергийна ефективност,
което има за цел да идентифицира кои са необходимите мерки за повишаване на
енергийната ефективност на даден обект (сграда, промишлена система или улично
осветление), какъв е размерът на инвестицията, която ще се вложи в предписаните
енергоспестяващи мерки и съответно- какъв е срокът на откупуване на тази
инвестиция през икономията на енергия, която се предвижда да бъде генерирана в
резултат на изпълнението на тези мерки.
Поради обвързването с изпълнението на мерки за повишаване на енергийна
ефективност и двата вида договори – ЕСКО договори и договори за
енергийноефективни услуги имат срок на действие, равен на срока на откупуване на
инвестицията, обективиран в доклада от обследването. Това е и причината тези два
съвсем различни договора да се смесват и да не се прави разграничение между тях.
 Закон за енергетиката
На кметовете на общини се възлагат следните задължения:


Да изискват от енергийните предприятия на територията на общината
прогнози за развитието на потреблението на електрическа и топлинна
енергия и природен газ, програми и планове за енергоснабдяване,
топлоснабдяване и газоснабдяване;



Да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на
мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината
за имоти – общинска собственост;



Задължително предвиждат в общите и подробните устройствени планове
благоустройствени работи, необходими за изпълнението на програмите и
плановете на енергийните предприятия по тяхно предложение;

 Закон за устройство на териториите
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Едно от основните изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е да се
определят съществените изисквания към сградния фонд. Важно е в една сграда да се
въведат мерки за икономия на консумацията на топлинната енергия и да се увеличи
топлосъхранението на обектите. Въвежда се правило за лицето упражняващо
строителен надзор на обектите, за да носи отговорност за оценката за енергийна
ефективност на обектите.

 Национални стратегически документи, планове и програми



Енергийна стратегия на Република България



Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 - 2010 г.



Втори национален план за действие по енергийна ефективност 2011 - 2013 г.



Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 - 2020 г.



Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република
България 2021 - 2030 г.



Годишен отчет за изпълнението на НПДЕЕ 2014 – 2020 г.



Годишен отчет за изпълнението на НПДЕЕ за 2015 г.



Национален план за действие по промените в климата;



Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна
ефективност и План – програма за нейното изпълнение;



Рамкова конвенция на ООН по изменението на климата и Протокола от Киото;



Национална програма за развитие „България 2020”

 Подзаконови нормативни актове
След приемането на самостоятелен Закон за енергийна ефективност и приетите
изменения (както и приетите промени в Закона за устройство на територията), бяха
създадени и подзаконови нормативни актове. Тяхната цел е да доразработят
основните разпоредби, касаещи енергийната ефективност, залегнали във вече
упоменатите закони:
22
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НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на
показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на
предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено
осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на
обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни
спестявания



НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради



НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и
енергийните характеристики на сградите.



НАРЕДБА № РД-16-347 от 02.04.2009 г. за условията и реда за определяне
размера и изплащане на планираните средства по договор с гарантиран
резултат , водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или
общинска собственост.



НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 14 март 2019 г. за условията и реда за извършване
на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с
водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал.
1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания,
както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата
данни по чл. 52 от закона за енергийната ефективност



НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за
осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините
на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към
методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им.
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НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за енергийна
ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на
схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на
индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица.



НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието,
структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация.

 Европейски цели до 2030г:


40 % намаление на емисиите на вредни парникови газове спрямо 1990г.



27 % дял на ВЕИ от енергийното потребление



27 % подобрение на енергийната ефективност

 Европейски цели до 2040 г
Целите са разработени, очаква се приемането им и официалното им публикуване.
Новият подход в политиката на ЕС в областта на ЕЕ определя и нов подход в
оценката на енергийните спестявания. Отражение на новия подход са направените в
Приложение V, част 2, т.(е) от Директива 2012/27/ЕС разяснения за живота на
действие на приложимите мерки за ЕЕ. Всяка реализирана мярка по енергийна
ефективност се предполага, че трябва да реализира енергийни спестявания не само
в годината на нейното изпълнение, но и през следващите години (поне до края но
Следователно общото количество спестявания, които трябва да бъдат достигнати
през целия период на задължението по чл.7 от Директивата е сума от
кумулативното нарастване на спестяванията за всяка следваща година.
Разработването на общностни цели за енергийни спестявания за двата следващи
периода и изискването приложените мерки да действат дългосрочно показва, че
политиката на съюза в областта на енергийната ефективност има конкретна
дългосрочна цел за реално и трайно намаление на потреблението на енергия и
достигането на икономика с ниска степен на въглеродни емисии на страните –членки.
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Националната и междинните индикативни цели за ЕС са разпределени като
индивидуални цели за енергийни спестявания и междинни индикативни цели за
енергийни спестявания за следните задължени лица:
1. Търговци с енергия;
2. Собственици на сгради за обществено обслужване в експлоатация с
разгъната застроена площ (РЗП) над 1000 кв.м., от 12.03.2013г. с РЗП над
500 кв.м., а от 9 юли 2015г. - с разгъната застроена площ над 250 кв.м.;
3. Собственици на промишлени системи, чието годишно потребление на
енергия е над 3000 МWh.
Със следващи изменения и допълнения на ЗЕЕ (отм.) като задължени лица са
включени предприятията, които по смисъла на ЗМСП не са малки или средни
предприятия и собствениците на системи за външно изкуствено осветление в
населени места с население над 20 000 жители.
 Други стратегически документи на областта:
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Стратегия за развитие на област Перник 2013-2020 година
Програма за енергийна ефективност на община Брезник 2020-2030 година
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива на община Брезник за периода
2017г. – 2027г
Програма за енергийна ефективност на община Земен до 2025 година
Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива до 2021 г. гр. Земен
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2022 г. на община Ковачевци
Програма за енергийна ефективност на община Ковачевци 2020-2022 г.
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Перник за
периода 2020-2023 г
Програма за енергийна ефективност на община Перник до 2020 година
План за действие за устойчиво енергийно развитие на община Трън 2014 2020 г.
Програма на община Радомир за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива 2019-2022 г.
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2.2 Профил на област Перник
2.2.1 Общ профил
Пернишка област е разположена в Западната част на България на територия от
2390,5 кв.км. ( 2,15% от площта на България) и е една от 28-те области в страната.
Област Перник се намира в рамките на Югозападен район (NUTS II) и включва шест
общини: Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци.
КЛИМАТ
Климатът на територията на областта е умерено-континентален. В климатично
отношение Пернишка област попада в умереноконтиненталната климатична област,
като само Витошкият склон е в планинската климатична област. Климатичните
условия се определят от сравнително голямата средна надморска височина - 750 м,
която варира в широки граници - от 650 м до над 2000 м. Пролетта настъпва
сравнително късно – към края на март и началото на април. Средната пролетна
температура е +9 °С. За лятото средната сезонна температура е 19,9 °С. Най-горещият
месец е юли – средномесечна температура 29,6 °С. Абсолютният температурен
максимум е 38,1 °С. Есента е по-топла от пролетта, средната сезонна температура е
10 °С

Диаграма №1 Средни температури и валежи

Диаграма №2 Облачни, слънчеви и валежни дни
Изт. meteoblue

Характерна черта на климата са приземните температурни инверсии, особено през
зимните месеци. Лятото не е горещо, а есента е по-топла от пролетта.
Преобладаващите ветрове са от север (27,3 %) и северозапад (20,0 %), но значителен
е и делът на южните ветрове (18,0 %) .Средната годишна скорост на вятъра в ст.
Перник е твърде ниска – 1,1 m / sec. Тук се наблюдава и един от най-високите
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проценти за страната на тихо време (66,4 %), което е сериозна предпоставка за
понижаване на самоочистващата способност на атмосферата.

Диаграма №3 Количество на валежите

Диаграма №4 Скорост на вятъра

Годишната сума на валежите е 606 mm, със сезонно разпределение от преходен тип –
два максимума (пролетен и късноесенен) и два минимума – летен и зимен.
РЕЛЕФ
В насечения котловиннопланински релеф с надморска височина 720 м. ,са включени
Пернишко-Брезнишката, Радомирската и Земенската котловини, пресичани от
река Струма и от най-горните ѝ пълноводни притоци. Котловините са отделени
помежду си от трудно проходимите проломи, издълбани от Владайска река, Струма
и река Ябланица.
ВОДИ
В областта има три основни минерални водоизточника – в с. Банкя, Трънска община,
в кв. "Бела вода" и с. Рударци, Пернишка община. Водите в областта се управляват от
съответните Басейнови дирекции (Западнобеломорски район за р. Струма и
Дунавски район за поречие Ерма), като контролът се извършва от РИОСВ-Перник.
Качеството на повърхностните води в областта се нуждае от подобрение;
съществуват замърсени участъци по физикохимични параметри по поречието на р.
Струма, с основни замърсители амониев азот, нитритен азот, фосфати и общ фосфор
и повишени нива на киселинност.
На територията на областта има един язовир („Студена”), предназначен за питейнобитово и промишлено водоснабдяване, с общ обем 25.2 млн. куб. м., като към
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периода на изготвяне на програмата, областта е в затруднение с промишленото
водоподаване и е на воден режим.
ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
На територията са разпространени кафяви каменни въглища – Пернишки
каменовъглен басейн варовици (пригодни за добив на цимент и вар) – в община
Земен, Перник и гр. Батановци доломит (подходящ с флюси в металургията) – кв.
Калкас и с. Боснек в община Перник, с. Гълъбник в община Радомир риолит (златен
трахит) – в с. Лешниковци, община Трън (като облицовъчен камък) кварц – кариера
“Бели камък”, с. Глоговица в община Трън. петролни шисти при с. Извор и
Борнарево. инертни материали – с. Долни Раковец.
ЖИВОТНОВЪДСТВО
В следващите две диаграми ще проследим животните отглеждани на територията
на Областта

Брой обекти на отглеждани
животни

5%

0%

6%

2%

Говеда
34%

55%

Видове животни отглеждани на
територията на Областта

Овце

15%

Овце

42%

Кози

35%

Биволи
Коне
Диаграма № 5 Брой обекти на отглеждани животни

Говеда

Кози
Биволи

1%

0% 5%

Коне

Диаграма № 6 Видове животни

ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Горската територия на област Перник обхваща площ от 1 051810 дка (m³.10³), която
включва дървопроизводствени площи, поляни, долини, скали, сипеи и др. За 2019г. ,
съгласно данни на информационната система на ИАГ на територията на област
Перник, от общо 26 646 дка (m³.10³),дървопроизводствена площ е отчетен добив на
295,681(m³.10³) дървесина.
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Отчетен добив по видове дървесина на територията на
Областта
Отчетен добив по видове дървесина на територията на Областта (m³.10³)

Широколистна

50 700

Иглолистна
244 681

Диаграма №7 Отчетен добив по видове дървесина на територията на Областта

Предназначението на иглолистната дървесина е за строителен дървен материал,
целулоза или производство на пелети, докато приблизително около 90% от
добивната широколистна дървесина е предназначена за дърва за горене.
Използваната земеделска площ в област Перник е около 540 000 дка, от които:
зърнено-житни и технически култури са над 303 000 дка, 9 800 дка плодове и
зеленчуци, в т. ч. картофи 4 600 дка и овощни насаждения (общо) – 1 970 дка,
постоянно затревени площи – 182 800 дка, етерично-маслени и ароматни растения и
шипки – 1 740 дка. В Регистъра на земеделските стопани, създаден и поддържан по
реда на Наредба № 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани, за стопанската 2018/2019 г. в област Перник са
регистрирани/пререгистрирани 1 344 физически и юридически лица. Това са
субектите, които се занимават със земеделие, на територията на областта. За
стопанската 2019/2020 пререгистрацията все още не е приключила. През 2019 г. в
кампания Директни плащания са заявени за подпомагане 543 790 дка земеделски
земи от 1 280 бенефициенти.
През стопанската 2018/2019 година в област Перник са засяти и реколтирани
следните земеделски култури:
•

Пшеница – засети площи общо за областта – 154 090 дка, реколтирани площи
154 090, получена продукция – 63 405 тона, със среден добив за областта от
411 кг/дка;
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•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Ечемик – засети площи общо за областта – 9 028 дка, реколтирани 9 028 дка,
произведена продукция – 3 092 тона , със среден добив за областта от 342
кг/дка;
Пролетен ечемик – засети площи общо за областта – 2 207 дка, реколтирани
– 2 207 дка, произведена продукция 376 тона, със среден добив за областта
от 170 кг/дка;
Овес – засети площи общо за областта – 5 604 дка, реколтирани площи – 5 604
дка, получена продукция от 1 301 тона, и среден добив за областта от 232
кг/дка;
Ръж – засети площи в община Радомир 100 дка, реколтирани площи 100 дка,
получена продукция - 20 тона, със среден добив от 200 кг/ дка;
Сорго – засети площи 30 дка в община Радомир, реколтирани площи 30 дка,
получена продукция – 3 тона , със среден добив 100 кг/ дка;
Тритикале – засети площи 200 дка в община Брезник, реколтирани площи
200 дка, получена продукция – 80 тона , със среден добив 400 кг/ дка;
Царевица за зърно – засети площи общо за областта 16 480 дка, реколтирани
същите площи и производство от 6 493 тона, със среден добив за областта от
394 кг/дка;
Засети площи със силажна царевица на територията на община Брезник и
община Радомир – общо 4300 дка, реколтирани - 4300 дка, получена
продукция от 17 120 тона със среден добив от 3 981 кг/дка;
Маслодаен слънчоглед – засети площи общо за областта 89 330 дка,
реколтирани същите площи, производство 14 624 тона, със среден добив за
областта от 164 кг/дка;
Маслодайна рапица – засети площи общо за областта 11 800 дка, издадени
14 бр. констативни протоколи за 3 609 дка пропаднали площи в община
Радомир, вследствие есенното засушаване, – 8 191 дка, получена продукция
– 2 515 тона, среден добив за областта – 307 кг/дка;
Градински грах – засадени площи 60 дка в общините Перник и Радомир,
реколтирани площи - 60 дка, получена продукция – 16.5 тона със среден добив
от 275 кг/дка;
Фуражен грах – засадени площи 708 дка, в общините Брезник, Трън, Перник
и Земен, реколтирани площи – 708 дка, получена продукция – 189 тона, със
среден добив - 267 кг/ дка;
Картофи - засадени площи 4 600 дка, реколтирани площи – 4 600 дка,
получена продукция – 10 426 тона, среден добив за областта – 2 267 кг/ дка.

През есента на 2019 година, за стопанската 2019/2020 година са засети следните
площи с есенници:
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Засети площи с есенници за стопанската 2019/2020 на
територията на област Перник (дка)
Маслодайна рапица
Тритикале
Ръж
Ечемик
Пшеница
0

Засети площи с есенници за
стопанската 2019/2020 на
територията на област Перник
(дка)

20000 40000 60000 80000 100000120000140000160000
Пшеница

Ечемик

Ръж

Тритикале

Маслодайн
а рапица

143580

9760

120

250

5000

Диаграма № 8 Засети площи с есенници за 2019/2020

Предназначението на получената земеделска продукция е за изхранване на
селскостопанските животни и населението /във вид на преработени продукти/.
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
На територията на област Перник има защитени територии – Част от Природен парк
„Витоша”, ПР „ Острица”, ЗМ „Белите кладенци”, ЗМ „Чокльово блато”, ЗМ „Лялинци”,
ЗМ „Янкьовец”, ПЗ „Ждрелото на р. Ерма”, ПЗ „Пещера Духлата”.
В Натура 2000 са включени:


Защитени зони за птиците:

“Мещица”, разположена в землищата на с. Бабица, с. Велковци, с. Гоз, с. Сопица,
община Брезник; с. Вискяр, с. Витановци, с. Мещица, с. Радуй, с. Расник, община
Перник;
“Ноевци”, разположена в землищата на с. Бегуновци, с. Брезнишки извор, с. Гигинци,
с. Кошарево, с. Кривонос, с. Непразненци, с. Ноевци, с. Ребро, с. Садовик, с. Слаковци, с.
Станьовци, община Брезник; с. Беренде, община Земен; с. Слатино, община
Ковачевци; с. Лесковец, с. Планиница, с. Селищен дол и с. Ярджиловци, община
Перник;
„Любаш” - община Брезник, „Витоша” и “Земен”
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Защитени зони за местообитанията:

„Краище”; „Еловица”; „Големи връх”; „Руй”

2.2.2 Демографски и икономически профил. Инфраструктура
По данни на Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно
Обслужване
към 15.03.2020 година разпределението на населението на
територията на област Перник има следния вид:
ОБЩИНА
Брой
насе
лени
мест
а

Общо

БРЕЗНИК
ЗЕМЕН
КОВАЧЕВЦ
И
ПЕРНИК
РАДОМИР
ТРЪН

35
18
10

5841
2053
1131

Постоянен адрес
Наст
Наст
Наст
адрес
адрес в
адрес
в нас
наст
извън
място
място
община
от
та
община
та
5120
120
601
1734
37
282
920
43
168

24
32
52

98717
18948
3685

86029
16339
3133

Всичко за
областта

171

2163
524
125

10525
2085
427

Общо

Настоящ адрес
Пост
Пост
адрес
адрес в
в
нас
нас.мя място от
сто
общинат
а

Пост
адрес
извън
общинат
а

6315
2650
2090

5120
1734
920

120
37
43

1075
879
1127

92232
18812
4245

86029
16339
3133

2163
524
125

4040
1949
987

126334

Таблица № 1 Население по постоянен и настоящ адрес в област Перник/ Изт. ГРАО

Спрямо изминалите години се наблюдава трайна тенденция към намаляванe броя
на населението на област Перник, като това се дължи както на отрицателния
естествен прираст, така и на отрицателния механичен прираст. Отрицателните
стойности на естествения прираст се увеличават ежегодно и това води до
намаляване на демографския потенциал на общината, което е ограничаващ фактор
за нейното бъдещо социално-икономическо развитие. Отрицателният естествен
прираст в комбинация със застаряване на населението силно влошава
възпроизводствените възможности. Подобряването на градската среда е една от
възможностите за намаляване на отрицателните стойности на естествения прираст.
Равнището на безработица в областта към 31.12.2019г. е 4.23%, а към 29.02.2020г.
е 4.40%.
В една обща статистика (Табл.№2) ще бъдат разгледани показателите относно
демографския профил на област Перник, пазара на труда, здравеопазване,
образование, инвестиции, профилът на нестопанските предприятия, транспорт ,
НИРД, информационното общество, жилищния фонд и туризма. Данните обхващат
показателите от 2014 г до 2018 г.включително.
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Теми

Показатели

Демографска
статистика

Население към 31.12. - общо
(брой)
Население към 31.12. мъже (брой)
Население към 31.12. - жени
(брой)
Коефициент на естествен
прираст (на 1 000 души от
населението) - ‰
Коефициент на детска
смъртност (на 1 000
живородени деца) - ‰
Коефициент на смъртност общо (на 1 000 души от
населението) - ‰
Коефициент на смъртност мъже (на 1 000 души от
населението) - ‰
Коефициент на смъртност жени (на 1 000 души от
населението) - ‰
Среден списъчен брой на
наети лица по трудово и
служебно правоотношение
(брой)
Средна годишна работна
заплата на наетите лица по
трудово и служебно
правоотношение (лв.)
Коефициент на
икономическа активност 15 - 64 навършени години
(%)
Коефициент на заетост 15 - 64 навършени години
(%)
Коефициент на
безработица (%)
Регистрирани в бюрата по
труда безработни лица към
31.12. (брой)
Относителен дял на
населениeто на възраст
между 25 и 64 навършени
години с висше
образование (%)
Относителен дял на
населението на възраст
между 25 и 64 навършени

Пазар на труда

Години
2014
127 048

2015
125 456

2016
123 770

2017
122 421

2018
120 880

62 062

61 250

60 413

59 646

58 824

64 986

64 206

63 357

62 775

62 056

-11.2

-12.4

-11.6

-12.4

-11.9

5.3

4.6

5.3

5.4

7.5

18.5

19.4

19.2

19.9

19.6

20.2

21.1

20.9

21.4

21.3

16.9

17.9

17.7

18.4

18.0

27 164

27 560

27 148

27 344

27 704

7 063

7 514

8 449

9 321

10 321

71.0

72.7

70.7

71.4

72.1

61.6

62.5

61.9

66.5

66.7

13.1

14.0

12.4

(6.8)

7.5

5 970

5 079

3 624

3 230

2 764

17.8

22.6

18.6

19.9

23.8

69.6

67.2

71.2

69.6

63.8
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Здравеопазване

Образование

Инвестиции

Нефинансови
предприятия

години със средно
образование (%)
Относителен дял на
населението на възраст
между 25 и 64 навършени
години с основно и пониско образование (%)
Болнични заведения към
31.12. (брой)
Легла в болничните
заведения към 31.12. (брой)
Лекари в лечебните и
здравните заведения към
31.12. на 10 000 души от
населението (брой)
Училища (начален,
прогимназиален и
гимназиален етап) - брой
Записани учащи във всички
видове училища (начален,
прогимназиален и
гимназиален етап) - брой
Групов нетен коефициент
на записване на децата в
детските градини (%)
Чуждестранни преки
инвестиции в
нефинансовите
предприятия към 31.12.
(хил. еврo)
Разходи за придобиване на
ДМА (хил. лв.)
Оборот (хил. лв.)
Произведена продукция
(хил. лв.)
Добавена стойност по
факторни разходи (хил. лв.)
Относителен дял на
предприятията с до 9 заети
лица в общия брой
предприятия (%)
Относителен дял на
предприятията с 10-49
заети лица в общия брой
предприятия (%)
Относителен дял на
предприятията с 50-249
заети лица в общия брой
предприятия (%)
Относителен дял на
предприятията с повече от
250 заети лица в общия
брой предприятия (%)

12.6

10.3

10.2

10.5

12.4

4

4

4

4

4

477

477

477

477

448

27.6

26.8

27.3

27.3

28.6

43

43

41

40

40

11 656

11 267

11 325

11 263

11 125

87.7

84.6

86.0

85.8

87.0

218 998.9

178 901.7

186 558.1

204 135.9

199 061.6

126 798

166 121

162 083

129 837

134 062

2 019 411
1 433 169

2 062 014
1 449 518

2 015 847
1 469 150

2 521 860
1 843 582

2 810 830
2 118 420

319 057

324 926

398 346

481 090

543 816

93.2

93.2

93.4

93.5

93.3

5.5

5.5

5.4

5.3

5.5

1.1

1.1

1.0

1.0

1.0

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2
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Транспорт

НИРД

Информационно
общество

Жилищен фонд
Туризъм

Дължина на
aвтомагистралите (км)
Дължина на първокласните
пътища (км)
Дължина на второкласните
пътища (км)
Дължина на третокласните
пътища (км)
Дължина на железопътните
линии (км)
Разходи за
научноизследователска и
развойна дейност (НИРД) хил. лв.
Персонал, зает с
научноизследователска и
развойна дейност (НИРД) брой
Относителен дял на
домакинствата с достъп до
интернет (%)
Относителен дял на лицата
на възраст между 16 и 74
години, използващи
регулярно интернет (всеки
ден или поне веднъж
седмично) - %
Жилищни сгради (брой)
Жилища (брой)
Места за настаняване
(брой)
Реализирани нощувки
(брой)

17

17

15

15

15

79

80

80

80

80

66

66

66

66

66

414

414

413

413

413

116

115

115

115

115

171

..

..

..

880

19

34

36

34

34

43.8

53.0

57.2

67.9

67.7

47.8

54.0

54.5

57.7

74.0

62 019
95 584
16

62 126
95 720
16

62 215
95 873
17

62 310
95 997
16

62 394
96 106
14

31 133

30 660

32 892

29 465

30 948

Таблица № 2 Демографски профил на област Перник,Изт.НСИ
Техническата инфраструктура в областта е свързано с гео-стратегическото
местоположение на областния център Перник. Отличните транспортни връзки го
превръщат в удобен логистичен мост между Европа и Азия.
През територията на областта преминават главни пътни връзки с европейско и
балканско значение:
• Европейски транспортен коридор № IV -Дрезден - Прага - Братислава - Гьор
Будапеща - Арад - Крайова - София - Пловдив - Истанбул, с разклонение
София - Кулата - Солун е път, свързващ страните от Централна Европа с
Егейско море (пристанище Солун).
•

Европейски транспортен коридор No VIII -Дурас- Тирана - Кафтан/Kaфaсан Скопие - Деве Баир - Гюешево - Сoфия - Пловдив - Бургас - (Варна) е връзката
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между Адриатическо море и страните от черноморския регион, Русия и
страните от Централна Азия и пресича Албания, Maкедония и България.
Благодарение на Автомагистрала Люлин, се е подобрил превозът на стоки от
Гърция до Виена, като това е един от най-сложните инфраструктурни обекти,
изграждани на Балканския полуостров.
Железопътните линии, преминаващи през областта, са част от международните
линии: София – Атина и София –Скопие
Най-близкото летище отстои само на 40 км от областния център.
Областта има големи възможности за регионално сътрудничество – както със
съседни области, така и за участие в транс граничното сътрудничество с Република
Сърбия.

3. ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Програмата за енергийна ефективност (ПЕЕ), изготвяна от органите на местната и
държавна власт, е инструмент за изпълнение на държавната политика в областта на
енергийната ефективност (ЕЕ) и служи за постигане на обвързващи цели за климата
и енергетиката за 2030 г., на ЕС както следва:
 Намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 40% в сравнение с
1990 г.;
 Повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) до поне 32,5%;
 Увеличаване на дела на енергия от възобновяеми източници (ВИ) до поне 32% от
брутното крайно потребление на енергия в ЕС;
 Осигуряване на минимум 15% ниво на междусистемна електроенергийна
свързаност между държавите членки;
Програмата служи и за изпълнението на националната индикативна цел за пестене
на горива и енергии, заложена в Националния план за действие по енергийна
ефективност 2014 – 2020 г., приет с решение на Министерски съвет през декември
2017 г. Директива 2012/27/EС за енергийната ефективност (ЕЕ) и има за цел да
установи обща рамка за насърчаване на ЕЕ в ЕС, за да се гарантира постигането на
целта за 20 % енергийни спестявания в ПЕП до 2020 г., и за създаване на условия за
подобряване на енергийната ефективност. Мерките са насочени към :
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използване на
потенциала за
енергийни
спестявания в
целия диапазон
от
производството,
преноса и
разпределениет
о на енергията
до КЕП в
сградите и
индустрията

преодоляване на
регулаторните и
нерегулаторни
бариери пред
пазара, и
повишаване
осведомеността
на
потребителите

поставяне на
национални
цели за
енергийна
ефективност до
2020 г.

Основните моменти от Директивата 2012/27/ЕС са транспонирани в националното
законодателство чрез приемането на новия Закон за енергийната ефективност,
обнародван в Държавен вестник, бр. 35 от 15.05.2015 г
Енергийната политика на Република България е в съответствие с основните цели на
енергийната политика на Европейския съюз за енергийна сигурност,
конкурентоспособност и устойчиво развитие. В Енергийната стратегия на
Република България до 2020 г. е прието, че "енергийната ефективност е с най-висок
приоритет в енергийната политика на страната". На тази основа са определени
амбициозни цели за подобряване на енергийната ефективност.
3.1 Политика по насърчаване използването на възобновяеми енергийни
източници и биогорива на територията на област Перник
От общо 52 общини на територията на целия Югозападен район, актуални програми
за насърчаване на ЕВИ за 2018 г имат 27 общини от ЮЗ РП – 52%. Без програми за
насърчаване на ЕВИ са 19 общини, за 6 общини нямат подадена информация.

Област

Брой
общин
и

Общини с
действащи
ОПНИЕВИБ
Г
през 2018 г.

Брой
общини
с
действащи
ОПНИЕВИБ
Г
след 2018 г.

Брой общини
без
ОПНИЕВИБГ

Брой
общини без
подадена
информация
за
ОПНИЕВИБГ
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София

23

14

14

7

2

Перник

6

2

2

4

0

Кюстендил

9

6

6

3

0

Благоевград

14

5

3

5

4

Общо за ЮЗ РП

52

27

25

19

6

Таблица № 3Справка за изготвени ПЕЕ

Отчети за изпълнението на ОПНИЕВИБГ за 2018 г. са подали 50 общини (96%) и
всички четири областни администрации в региона.
През 2018 г. в област Перник е осъществена 1 техническа мярка за производство на
ЕВИ в сградата на община Перник.

Вид енергия
от ВИ

Слънчева

Вид
произведен
а

Инсталира
на
мощност

Годишно
производств
о

Инвестици
и

енергия

kW

MWh/год.

Хил. лв.

Електрическа

75

-

201

Бро
й
мер
ки
1

Таблица № 4 Осъществена мярка за производство на ЕВИ за 2018

Потребление на горива в общинския транспорт през 2018 г. в ЮЗ РП
(Таблица №5)

Област

Брой
общини
с
отчетен
о
потреблени
е
литри

Общо
потреблени
е на
дизелово
гориво
литри

Количеств
о на
примеса
(биодизел
6%)
литр
и

Общо
потреблени
е на бензин
литри

Количество
на примеса
(биоетанол
7%)
литри

София

10

398 922

23 935

78 076

5 536

Перник

3

64 410

3 864

9 468

663

Благоевград

6

148 259

8 897

94 236

6 452

Кюстендил

4

269 386

107 269

55 810

15
406
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Общо за ЮЗ РП

23

880 977

143 965

237
590

28
057

За ЮЗ РП с най-голям дял са спестените емисии СО2 от оползотворяване на слънчева
топлинна енергия - 65 т/год., от аеротермална - 61 т/год., от слънчева електрическа
енергия - 25 т/год. и вятърна енергия - 2 т/год.
Изпълнените дейности и мерки по НПДЕВИ през 2018 г. са основно в 7 направления,
като най-голям е делът на мерките, свързани с провеждане на информационни
кампании сред населението за ползите от използването на ВИ и специфични мерки,
свързани с използването на биогорива и енергия от ВИ в транспорта. Мерките са
финансирани основно от Държавен бюджет, общински бюджет, структурни фондове
и Оперативни програми на ЕС.
В ЮЗ РП през 2018 г. изпълнените мерки за използване потенциала на местни
ресурси за производство на ЕВИ, съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗЕВИ са основно в две
направления:




За изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от ВИ върху
покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради със
смесен режим на собственост - държавна и общинска;
За изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от ВИ или на
инсталации за производство на биогорива в транспорта и на течни горива от
биомаса върху пустеещи земи публична общинска и частна общинска
собственост.

Планирани дейности и мерки по НПДЕВИ за 2018 г. в ЮЗ РП са отчетени основно в
следните направления:



Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане, реконструкция,
основен ремонт или преустройство на сгради – общинска собственост;
Информационни кампании сред населението на съответните общини за
мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието
и използването на енергия от ВИ.

Планираните мерки за разработване на прогнозния потенциал на местни ресурси за
производство на ЕВИ, съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗЕВИ общинските администрации са
отчетени основно в следните направления:


За отглеждане на растителни и горски видове, от които се произвеждат
суровините, както и за оползотворяване на остатъци и отпадъци от тях, за
производство на топлинна и/или електрическа енергия върху пустеещи земи;
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За изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от ВИ върху
покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради със
смесен режим на собственост - държавна и общинска.

Изпълнените дейности и мерки по НПДЕВИ в ЮЗ РП през тригодишния период са
основно в 10 направления като с най-голям дял са представени:
-

-

2016 г. и 2018 г. - информационни кампании сред населението на съответните
общини за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на
развитието и използването на енергия от ВИ;
2017 г. - мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане или
реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на
сгради - общинска собственост.

Планираните мерки за разработване на прогнозния потенциал на местни ресурси за
производство на ЕВИ, съгласно чл.10 ал.1 от ЗЕВИ с най-голям дял по години са
както следва:
2016 г.
- изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от ВИ върху
покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради със
смесен режим на собственост - държавна и общинска;
- отглеждане на растителни и горски видове, от които се произвеждат
суровините, както и за оползотворяване на остатъци и отпадъци от тях, за
производство на топлинна и/или електрическа енергия върху пустеещи земи.
2017 г.
- използване на топлинна енергия от ВИ, свързани с издаването на лицензия за
изграждане на централа за производство на топлинна енергия от ВИ и за
изграждането на топлопреносна мрежа на територията на общината;
- отглеждане на растителни видове, от които се произвеждат суровините, както
и за оползотворяване на остатъци и отпадъци от тях, за производство на
биогорива и на течни горива от биомаса върху пустеещи земи;
- изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от ВИ върху
покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради със
смесен режим на собственост - държавна и общинска.
2018 г.
- отглеждане на растителни и горски видове, от които се произвеждат
суровините, както и за оползотворяване на остатъци и отпадъци от тях, за
производство на топлинна и/или електрическа енергия върху пустеещи земи;
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-

изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от ВИ върху
покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради със
смесен режим на собственост - държавна и общинска.

Броят на общините с отчетено потребление на горива в общинския транспорт
нараства, от 17 общини през 2016 г. на 23 общини през 2018 г.

3.2 Политика по енергийна ефективност на Областта
Общините, намиращи се на територията на област Перник, изпълнявайки ролята на
местен регулатор, мотиватор, производител и потребител на горива и енергии, са
сред най-важната част в сферата на управление и планиране на енергийните потоци.
Ето защо, ключовата им роля определя зависимостите при постигане на
икономически, социален и устойчив растеж.

Инспекция и
одит на
избраните
обекти

Общинска
база данни за
сградите

Идетификация
на
подходящите
обекти

Оценка на
икономически
те ползи бизнес план

Провеждане на
търгове и
договаряне
ОБЩИНСКО
ЕНЕРГИЙНО
ПЛАНИРАНЕ

Внедряване
на мерки за
ЕЕ вкл.
проектен
мениджмънт

Информиране
на
общественост
та

Финансови
ресурси и
източници на
финансиране

Обучение на
ключов
персонал

Енергиен
мониторинг и
оценка

41

ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА
ОБЛАСТ ПЕРНИК

Областна администрация Перник стопанисва и управлява, частично три сгради.
Сгради в управление на ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ
Част от административна сграда ОА-Перник
Част от административна сграда бивш
Профсъюзен дом
Част от административна сграда гр. Трън

Площ/кв .м
2052,77
241,74
75,31

Таблица №6 Сгради в управление на Областния управител

Всички общински администрации на територията на областта са обезпечени със
сгради за административни нужди, училища, детски градини, здравни заведения,
читалища, музеи, и други институции. Състоянието на сградния фонд на общините
е задоволително. Във всички сгради на детските заведения и училищата периодично
се извършва вътрешен ремонт на помещенията. От друга страна преобладаващата
част от сградите, са с ниски топлотехнически качества, с тухлени стени без
топлоизолация, с топлинни загуби до 5 пъти по-големи в сравнение с нормите за
ново строителство.
По данни на Агенция за устойчиво енергийно развитие, Отчети за изпълнение на
програмите по ЕЕ за 2018 г. са подали всички 6 общински администрации и ОбА
Перник.
Тип

Брой ЕСМ

Инвестиции
Хил. лв

Изпълнени
ЕСМ в сгради
през 2018 г. *
Системи УО с
изпълнени
ЕСМ
през
2018 г.
Общо

61

5 665

Спестени
горива
енергии
MWh/год
1 004

Спестени
средства Хил.
лв./год.

Спестени
емисии СО2
Тона/год

755

307

2

3 478

не е посочено

не е посочено

не е посочено

63

9 143

1 004

755

307

и

Таблица №7 Отчетни данни по изпълнение на ПЕЕ от общините на територията на Областта Изт АУЕР

* ЕСМ по ограждащи елементи, отопление и вентилация, климатизация, системи за
измерване и автоматизация, отоплителни и осветителни инсталации (без
газификация и използване на ВЕИ)
Извършени са 7 типа ЕСМ (топлоизолация на външни стени, покрив и под, подмяна
на прозорци и врати, ЕСМ по котли, използване на ВЕИ, ЕСМ по осветление) в 18
общински сгради с обща РЗП 45 604 кв. м. През 2018 г. в общини Брезник и Перник са
реализирани мерки по ЕЕ за модернизиране и изграждане на улично осветление с
източник на финансиране Държавен фонд „Земеделие“.
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За целия Югозападен район за 2018 г. са отчетени общо 11 типа ЕСМ в 133 сгради с
обща РЗП 315 312 кв. м. Реализирани са още 2 типа мерки по ЕЕ - в системи за
външно изкуствено осветление и газифициране. Отчетени общо 356 бр. ЕСМ,
приложени в общо 133 бр. сгради. В 86 сгради са отчетени ЕСМ с деклариран ефект, а
за 47 сгради са отчетени ЕСМ без оценка на ефекта (спестени горива и енергии,
спестени средства и емисии СО2).
През 2018 г. са обследвани общо 110 сгради на 18 общински администрации с обща
РЗП 310 054 кв.м. Предписаните ЕСМ са: - ЕСМ по ограждащи елементи на сградата; Газификация; - ЕСМ по ВОИ; - ЕСМ по осветление; - ЕСМ за оползотворяване на ВЕИ; ЕСМ по отопление/охлаждане; - ЕСМ по система за вентилация; - осигуряване на
прибори за измерване, контрол и управление.
Област

Брой
общини и
ОбА
с
обследван
и сгради

Брой
обследван
и сгради
през
2018г.

РЗП
на
обследван
и сгради
кв. м

Необходим
и
инвестици
и Хил.лв.

София
Перник
Кюстендил

10
3
2

61
13
19

136 342
45 589
83 547

12 195
6 833
7 319

Спестен
и
горива
и
енергии
MWh/г.
1 988
1 004
2 650

Спестен
и
средств
а Хил.
лв./г.

Спестен
и
емисии
СО2
тона/г.
629
307
674

2 192

332
687
Не
е
посочен
о
347

Благоевгра
д
Общо
за
ЮЗ РП

3

17

44 576

6 687

18

110

310 054

33 034

7 834

1 366

2 565

955

Таблица №8 Справка за обследвани сгради и предписани ЕСМ Изт АУЕР

В ЮЗ РП населените места с население над 20 000 жители са 7 града - гр. София, гр.
Перник, гр. Кюстендил, гр. Благоевград, гр. Самоков, гр. Ботевград и гр. Петрич, в
които системите им за външно изкуствено осветление подлежат на задължително
обследване, съгласно чл.57 (2) т.4 от ЗЕЕ. От изброените населени места обследване
на УО имат гр. Самоков (през 2016 г.), гр. Ботевград (през 2017 г.) и гр. Петрич (през
2016 г.). За гр. София през 2017 г. са предприети ЕСМ по УО, но няма извършено
обследване на системите за външно изкуствено осветление. През 2018 г. в ЮЗ РП
няма извършени обследвания на УО. Общият очакван ефект от предписаните през
2018 г. ЕСМ в доклади от обследвания на сгради и системи за външно изкуствено
осветление е оценен на 7 834 MWh/год. спестяване на горива и енергии, 1 366 хил.
лв./год. спестени средства и 2 565 тона/год. спестени емисии СО2. Необходимите
инвестиции за изпълнение на предписаните ЕСМ възлизат на 33,034 млн. лв.
Общ деклариран ефект от реализираните ЕСМ през 2018 г. в ЮЗ РП:
-

8 561 MWh/год. спестени горива и енергии;
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-

1 571 хил. лв./год. спестени средства;
4 179 тона/год. спестени емисии СО2;
35,915 млн. лв. инвестиции.

Енергоспестяващият ефект от приложените през 2018 г. ЕСМ по ограждащи
елементи на сгради (подмяна на дограма и топлинно изолиране на външни стени,
покрив и под, осветление, ЕСМ по ВОИ, БГВ и оползотворяване на ЕВИ) е най-значим
и представлява 85%, от отчетените енергийни спестявания в ЮЗ РП. Процентният
дял на енергийните спестявания, постигнати от ЕСМ в системи за външно
изкуствено осветление е 14%. Енергоспестяващият ефект от приложените мерки в
сектор „Газификация“ е 1%. В ЮЗ РП най-голямо е спестяването на ел. енергия (3722
MWh/год.) и топлинна енергия от ТЕЦ (735 MWh/год.), което сумарно е 90% от
общото количество спестени горива и енергии. Основни източници за финансиране
на ЕЕ през 2018 г. в ЮЗ РП са националният и общински бюджети, оперативни
програми на Европейския съюз и Държавен фонд „Земеделие“. През 2018 г. в ЮЗ РП
са обследвани и сертифицирани 110 сгради на общински и областни администрации
с обща РЗП 310 054 кв.м.
Очакван ефект от предписаните ЕСМ през 2018 г. в ЮЗ РП:
-

7 834 MWh/год. спестени горива и енергии;
1 366 хил. лв./год. спестени средства;
2 565 тона/год. спестени емисии СО2;
33,034 млн. лв. необходими инвестиции.

Изпълнение на програмите по енергийна ефективност за периода 2016 - 2018 г.
През отчетния тригодишен период се наблюдава тенденция на нарастване броя на
подадените годишни отчети за изпълнението на общинските програми по
енергийна ефективност:
•
•
•

през 2016 г. са подадени отчети от 45 общини (87%);
през 2017 г. са подадени отчети от 47 общини (90%);
през 2018 г. са подадени отчети от 51 общини (98%).

Броят на общините, които са в нарушение на чл.63 ал.3 и чл.69 ал.1 на ЗЕЕ намалява
и докато през 2016 г. са 7 бр. през 2018 г. само 1 община не е подала отчет.
Процентът на общините, които са актуализирали общинските си програми нараства
от 42% през 2016 г. на 60% през 2018 г. През отчетния тригодишен период в ЮЗ РП
се запазва тенденцията броят на изпълнените ЕСМ в сгради да е най-голям в
сравнение с останалите изпълнени мерки. Ефектът от изпълнените през
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тригодишния отчетен период мерки за повишаване на енергийната ефективност в
ЮЗ РП е както следва:
•
•
•

през 2016 г. са реализирани мерки в 166 сгради с общо РЗП 474 907 кв.м.;
през 2017 г. са реализирани мерки в 142 сгради с общо РЗП 427 347 кв.м.;
през 2018 г. са реализирани мерки в 133 сгради с общо РЗП 315 312 кв.м.

През периода 2016 г. - 2017 г. нараства броят на изпълнените мерки по системи за
УО - от 6 на 13 бр. и газифициране – от 4 на 6 бр. През 2018 г. изпълнените мерки по
системи за УО са 12 бр., а по газифициране само 1 бр. ЕСМ по използване на ВЕИ
рязко спадат като през 2016 г. са 17 бр., през 2017 г. - 2 бр., а през 2018 г. не са
изпълнени такива мерки. През отчетния период само Столична община е
реализирала мерки в сектор „Транспорт“, като е направила най-сериозните по обем
инвестиции в региона, а именно:
•
•
•

през 2016 г. са закупени 110 бр. нови дизелови автобуси за 33,4 млн. лв. ;
през 2017 г. са инвестирани средства от 3,47 млн. лв. за въвеждане на система
за мониторинг и контрол чрез GPS навигация в столичния автотранспорт;
през 2018 г. в ЮЗ РП няма изпълнени мерки в този сектор.

В ЮЗ РП през тригодишния период с най-голям дял е количеството на спестената
електрическа енергия, следвана от топлинната енергия от ТЕЦ, като сумарно
процентът през 2017 г. е най-висок. Основни източници на финансиране, които са с
най-голям дял и през трите отчетни години са Оперативните програми по линия на
Европейския съюз, както и националния и общински бюджети. През отчетния
тригодишен период в ЮЗ РП обследване на УО имат гр. Самоков (през 2016 г.), гр.
Ботевград (през 2017 г.) и гр. Петрич (през 2016 г.). За гр. София през 2017 г. са
предприети ЕСМ по УО, но няма извършено обследване на системите за външно
изкуствено осветление. През 2018 г. в ЮЗ РП няма извършени обследвания на УО.

Брой ЕСМ
Инвестиции Хил. лв
Спестени горива и
енергии MWh/год.
Спестени
средства
Хил./год.
Спестени емисии СО2
Тона/год

2016
544
66 021
15 255

2017
373
29 758
17 676

2018
356
35 915
8 561

2 388

2 734

1 571

6 717

7 516

4 179

Таблица № 9: Оценка на декларирания ефект от изпълнените ЕСМ за повишаване на енергийната ефективност в ЮЗ РП
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Оценката на очаквания ефект от предписаните ЕСМ от обследвания на сгради в ЮЗ
РП проследяваме в Таблица № 10
2016
Брой
сгради

обследвани

2017

2018

83

174

110

РЗП на обследваните
сгради, кв. м

259 880

521 695

310 054

Необходими
инвестиции Хил. лв.

16 725

27 142

33 034

11 279

18 181

7 834

средства

1 558

2 065

1 366

Спестени емисии СО2
Тона/год

1 890

4 012

2 565

Спестени горива
енергии MWh/год.
Спестени
Хил./год.

и

Табл. №10 Оценка на очаквания ефект от предписаните ЕСМ от обследвания на сгради в ЮЗ

При подаване на годишните отчети за изпълнение на общинските програми по
енергийна ефективност в ЮЗ РП за периода 2016 г. - 2018 г. се наблюдават сходни
проблеми през всяка отчетна година, а именно:
•

•

В отчетите е подадена информация, че има реализирани мерки по ЕЕ, без да е
посочен типа ЕСМ (топлоизолация на външни стени, покрив и под, подмяна на
прозорци и врати, осветление, газификация и др.) ;
Има подадена информация за изпълнени ЕСМ, без да е посочена оценка на
ефекта (спестени горива и енергии, спестени средства и емисии СО2 ) и
вложените средства

Повечето сгради ползвани отоплявани и охлаждани сгради държавна собственост на
територията на област Перник са с извършено обследване за енергийна
ефективност, като за 2019 година на територията на област Перник са предприети
мерки за ЕЕ в 5 сгради.
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СПИСЪК НА ОТОПЛЯВАНИ И/ИЛИ ОХЛАЖДАНИ СГРАДИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
(чл. 23, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност)
(„Национален план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради –
държавна собственост, използвани от държавната администрация 2016-2020 г.“ – решение на МС № 796/20.12.2017
г.)

№

1

Наименование на
институцията

Наименова
ние на
администра
тивната
сграда

Админи
стратив
на
област

Общи
на

Областна
администрация Перник,
Община Перник,
НАП-Перник,
АВ - Перник,
АСП -Перник,
РД ПБЗН -Перник,
МТСП

Администра
тивна сграда

Перник

Перник

Град

Адрес

РЗП
m2

гр.
Перн
ик

пл. "Св. Иван
Рилски" №1

11 411
m²

Клас на
енергоп
отребле
ние,
съгласн
о
сертиф
иката за
енергий
ни
характе
ристики
на
сградат
а
клас "А"
съгласн
о проект
по
енергий
на
ефектив
ност

Прило
жени
мерки
за
повиш
аване
на
енерги
йната
ефект
ивност
през
2019 г.
Проект
№
BG16RF
OP0011.0180005C01
„Обнов
яване,
санира
не,
ремонт
и
въвежд
ане на
мерки
за
енерги
йна
ефекти
вност
на
сграда
на
Общин
а
Перник
и
Област
на
админи
страци
я”
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2

ТО на НТС, СГКК- гр.
Перник, ОД
"Земеделие" гр.
Перник, РС на КНСБПерник, КОНПИПерник, КТ
"Подкрепа" - Перник,
ДИТ- Отдел Перник,
НСЗЗ-Перник,РДГ Кюстендил и ОАПерник

Администра
тивна сграда
(бивш
"Синдикален
дом")

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

пл."Кракра
Пернишки" №1

6 982
m²

Админис
тративн
ата
сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

3

Регионална здравна
инспекция-Перник

Администра
тивна сграда
РЗИ-Перник

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

ул. "Миньор"
№15

1 460
m²

Админис
тративн
ата
сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

4

СУ "Св. Св. Кирил и
Методий"

Средно
училище

Перник

Радомир

гр.
Радо
мир

ул. "Райко
Даскалов" №31

1 368
m²

5

"Информационно
обслужване " АД
клон Перник

ИФОРМАЦИ
ОННО
ОБСЛУЖВАН
Е

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

ул. "Отец
Паисий" №2

2
358,38
m²

Админис
тративн
ата
сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност
клас "C"
,
съгласн
о
сертифи
кат за
енергий
ни
характе
ристики
на
сградата

Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
РС на
КНСБПерник
ползва
т 2500
кв.м закупен
ии
монти
рани 3
бр.
клима
тик
инверт
орен с
енергие
н клас
"А"
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Подмен
ен
газов
котел
през
2018г.

Енерго
спестяв
ащо
осветл
ение
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6

СУ "Гео Милев"

Средно
училище
"Гео
Милев"

Перник

Трън

гр.
Тръ
н

ул."Петко
Д.Петков" №5

7 507
m²

клас "C"
,
съгласн
о
сертифи
кат за
енергий
ни
характе
ристики
на
сградата

7

Държавна агенция
"Архиви" Отдел
"Държавен архив"Перник

Държавен
архив Перник

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

ул. "Св. Св.
Кирил и
Методий" №15

925 m²

клас "D"
,
съгласн
о
сертифи
кат за
енергий
ни
характе
ристики
на
сградата

8

ТПГ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"
гр. Радомир

Перник

Радомир

гр.
Радо
мир

"Цар
Освободител"
№1

9 422
m²

331 КПЛ
008
клас "B"

9

Административен
съд – Перник

Училищен
учебен
корпус с
работилниц
и,
лаборатории
, стол и
физкултуре
н салон
Съдебна
палата град
Перник

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

ул. "Търговска"
№37

7 989
m²
/седем
етажа,
всеки
с площ
от
1104
m² и
261m²
пристр
ойка
към
партер
/

Админис
тративн
ата
сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Сграда
та е
санира
на и с
PVC
дограм
а
Сменен
а
металн
а
дограм
а на
четвър
ти
етаж,
на две
съдебн
и зали
(парте
р) и на
североз
ападно
стълби
ще.
В
резулт
ат
цялата
сграда
е с ПВЦ
дограм
а.
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10

Районен съд гр. Трън

Съдебна
палата

Перник

Трън

гр.
Тръ
н

ул."Г.
Димитров" № 4

1 548
m2

Админис
тративн
ата
сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

11

Районен съд гр.
Радомир

Съдебна
палата

Перник

Радомир

гр.
Радо
мир

ул."Кирил и
Методий" №22

1
798,20
8 m2

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

12

НДЕК- Ковачевци

НДЕККовачевци

Перник

Ковачев
ци

с.
Кова
чевц
и

с. Ковачевци

281
m2

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

13

Държавно културнапросветно сдружение

Народно
читалище
"Гео Милев"

Перник

Ковачев
ци

с.
Чепи
но

с. Чепино

406
m2

клас "F" ,
съгласн
о
сертифи
кат за
енергий
ни
характе
ристики
на
сградата

В края
на
2018г.
Е
извър
шена
цялост
на
подмян
а на
тръби
на
отопли
телнат
а
инстал
ация,
което
повиша
ва
енерги
йната
ефекти
вност
още
през
отопли
телния
сезон
2018/2
019
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
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през
2019 г.

14

ОДБХ Перник

Управление

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

ул. "Пейо
Яворов" №25

702
m2

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

15

ОДБХ Перник

Ветеринарна
лечебница

Перник

Перник

гр.
Радо
мир

ул. "Дупнишка"
№50

266
m2

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

16

ОДБХ Перник

Ветеринарна
лечебница

Перник

Трън

гр.
Тръ
н

ул. "П.Д.
Петков" №2

413
m2

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

17

Агенция "Пътна
инфраструктура" ОПУ Перник

Администра
тивна сграда
гр. Перник

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

ул. "Софийско
шосе" № 31

2181
m2

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

18

Агенция "Пътна
инфраструктура" ОПУ Перник

Администра
тивна сграда
гр. Брезник

Перник

Брезник

гр.
Брез
ник

ул. "Георги
Бунджолов"
№41

398,6
m2

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2018 г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
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ефекти
вност
през
2019 г.

19

Агенция "Пътна
инфраструктура" ОПУ Перник

Администра
тивна сграда
гр. Трън

Перник

Трън

гр.
Тръ
н

ул.
"Мосоловска"
№53

302
m2

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

20

Агенция "Пътна
инфраструктура" ОПУ Перник

Снегоринна
база
Селимица

Перник

Перник

с.
Клад
ница
, м.
"Сел
ими
ца"

с. Кладница, м.
"Селимица"

664
m2

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

21

ТПГ "Мария Кюри"

Технологичн
а
професиона
лна
гимназия
"Мария
Кюри" Перник Учебнопрофесиона
лен
комплекс

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

ул. "Владайско
въстание " №1

1 448
m2

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

22

Административна
сграда на ОД МВРПерник

Администра
тивна сграда
на ОДМВРПерник

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

ул. "Самоков"
№1

3 327
m2

клас "C" ,
съгласн
о
сертифи
кат за
енергий
ни
характе
ристики
на
сградата

23

Административна
сграда на ФОУССД,
медицинска служба и
АРР Перник

Администра
тивна сграда
на ФОУССД,
медицинска
служба и
АРР Перник

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

ул."Самоков"№1

1037
m2

клас "Е" ,
съгласн
о
сертифи
кат за
енергий
ни
характе
ристики

Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
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на
сградата

ефекти
вност
през
2019 г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Въведе
на е в
експло
атация
през
2010г. ,
няма
сертиф
икат за
енерги
йна
ефекти
вност.
Строеж
ае
изпълн
ен
съглас
но
одобре
ните
проект
и.
въведе
на в
експло
атация
2004г.
Няма
сертиф
икат за
енерги
йна
ефекти
вност
.Ограж
дащите

24

Административна
сграда АИС, гр.
Перник

Администра
тивна сграда
АИС,
гр.Перник

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

ул."Самоков"№1

590m2

клас "Е" ,
съгласн
о
сертифи
кат за
енергий
ни
характе
ристики
на
сградата

25

Първо Районно
управление, гр.
Перник

Първо
Районно
управление,
гр.Перник,
ул.Самоков
№1

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

ул."Самоков"№1

9 120
m2

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

26

Второ Районно
управление, гр.
Перник, кв. "Изток"

Второ
Районно
управление,
гр.Перник,
кв. "Изток"

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

гр. Перник,
ул. "Минск "№6

1 083
m2

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност
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27

Районно управлениеРадомир

Районно
управление
Радомир

Перник

Перник

гр.
Радо
мир

гр. Радомир, ул.
"Люлякова" №3

2 440
m2

клас "G" ,
съгласн
о
сертифи
кат за
енергий
ни
характе
ристики
на
сградата

28

Районно управлениеБрезник

Районно
управление
Брезник

Перник

Перник

гр.
Брез
ник

гр. Брезник, ул.
"Андрей
Михайлов"80

1 164
m2

клас "D"
,
съгласн
о
сертифи
кат за
енергий
ни
характе
ристики
на
сградата

29

Районно управлениеТрън

Районно
управление
Трън

Перник

Перник

гр.
Тръ
н

гр.Трън

446
m2

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

39

Административни
сгради - хале за леки
и товарни МПС

Администра
тивни
сгради - хале
за леки и
товарни
МПС

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

гр. Перник, кв.
"Калкас"

469
m2

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

стени
са с
топлои
золаци
я 5см.,
а
плоски
я
покрив
с
топлои
золаци
я
стирод
ур 8 см.
Подмен
ена е
цялата
дограм
а.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
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ефекти
вност
през
2019 г.

31

ЮЗДП ТП ДГС-Трън

Администра
тивна сграда
на ТП ДГСТрън

Перник

Трън

гр.Т
рън

гр. Трън "Яким
Тошков" №10

753.54
m2

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

32

ПГТ" Юрий Гагарин"

Средно
училище

Перник

Радомир

гр.
Радо
мир

ул. "Черковна"
№18

1 406
m²

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

33

ПГЕМП "Христо
Ботев"

Училище

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

ул. "Силистра
"10

8065
m²

клас
"G"

34

ПГЕМП "Христо
Ботев"

Сграда към
училището

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

кв. "Хр.
Смирненски" №
4

480 m²

клас
"G"

Извър
шен
ремонт
и
подмян
а на ел.
инстал
ация и
освети
телни
тела с
повисок
клас на
енерги
йна
ефекти
вност
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
През
2019г.
И
извър
шен
ремонт
на
покрив
на
учебна
сграда
и
работи
лница
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
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ПГЕМП "Христо
Ботев"

Сграда към
училището

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

кв. "Хр.
Смирненски" №
5

317 m²

клас
"G"

36

ПГЕМП "Христо
Ботев"

Училище

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

ул. "Търново"
№10

11 191
m²

клас
"G"

37

"Специализирана
болница за активно
лечение на
белодробни болестиПерник"
ЕООД

Лечебно
заведение

Перник

Перник

гр.
Перн
ик

местност "Голо
бърдо"

879 m²

Сграда
не е
обследв
ана за
енергий
на
ефектив
ност

Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.
Не са
прилаг
ани
мерки
за
повиша
ване на
енерги
йната
ефекти
вност
през
2019 г.

Таблица №10.1 Списък на отоплявани и охлаждани сгради държавна собственост

На територията на област Перник преобладават инсталираните фотоволтаични
централи, като общия облик на инсталираните обекти на територията на областта
ще проследим на таблица № 11:
Собственик

Енергиен обект

Наименование

Наименова
ние

"Еко Ерм" ООД

МВЕЦ "Ерма"

ЕТ "НатурексИванка
Христова"
"Водоснабдяв
ане
и
канализация"
ООД

ФтЕЦ
"Натурекс"

Адм.
облас
т
Перн
ик
Перн
ик

ВЕЦ
"Студена"

Перн
ик

Община

Населено
място

Трън

Богойна

Брезник

Брезник

Перник

Студена

Обща
инсталира
на
MW

Дата
на
въвеждане
в
експлоатац
ия

0,16800000
00
0,06500000
00

13.10.2009

0,81600000
00

08.06.1955

06.10.2011

Вид
възобновяем
източник

Водноелектрич
еска енергия
Слънчева
енергия
Водноелектрич
еска енергия
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"Нейчър
Енерджи"
ЕООД
"СППТМП"
ЕООД
"Фотоволтаик
Дивелопмънт
" ООД
"СППТМП"
ЕООД
"Солар
Енерджи
Съпорт" ООД
"Гечев
Соларс" ЕООД
"Спи
Енергийни
Системи"
ЕООД
"Гип
Трейдинг"
ЕООД
"Солари Елов
Дол" ЕООД
"Монели"
ЕООД
"Гилс" ЕООД
"Ен - Вижън
Енерджи"
ЕООД
"Н-Висион
Солар Фонд 1"
ЕООД
"Севморпут"
ЕООД
"Мирос" ЕООД
"Стар
Груп
Партнер" ООД
"Ескулаб" ООД
"Тримакс - 1"
ООД
"СППТМП"
ЕООД
"ХС
Солар"
ООД
Георги
Тодоров
Димитров
"СППТМП"
ЕООД
"Метронет"
ЕООД

ФтЕЦ
"Нейчър"

Перн
ик

Брезник

Кошарево

11,674,800,0
00

19.08.2011

Слънчева
енергия

ФтЕЦ
"Поцърненц
и 1"
ФтЕЦ "Олаф"

Перн
ик

Радомир

Поцърнен
ци

0,06480000
00

13.09.2011

Слънчева
енергия

Перн
ик

Брезник

Кошарево

0,37000000
00

10.01.2012

Слънчева
енергия

ФтЕЦ
"Поцърненц
и 2"
ФтЕЦ
"Радост"

Перн
ик

Радомир

Поцърнен
ци

0,02268000
00

24.01.2012

Слънчева
енергия

Перн
ик

Брезник

Кошарево

20,050,800,0
00

06.06.2012

Слънчева
енергия

ФЕЦ "Елов
дол - 3"
ФтЕЦ
"Кошарево 2"

Перн
ик
Перн
ик

Земен

Еловдол

27.06.2012

Брезник

Кошарево

0,06300000
00
0,06300000
00

Слънчева
енергия
Слънчева
енергия

ФтЕЦ "Елов
дол - 1"

Перн
ик

Земен

Еловдол

0,20000000
00

27.06.2012

Слънчева
енергия

ФтЕЦ "Елов
дол - 4"
ФтЕЦ
"Кошарево 1"
ФтЕЦ "Елов
дол - 2"
ФтЕЦ
"Феромагни
т 1"
ФтЕЦ
"Феромагни
т 2"
ФтЕЦ
"Феромагни
т 3"
ФтЕЦ
"Мирос"
ФтЕЦ "Елиа"

Перн
ик
Перн
ик

Земен

Еловдол

27.06.2012

Брезник

Кошарево

0,06300000
00
0,06300000
00

Слънчева
енергия
Слънчева
енергия

Перн
ик
Перн
ик

Земен

Еловдол

27.06.2012

Перник

Кралев
дол

0,06300000
00
0,20000000
00

Перн
ик

Перник

Кралев
дол

0,20000000
00

27.06.2012

Слънчева
енергия

Перн
ик

Перник

Кралев
дол

0,20000000
00

27.06.2012

Слънчева
енергия

Перн
ик
Перн
ик
Перн
ик
Перн
ик
Перн
ик
Перн
ик

Брезник

Режанци

29.06.2012

Радомир

Радомир

Перник

Студена

Ковачев
ци
Брезник

Ковачевц
и
Конска

Перник

Перник

0,20000000
00
0,19500000
00
0,10000000
00
0,06500000
00
0,08550000
00
0,20000000
00

Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия

Перн
ик

Перник

Кладница

0,00160000
00

01.02.2013

Слънчева
енергия

Перн
ик
Перн
ик

Радомир

Бобораци

29.11.2013

Радомир

Радомир

0,03000000
00
0,03000000
00

Слънчева
енергия
Слънчева
енергия

ФтЕЦ
"Ескулаб"
ФтЕЦ
"Тримакс"
ФтЕЦ
"Конска"
ФтЕЦ
"Житен
клас"
ФтЕЦ "Делта
хил - ГД"
ФтЕЦ
"Бобораци"
ФтЕЦ
"Дарака"

27.06.2012

27.06.2012

27.06.2012

27.06.2012
08.05.2012
25.06.2012
20.02.2013
22.05.2013

31.10.2012

Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
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СД "Димчеви
с-ие"
Павлина
Иванова
Георгиева
Веска Петрова
Корсачка
"БОРС
1"
ЕООД
"Метронет"
ЕООД
"Пауър
Туенти
Туенти" ООД
"Емоги" ЕООД
ЕТ
"Михаил
Нейков-МНН"
Сашо Станчев
Иванов
"Емоги" ЕООД

ФтЕЦ
"Димонт"
ФтЕЦ
"Калиопа"

Перн
ик
Перн
ик

Земен

Пещера

Перник

Перник

ФтЕЦ
"Корсачки"
ФтЕЦ "Бор"

Перн
ик
Перн
ик
Перн
ик
Перн
ик

Радомир

Радомир

Радомир

Радомир

Радомир

Радомир

Ковачев
ци

Лобош

Перн
ик
Перн
ик

Брезник

Брезник

Радомир

Горна
Диканя

Перн
ик
Перн
ик

Радомир

Владимир

Брезник

Брезник

ФтЕЦ "УРК"
МВЕЦ
"Пчелина"
ФтЕЦ
"Емоги"
ФвЕЦ
"Михаил
Нейков"
ФтЕЦ "Боян"
ФвЕЦ "Оги"

0,20000000
00
0,00400000
00

19.11.2013

0,00500000
00
0,02970000
00
0,03000000
00
14,680,000,0
00

08.07.2013

0,01000000
00
0,00486000
00

15.03.2017

0,00500000
00
0,00980000
00

03.01.2019

31.07.2013

18.02.2014
26.01.2016
30.09.2015

22.02.2018

17.04.2019

Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Водноелектрич
еска енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия

Таблица №11 Инсталирани енергийни обекти за производство на ЕВИ на територията на Областта

На територията на Областта има общо 36 инсталирани енергийни обекта,с обща
инсталирана мощност 8,4675 MW. Произведената енергия от тях е 1 509,8175
Mw,като издадените гаранции за произход на енергия са 1 509 (бр.MWh). Гаранцията
за произход е електронен документ, който служи като доказателство, че определен
дял или количество енергия е произведено от възобновяеми източници. Гаранцията
за произход се издава от Агенция за устойчиво енергийно развитие за стандартно
количество енергия от 1 MWh, произведена от възобновяеми източници. Тя важи за
срок 12 месеца от датата на производство на съответната единица електрическа
енергия. Гаранциите за произход могат да се прехвърлят от производители на
обществени доставчици, крайни снабдители или търговци на електрическа енергия.

ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА
БРЕЗНИК
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Общинския сграден фонд на община Брезник ще проследим в Таблица № 12
№
1
2
3
4
5

ОБЩИНА
Брезник
Брезник
Брезник
Брезник
Брезник

НАСЕЛЕНО МЯСТО
Брезник
Брезник
Брезник
Брезник
Брезник

6
7
8

Брезник
Брезник
Брезник

Брезник
Брезник
Брезник

9

Брезник

Брезник

10
11
12
13
14
15
16
17

Брезник
Брезник
Брезник
Брезник
Брезник
Брезник
Брезник
Брезник

18
19
20
21
22

Брезник
Брезник
Брезник
Брезник
Брезник

Брезник
Брезник
Брезник
Брезник
с. Ноевци
с. Ноевци
с. Ноевци
с. Долна
Секирна
с. Слаковци
с. Слаковци
с. Велковци
с. Велковци
с. Кошарево

23

Брезник

с. Банище

24

Брезник

с. Ребро

25
26
27
28
29

Брезник
Брезник
Брезник
Брезник
Брезник

с. Арзан
с. Бабица
с. Красава
с. Гигинци
с.Непразненци

30

Брезник

с. Сопица

31
32
33

Брезник
Брезник
Брезник

с. Садовик
с. Гърло
с. Станьовци

34

Брезник

с. Конска

35

Брезник

с. Брезнишки

ИМЕ НА СГРАДАТА
СУ "В.Левски"
Спортна зала "Чорни"
ДГ „Брезица“
Общинска болница
Втори етаж от сграда на ОбС-гр.
Брезник
Община Брезник
Сграда на бивша община
Втори етаж от сграда – Данъчна
служба
Сграда на Домашен социален
патронаж
Читалище „Просвещение 1870“
Пожарна служба
Пречиствателна станция
Ветеринарна лечебница
Кметство с. Ноевци
Читалище с. Ноевци
ОУ „Христо Смирненски“
Кметство с. Долна Секирна
Кметство с. Слаковци
Читалище с. Слаковци
Кметство с. Велковци
Читалище с. Велковци
Сграда кметство и читалище с
Кошарево
Сграда кметство и читалище с.
Банище
Сграда кметство и читалище с.
Ребро
Кметство с. Арзан
Кметство с. Бабица
Кметство с. Красава
Кметство с. Гигинци
Сграда кметство и читалище с.
Непразненци
Сграда кметство и читалище с.
Сопица
Кметство с. Садовик
Кметство с. Гърло
Сграда кметство и читалище с.
Станьовци
Сграда кметство и читалище с.
Конска
Сграда кметство и читалище с.
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36
37

Брезник
Брезник

Извор
с. Режанци
с. Бегуновци

38
39

Брезник
Брезник

с. Душинци
с. Ярославци

Брезнишки Извор
Кметство с. Режанци
Сграда кметство и читалище с.
Бегуновци
Кметство с. Душинци
Кметство с. Ярославци

Сектор „Административни общински сгради”
Общинските административни сгради в община Брезник са в задоволително
състояние по отношение на енергийна ефективност, като са предприети мерки в
следните сгради:
•

•

•

Общинска сграда гр. Брезник – МТСП – проект “Красива България” Мярка - 02.
Подобряване на социалната инфраструктура” 29.01.2008г.-30.09.2008г.
Основен ремонт на покрива, подмяна на дограмата АL дограма, саниране на
сградата и външно боядисване.
Читалище “Просвещение” в гр.Брезник. – МТСП –проект “Красива България”
Мярка – 02 ”Подобряване на социалната инфраструктура” 03.02.2009г.06.08.2009г.
Приложени енергоспестяващи мерки на читалище “Просвещение” гр. Брезник
и читалище “Пробуда” в с. Ноевци – ПРСР Мярка 322 – Обновяване и развитие
на населените места.

Сектор "Образование, здравни и социални дейности"
•
•
•

Целодневна детска градина „Брезица” гр. Брезник – МТСП – проект “Красива
България” 28.03.2006г.- 11.09.2006г.
Подмяна на дограма в СУ “В. Левски” гр. Брезник. – Министерство на
образованието и науката.
”Ремонт и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в общинска
болница”гр.Брезник – 16.01.2007г. – 31.12.2007г. Подмяна на дограмата,
саниране и боядисване на фасадата.

Личен сектор
Личният сектор обхваща преди всичко частните жилища на жителите на общината,
преобладаващата част от които се еднофамилни. Голяма 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, както
изпълнението по Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради – Блок 1, Блок 2, Блок 3, Блок 4, находящи се на
ул. „Цвета Лумбарова“ гр. Брезник.
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Обектите представляват многофамилни жилищни сгради с осем надземни етажа и
сутерен. Общият брой апартаменти в блок е 48 бр. Предписани енергоспестяващи
мерки от Доклада за „Обследване за енергийна ефективност“ на многофамилните
жилищни сгради:
-

Топлинно изолиране на външните стени;
Подмяна на дограма;
ВЕИ – термопомпа отопление

По докладите за обследване за Енергийна ефективност на съществуващите сгради в
енергоспестяващите мерки е предвидено отоплението да се осъществява с 1 бр.
термопомпен агрегат въздух - вода с топлинна мощност 36квт. за един блок /двата
входа/, комплект с тръбни медни връзки, състоящ се от едно външно и едно
вътрешно тяло. Това е достатъчно да се осигури отопление за двата входа за 24,66%
от потреблението на топлоенергия на сградите.
-

КПД на 1 термопомпа е 350%.

Изпълнените енергоспестяващи мерки на територията на община Брезник са в
следните сгради :
 Многофамилна жилищна сграда ул. Цвета Лумбарова бл.1 частна
собственост
Топлоизолиране на външните стени, подмяна дограма, основен ремонт на покрива,
цялостна подмяна на електро захранващата мрежа, цялостна подмяна на
осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни светлоизточници,
подмяна на канализационната инсталация в общите части, изграждане на
термопомпа.
 Многофамилна жилищна сграда ул. Цвета Лумбарова бл.2 частна
собственост
Топлоизолиране на външните стени, подмяна дограма, основен ремонт на покрива,
цялостна подмяна на електро захранващата мрежа, цялостна подмяна на
осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни светлоизточници,
подмяна на канализационната инсталация в общите части, изграждане на
термопомпа.
 Многофамилна жилищна сграда ул. Цвета Лумбарова бл.3 частна
собственост
Топлоизолиране на външните стени, подмяна дограма, основен ремонт на покрива,
цялостна подмяна на електро захранващата мрежа, цялостна подмяна на
осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни светлоизточници,
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подмяна на канализационната инсталация в общите части, изграждане на
термопомпа.
 Многофамилна жилищна сграда ул. Цвета Лумбарова бл.4 частна
собственост
Топлоизолиране на външните стени, подмяна дограма, основен ремонт на покрива,
цялостна подмяна на електро захранващата мрежа, цялостна подмяна на
осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни светлоизточници,
подмяна на канализационната инсталация в общите части, изграждане на
термопомпа.
 Многофамилна жилищна сграда ул.„Д-р Йордан Стефанов” бл. 5 частна
собственост
Топлоизолиране на външните стени, подмяна дограма, основен ремонт на покрива,
цялостна подмяна на електро захранващата мрежа, цялостна подмяна на
осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни светлоизточници,
подмяна на канализационната инсталация в общите части.
Сектор „Улично осветление”
Края на януари 2015г. е изпълнен Проект „Модернизиране и изграждане на улично
осветление в община Брезник със светлодиоден източник“ по мярка 322
”Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-2013г. , стойността на проекта е 1 738 981.64 лв.
Проекта включва подмяна на 1395 съществуващи осветителни тела, разположени на
стълбове с височина 5.5м и 3.5м и 18 прожектора, разположени по фасади на сгради
или стълбове с височина5.5м и 3.5м с нови осветителни тела със светлодиоден (ЛЕД)
източник, като са монтирани 128 броя соларни осветителни тела, с височина 6м. в
община Брезник – в общинския център- гр. Брезник и 32 села в общината.



Потенциал за слънчева енергия на територията на община Брезник
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По информация от изготвената дългосрочна програма за насърчаване използването
на възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Брезник на
територията на общината има четири парка, едно поле и една система от
фотоволтаици:
-

Фотоволтаично поле гр. Брезник - 2010г.
Фотоволтаичен парк с. Конска – 2011г.
Фотоволтаична система с. Режанци - 2012г.
Фотоволтаичен парк - с.Кошарево - 2008г.
Фотоволтаичен парк - с.Кошарево - 2008г.
Фотоволтаичен парк - с.Кошарево - 2011г

От справка в регистрите на Агенция за устойчиво енергийно развитие става ясно, че
на територията на община Брезник има инсталирани 10 обекта за слънчева енергия
Собственик
Наименование

Енергиен обект
Наименование

Обща
инсталирана
MW

Дата
на
въвеждане в
експлоатация

0,0650000000

06.10.2011

Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия

Адм.
област
Перник

Община
Брезник

Населено
място
Брезник

ФтЕЦ "Нейчър"

Перник

Брезник

Кошарево

11,674,800,000

19.08.2011

ФтЕЦ "Олаф"

Перник

Брезник

Кошарево

0,3700000000

10.01.2012

ФтЕЦ "Радост"

Перник

Брезник

Кошарево

20,050,800,000

06.06.2012

Перник

Брезник

Кошарево

0,0630000000

27.06.2012

Перник

Брезник

Кошарево

0,0630000000

27.06.2012

"Мирос" ЕООД

ФтЕЦ
"Кошарево - 2"
ФтЕЦ
"Кошарево - 1"
ФтЕЦ "Мирос"

Перник

Брезник

Режанци

0,2000000000

29.06.2012

"СППТМП" ЕООД

ФтЕЦ "Конска"

Перник

Брезник

Конска

0,0855000000

20.02.2013

"Емоги" ЕООД

ФтЕЦ "Емоги"

Перник

Брезник

Брезник

0,0100000000

15.03.2017

"Емоги" ЕООД

ФвЕЦ "Оги"

Перник

Брезник

Брезник

0,0098000000

17.04.2019

ЕТ
"НатурексИванка
Христова"
"Нейчър
Енерджи" ЕООД
"Фотоволтаик
Дивелопмънт"
ООД
"Солар Енерджи
Съпорт" ООД
"Спи Енергийни
Системи" ЕООД
"Монели" ЕООД

ФтЕЦ
"Натурекс"

Вид
възобновяем
източник

Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия

Таблица № 13 Инсталирани обекти за за ВЕИ от слънце



Потенциал за геотермална енергия на територията на община Брезник

Използването на термопомпени инсталации е възможно на цялата територия на
общината. За всеки конкретен случай трябва да се правят анализи на термичните
параметри и да се разработва проект, използващ най-подходящата технология.
Голяма 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, както в момента се изпълнява Национална програма
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за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради – Блок 1, Блок 2,
Блок 3, Блок 4, находящи се на ул. „Цвета Лумбарова“.
Обектите представляват многофамилни жилищни сгради с осем надземни етажа и
сутерен. Общият брой апартаменти в блок е 48 бр.
Предписани енергоспестяващи мерки от Доклада за „Обследване за енергийна
ефективност“ на многофамилните жилищни сгради:




Топлинно изолиране на външните стени;
Подмяна на дограма;
ВЕИ – термопомпа отопление

Изчисленията за потребна топлина на сградите са направени подробно с помощта на
софтуер от „Камара на инженерите в България“, като са съобразени с данните от
„Климатичен справочник на България“.
По докладите за обследване за Енергийна ефективност на съществуващите сгради в
енергоспестяващите мерки е предвидено отоплението да се осъществява с 1 бр.
термопомпен агрегат въздух - вода с топлинна мощност 36квт. за един блок /двата
входа/, комплект с тръбни медни връзки, състоящ се от едно външно и едно
вътрешно тяло. Това е достатъчно да се осигури отопление за двата входа за 24,66%
от потреблението на топлоенергия на сградите.
КПД на 1 термопомпа е 350%.


Потенциал на водна енергия на територията на община Брезник

В община Брезник не е установен практически използваем енергиен ресурс от ВЕЦ.
През територията на общината преминават ниско дебитни реки и дерета.
С развитие на технологиите за усвояване на енергията на бавно течащи води е
възможно да се инсталират такива съоръжения на част от реките и изкуствените
водоеми.


Потенциал на вятърна енергия на територията на община Брезник

В община Брезник не е установен практически използваем енергиен ресурс от
ветрогенератор.


Потенциал на енергия от биомаса в община Брезник

Основният вид ВЕИ, който се използва в община Брезник е биомаса – дърва за
горене, както в обществения сектор, така и сред населението, като главен проблем е
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множеството ниско ефективни, физически и морално остарели горивни системи.
Липсват термо соларни инсталации в общинския сектор.
В общината са издадени следните документи, свързани с използване на ВЕИ:
-

9 бр. ПУП за изграждане на фотоволтаични централи;
9 бр. визи за проектиране и разрешения за строеж за изграждане на
фотоволтаични централи;
7 бр. ПУП за вятърни генератори

ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА ЗЕМЕН
Разпределението на сградите общинска собственост,
предназначението им изобразяваме на Диаграма № 9
Жилищни
сгради; 5

Сгради на
кметства;
13
Диаграма №10 Разпределение на общиския сграден фонд
в зависимост от предназначението на сградите
Изт. ДПНИВИБ на община Земен

в

зависимост

от

Детски
градини;
1
Училища;
10

Здравни
заведени
Читалища я; 1
;2

Диаграма №11 Общински сграден фонд и части от сгради
общинска собственост

Сгради, общинска собственост, попаднали в обхвата на изготвената програма по
енергийна ефективност на община Земен са:
№
1
2
3
4
5

Наименование на сградата
Детска градина - гр. Земен
Административна сграда- гр. Земен
Читалище - гр. Земен
Училище – гр. Земен
Младежки дом - гр. Земен

Адрес
гр. Земен
гр. Земен
гр. Земен
гр. Земен
гр. Земен

РЗП/кв.м/
706
1044
1168
3984
1350
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6
7
8
9
10
11

Кметство - с.Пещера
Кметство - с.Враня стена
Кметство - с.Калотинци
Кметство - с.Раянци
Читалище - с. Дивля
Кметство - с.Горна Глоговица

12
13
14
15
16
17

Кметство - с.Долна Врабча
Кметство - с.Мурено
Кметство - с.Елов дол
Кметство - с.Габров дол
Младежки дом - с.Дивля
Сграда поликлиника - гр. Земен

с.Пещера
с.Враня стена
с.Калотинци
с.Раянци
с. Дивля
с.Горна
Глоговица
с.Долна Врабча
с.Мурено
с.Елов дол
с.Габров дол
с.Дивля
гр. Земен

160
160
336
72
870
240
300
180
440
580
249
1200

Табл.№ 14 Общински сгради на територията на община Земен/ Изт. ПЕЕ Земен

Част от сградите са в лошо състояние поради недостиг на средства за поддържането
и опазването им. Някои от имотите са в съсобственост с физически или юридически
лица, което води до затруднения в стопанисването им. Сградите на закритите
учебни заведения на територията на общината не се използват и започват да се
рушат.
Повишаването на енергийната ефективност в сградите е свързано с намаляване
разходите за енергия, повишен комфорт, подобряване качеството на атмосферния
въздух, опазване на околната среда. Мерките могат да бъдат прилагани в различни
типове сгради.
В сградите, общинска собственост освен енергоспестяване и повишен комфорт, се
постига по-високо качество на предлаганите общински услуги. Подобреното
състояние на общинския сграден фонд дава възможност за по-ефективно
управление на сградите в интерес на жителите на общината, за предоставянето на
нови услуги, отдаване под наем и др.
В административните сгради, сградите за обществено обслужване, сградите в
областта на хотелиерството и др. се повишава качеството на услугите, подобряват се
условията на труд, повишава се конкурентоспособността.
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Потенциал на слънчева енергия на територията на община Земен

На територията на община Земен има 5 обекта в експлоатация за производство на
електроенергия от слънчева енергия с обща инсталирана мощност 0.589 MW.
Собственик

Енергиен обект

Наименование

Наименование

"Гечев Соларс"
ЕООД
"Гип Трейдинг"
ЕООД
"Солари Елов
Дол" ЕООД
"Гилс" ЕООД
СД "Димчеви сие"

ФЕЦ "Елов дол 3"
ФтЕЦ "Елов дол
- 1"
ФтЕЦ "Елов дол
- 4"
ФтЕЦ "Елов дол
- 2"
ФтЕЦ "Димонт"

Обща
инсталирана
MW

Дата на
въвеждане в
експлоатация

0,0630000000

27.06.2012

Адм.
област
Перник

Община
Земен

Населено
място
Еловдол

Перник

Земен

Еловдол

0,2000000000

27.06.2012

Перник

Земен

Еловдол

0,0630000000

27.06.2012

Перник

Земен

Еловдол

0,0630000000

27.06.2012

Перник

Земен

Пещера

0,2000000000

19.11.2013

Вид
възобновяем
източник

Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия

Таблица № 15 Обекти в експлоатация за производство на електроенергия от слънце Изт АУЕР

Произведеното количество електроенергия от тези обекти през 2017, 2018 и 2019 г.
има следното разпределение:
Произведено количество електроенергия от слънчева енергия през
2017, 2018 и 2019 г. (mw/h)
Произведено количество електроенергия от слънчева енергия през 2017, 2018 и 2019 г.
(mw/h)

799,7

972,7
800,4

2017 година
2018 година
2019 година

Диаграма №12 Произведена електроенергия от ВИ – СЕ за 2017, 2018, 2019 г./изт.АУЕРи ДПНИВИБ община Земен
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Възможности за усвояване на слънчева енергия за производство на електроенергия
има при покривните системи, с навлизането на сградно интегрираните
фотоволтаични системи, които могат да бъдат инсталирани върху сградните
елементи или да изпълняват двойна функция – да заместят конвенционалните
строителни материали и да генерират електричество.
Интегрирането на фотоволтаични елементи в сградите може да се осъществи чрез
инсталирането на покривни системи, фасадни системи, остъкляване. За ефективната
интеграция на фотоволтаичните системи в сградите от значение е:

-

местоположението и ориентацията на сградата, където ще се инсталира
фотоволтаичната система;
наличната площ за инсталиране;
засенчванията от хоризонта и от околни обекти;
вида фотоволтаични генератори, които ще бъдат използвани;
други фактори в зависимост от избраната система и технология.



Потенциал на геотермална енергия на територията на община Земен

-

Няма данни за находища на минерални води на територията на община Земен



Потенциал на водна енергия на територията на община Земен

През територията на община Земен протичат р. Струма, р. Треклянска, р. Дивлянска
и р. Блатешничка.
Река Струма извира на 2246 m надморска височина, на 250 m южно от вр. Черни връх
(2290 m) във Витоша. Дължината ѝ е 415,2 km, от които на българска територия —
290 km, която ѝ отрежда шесто място сред реките на Република България.
Река Струма има сравнително еднакво развита мрежа от леви и десни притоци. От
24-те реки с дължина над 20 km, които се вливат в р. Струма 12 са левите притоци и
също толкова десните. В нея се вливат общо 90 притока с дължина над 5 km.
Формата на водосборната област е силно продълговата, с ясно изразен планински
характер, което определя и големия наклон на притоците ѝ. Средната надморска
височина на водосборния басейн е 900 m. Средната надморска височина на
водосбора при гр. Перник е 1018 m, при с. Ръждавица– 884 m, при с. Невестино- 856
m, при гр. Бобошево - 974 m, при с. Крупник - 973 m и при границата - 898 m.
Няма данни за изградени МВЕЦ на територията на община Земен.


Потенциал на вятърна енергия на територията на община Земен
68

ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА
ОБЛАСТ ПЕРНИК

При проявен инвеститорски интерес на територията на община Земен в тази насока,
следва да бъде извършена локална оценка на потенциала на ресурса за избор на
подходяща площадка и инсталирана мощност на ветровите генератори, съобразени
с техническите и други фактори.

ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА
КОВАЧЕВЦИ

Община Ковачевци следва политиката по енергийна ефективност, както на местно,
така и на национално ниво. Тя е свързана с изпълнението на индивидуалните цели
за всяка община съгласно Националната дългосрочна програма по енергийна
ефективност.
През изминалите няколко години са предприети мерки и дейности по енергийна
ефективност на част от сградите общинска собственост.
В сектор „Образование“:





ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Калище с ЗП – 350 m².
Детска градина „Радост“ – с. Лобош с ЗП – 352 m².
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Сирищник с ЗП – 570 m².
Общежитие с. Сирищник с ЗП – 333,5 m².

Училището в с. Сирищник, както и общежитието, поради липса на деца е закрито с
решение на Общински съвет Ковачевци.
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Калище се нуждае от основен ремонт на сградата
(смесена дограма на прозорците).
Детска градина „Радост“ с. Лобош е с разработен и готов за изпълнение цялостен
проект за основен ремонт на административната сграда, включващ ремонт на
покрива, топлоизолация на покрива, вътрешно преустройство на помещенията,
саниране на външни стени, мерки по отоплителната инсталация – подмяна на
котела за твърдо гориво с котел за пелети и чака финансиране. Проекта е заложен в
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инвестиционната програма за изпълнение през 2020 година, като основната цел е
повишаване на комфорта в сградата и намаляване разходите за енергия.
Сектор Административни общински сгради






Административна сграда с. Егълница – ЗП 642 m² - извършена е подмяна на
дървената дограма с ПВЦ
Административна сграда с. Ковачевци – ЗП 346 m² - извършена е цялостна
подмяна на дограмата и топлоизолация на външни стени.
Дом-паметник „Георги Димитров“ с. Ковачевци – ЗП 350m²
Административна сграда с. Калище – ЗП 680 m² - извършена е цялостна
подмяна на дървена дограмата с ПВЦ.
Административна сграда с. Ковачевци (старо кметство) – нуждае се от
цялостен ремонт.

Сектор Здравеопазване
Дом за възрастни хора в с. Сирищник – сградата е с цялостно подменена дограма,
санирани външни стени, котел на твърдо гориво
ДГ „Радост“ с. Лобош е сградата на територията на община Ковачевци, при която
вече има направено обследване за енергийна ефективност и изработен технически
инвестиционен проект и се предвижда да бъдат извършени строително-монтажни
работи: Подмяна на стара дървена дограма; Ремонт на покрива; Топлоизолация на
покрива; Топлоизолация на външни стени; Подмяна на ел. мрежа; Мерки по
осветителните тела; Подмяна на котела за твърдо горива с такъв на пелети;
Вътрешно преустройство;
Проекта е заложен в инвестиционната програма на община Ковачевци за реализация
през 2020 г.
Съгласно изготвената програма за енергийна ефективност на община Ковачевци,
сградите, при които ще се извърши първо обследване за енергийна ефективност,
съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016г. за обследване за енергийна
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания в сгради са :
 Административната сграда в с. Калище се намира в имот УПИ І, кв. 10 по плана
на с. Калище, със застрашена площ от 680 m². ,като в нея се помещават –
кметството в с. Калище; Пощенска служба с. Калище; Народно читалище
„Методи Андонов“ и Клуб на пенсионера. Сградата се посещава от десетки
жители на с. Калище всекидневно.
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Обследването за енергийна ефективност ще установи необходимостта от
повишаване на комфорта и подобряване на жизнената среда на жителите, чрез
въвеждане на мерки и дейности на ЕЕ.

Сектор Улично осветление
Обслужването на уличното осветление на територията на община Ковачевци
обхваща селата Егълница, Калище, Лобош, Ракиловци, Ковачевци, Косача, Сирищник,
Светля, Чепино, Слатино.
Населено място

Брой стълбове

Разположение на
стълбовете

с. Егълница
с. Калище

212
135 бр

Едностранно
Едностранно

6 метра

Обща
инсталирана
мощност
9402 W
7636 W

с. Лобош

135 бр

Едностранно

6 метра

7173 W

с. Ракиловци

16 бр

Едностранно

6 метра

968 W

с. Сирищник

108 бр

Едностранно

6 метра

5100 W

с. Светля

68 бр

Едностранно

6 метра

3559 W

с. Косача

82 бр

Едностранно

6 метра

3726 W

с. Чепино

55 бр

Едностранно

6 метра

7756 W

с. Ковачевци

127 бр

Едностранно

6 метра

5785 W

6 бр

Едностранно

6 метра

305 W

с. Слатино
Общо на
територита на
община
Ковачевци

Височина на
окачване на
осветителите

944 бр стълбове
944 бр
осветителни
тела

52 110 W = 52,11
kW

Таблица №16 Състояние на УО в община Ковачевци

Важен момент в политиката по енергийна ефективност е направата на обследване за
енергийна ефективност на уличното осветление, което съгласно Наредба №Е-РД-0405 от 08.11.2016 г. за определяне показателите за разход на ел. енергия, енергийните
характеристики за външно изкуствено осветление, както и за определяне на
условията и реда за извършване на обслужване за енергийни ефективност и
изготвяне на оценка за енергийни спестявания и приложенията към нея е
задължително за общини с население над 20 000 жители.
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Община Ковачевци не попада в този списък, но има намерение да се извърши
цялостно обследване на територията с цел намаляване на енергопотреблението за
осветление и въвеждане на ефективно осветление. Обследването ще послужи за
основа при изготвянето на технически инвестиционен проект за въвеждане на
мерки по енергийна ефективност на уличното осветление.



Потенциал на слънчева енергия на територията на община Ковачевци

На територията на община Ковачевци има една инсталирана система за
производство на енергия от слънце.
Собственик

Енергиен обект

Наименование

Наименование

"Тримакс - 1"
ООД



Адм.
област
Перник

Община

Населено
място
Ковачевци

Обща
инсталирана
MW

Дата на
въвеждане в
експлоатация

Вид
възобновяем
източник

ФтЕЦ
Ковачевци
0,0650000000
25.06.2012
Слънчева
"Тримакс"
енергия
Таблица № 16 Инсталирани обекти за производство на енергия от слънце в община Ковачевци

Потенциал на геотермална енергия на територията на община
Ковачевци

Нама наличие на геотермален ресурс на територията на общината.



Потенциал на водна енергия на територията на община Ковачевци

В община Ковачевци, на яз. „Пчелина“ има изградена малка водноелектрическа
централа МВЕЦ „Пчелина“ с два хидроагрегата, разположена в ПИ 029074 в
землището на с. Лобош, ЕКАТТЕ 43918 община Ковачевци.
Собственик

Енергиен обект

Наименовани
е

Наименовани
е

"Пауър
Туенти

МВЕЦ
"Пчелина"

Адм.
област
Перни
к

Община
Ковачевц
и

Населен
о място
Лобош

Обща
инсталирана
MW
14,680,000,00
0

Дата
на
въвеждане в
експлоатаци
я
30.09.2015

Вид възобновяем
източник

Водноелектрическ
а енергия
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Туенти" ООД
Таблица № 17 Инсталирани МВЕЦ на територията на община Ковачевци

С развитие на технологиите за усвояване на енергията на бавнотечащи води е
възможно да се инсталират такива съоръжения на част от реките и изкуствените
водоеми.


Потенциал на вятърна енергия на територията на община Ковачевци

В община Ковачевци не е установен практически използваем енергиен ресурс от
ветрогенератор.


Потенциал на енергия от биомаса в община Ковачевци

Перспективен източник на възобновяеми източници (ВИ), имащ потенциал за
генериране на енергия на територията на общината е биомасата.
Източниците на биомаса на територията на община Ковачевци варират от стъблата
на житните култури, тревите, крайпътната паразитна растителност, дървесните
отпадъци, битовите отпадъци, горски отпадъци /санитарна сеч/, остатъците от
селскостопански фуражни посеви до животински отпадъци, отпадъци наслоени в
речните корита. Има неизползван потенциал за производство на биогаз. В общината
няма пречиствателни станции и други съоръжения за преработка на отпадъци.

ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК

По данни на НСИ за периода 2014-2018 г. в община Перник са въведени в
експлоатация 356 нови жилищни сгради с обща полезна площ 58712 кв.м.
Голяма част от жилищния сграден фонд на община Перник е построен до края на
1959 г. – 6627 сгради или около 26%. Най-много сгради са построени от 1970 до
1989 г. – 10363 или 41%. Около 19% от сградите са от периода 1960-1969 г. Новите
сгради, въведени в експлоатация след 2000 г. са 1212 или едва 5% от жилищния
фонд на общината.
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Жилищният фонд в общината като цяло е остарял и амортизиран, което е
предпоставка за слаба енергийна ефективност и лоши технически характеристики
на значителна част от сградите. Външните стени на повечето стари сгради имат до
пет пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново строителство. В
масовия случай сутерените и таванските плочи на съществуващия жилищен
сграден фонд са без топлоизолация. Топлинните загуби през прозорците и
балконските врати са над 50% и се дължат предимно на ниските топлоизолационни
качества на използваната дограма и некачествен монтаж, лошото физическо
състояние на фасадите на сградите и конструкциите. Ниската енергийна
ефективност се дължи на липсата на изолации на покриви и стени, старо
осветление с енергоемки светло източници, амортизирани отоплителни
инсталации и др. Подобряването на топлоизолацията, модернизирането на
отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия и т.н. могат да
намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%.
Като цяло общинският сграден фонд на Община Перник е морално остарял.
Повечето сгради са с ниски качества по отношение на топлотехническите
характеристики на стени, под и остъкления на фасадите. Външните стени са
изпълнени с ниски топлотехнически характеристики и изискват допълнителна
топлоизолация. Дограмите и вратите на сградите, които не са подменени с PVC
дограма, а са изработени от дървени профили, са с висок коефициент на
топлопреминаване, което изисква подмяна с нова дограма с двоен стъклопакет с
нискоемисионно стъкло.
Състоянието на жилищния и сграден фонд на частните лица в голяма степен е
същото като на общинските сгради. Повечето частни жилища се нуждаят от смяна на
дограмата, саниране, полагане на топлоизолация на външни стени, покрив и под.
Санирането на еднофамилни и жилищни сгради е сред приоритетите на общинската
енергийна политика.
На съвременните изисквания за енергийна ефективност отговарят преди всичко
обектите, строени и реновирани през последните години, които са сравнително
малък процент от всички сгради на територията на общината.
По-голямата част от старите частни сгради и жилища в Перник се нуждаят от
сериозни инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Този
сграден фонд вероятно ще съществува още дълго и е необходимо да се вземат мерки
за обновяването му, ако за всеки конкретен случай това е икономически оправдано.
За отопление на сградите в общината се използват предимно електрическа енергия,
локални топлоизточници, или печки на дърва и въглища.
Подобряването на топлоизолацията, подмяната на дограмите, модернизирането на
отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия и т.н. могат да
намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%, което е
приоритет на общинската енергийна политика.
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В сградата на община Перник и Областна администрация Перник през 2018-2019 г.
като част от проект "Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация" по
договор № BG16RFOP001-1.018-0005-C01 с Управляващия орган на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 20142020 за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.018 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020 – Перник,
част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020 е изградена модулна фотоволтаична
инсталация с обща инсталирана мощност от 74.995 kWh с прогнозно годишно
енергопроизводство от 75 – 79 MWh. Всеки генераторен модул е свързан с мрежата
през една от трите партиди на ОА Перник. Централата е въведена в експлоатация и е
присъединена в електропреносната мрежа през септември 2019 г.

Списък на сгради, общинска собственост над 1000 м2 и под 1000 м2
№

Вид на общинската сград

1

2

РЗП м. кв.
над
1000
3

Адрес

под
1000
4

11209,
42
1680,0
0

5

1

административна сграда- вх.А

Перник, пл.Св Иван Рилски"

2

административна сграда

3

административна сграда

470,00

Перник, ул.Св. Св. Кирил и
Методий
Перник, ул. Средец"

4

административна сграда

670,00

гр. Перник,ул."Радомир" № 1

5

административна сграда

75,00

6

административна сграда-обреден дом

73,90

7

административна сграда-кметство

600,00

8

административна сграда- Кметство

95,00

9

административна сграда-кметство

10

административна сграда-кметство

150,00

Кралев дол, ул. Отец Паисий

11

административна сграда-кметство

400,00

Дивотино

12

административна сграда-кметство

220,00

Радуй

13

административна сграда

130,00

Селищен дол

14

административна сграда

860,00

Перник, Калкас

15

административна сграда

16

административна сграда

17

административна сграда

1596,0
0

Батановци
Вискяр
Перник, ул.Благой Гебрев

1200,0
0

Перник, ул.Радомир"
230,00

1380,0

Перник, ул.Св. Св. Кирил и
Методий
Перник, ул.Найчо Цанов

Расник
Рударци
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0
18

административна сграда

386,00

19

дворец на културата

20

детска градина- № 4 "Чуден свят"

21

детска градина-бивше у-ще

540,00

Боснек

22

детска градина- №9

984,00

Перник, кв."Димитър Полянов"

23

детска градина-№ 8

739,00

Перник,ул.Кракра

24

детска градина

25

детска градина- № 12

732,00

Перник

26

детска градина-№2 "Родолюбче"

280,00

Перник--Градски парк

27

детска градина

702,00

Перник, ул.Кракра"

28

детска градина

990,00

Перник, ул.Димитър Благоев"

29

детска градина- № 14

30

детска градина-№8

385,25

Перник, кв.Ралица
ул.Стара Планина"
Перник, кв.Твърди ливади"

31

детска градина- № 9

32

детска ясла - № 3

33

детска градина

34

детска градина- № 7

35

детска градина- № 14

36

детска градина- №3, "пролетен цвят"

37

детска градина- № 6

38

детска градина- № 15

39

детска градина- № 1, "Миньор"

40

детска градина- № 5 , "Вела Пеева"

41

детска градина-№8

42

детска градина

434,00

43

детска градина

15,00

44

детска ясла №4

45

детска ясла№2

46

исторически музей

47

младежки дом

3200,0
0
1926,2
0

Перник, пл."Кракра"
Перник, кв."Изток"

1542,0
0

Рударци

3200,0
0
1088,0
0
1132,8
0
1614,0
0
1410,0
0

1973,0
0
806,10
1327,0
0
695,00

Перник, кв.Байкушева махала"
Перник, кв.Рудничар"
Перник, кв.Изток, ул."Лом"

807,00

Перник, кв.Ралица
ул.Стара Планина"
Перник, кв.Ралица
ул.Стара Планина"
Перник, кв.Изток

806,10

Перник, кв.Изток"
Перник, кв.Димова махала

695,00

Перник, ул."Вардар"

810,00

Перник

22,00

1282,0
0

Перник, кв.Твърди ливади,
бл. 12
Батановци
Перник
Перник ул.Нови Пазар

581,00
1720,0
0
1550,0
0

Студена

Перник
Перник ул.Физкултурна
Перник , кв."Изток"
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48

младежки дом

3620,0
0
1616,6
0
1100,0
0
1395,0
0
74815,
00

Перник,пл."Кракра"

49

пионерски дом

50

поликлиника

51

почивна станция

52

профилакториум

53

ритуална зала

159,80

Перник,кв.Ралица
ул.Протожерица
Перник, ул."Кракра"23

54

сграда

272,00

Ярджиловци

55

здр. Служба и детска градинасграда

340,00

Студена, ул" Христо Ботев"

56

сграда

368,00

Перник, ул. Райко Даскалов

57

сграда

176,00

Перник, ул. Райко Даскалов

58

сграда

146,00

Рударци

59

сграда

370,00

Перник, ул.Брезник

60

сграда

218,00

Перник, ул.Брезник

61

сграда

225,00

Перник, ЦГЧ

62

сграда

350,00

Перник, ЦГЧ

63

сграда-бивша баня

275,00

Перник, ул.Димитър благоев"

64

сграда

438,00

Перник, ул. Райко Даскалов

65

сграда

66

сграда и терен

67

спортен комплекс-Миньор

68

спортен комплекс

760,00

Дивотино

69

спортен комплекс

440,00

Батановци

70

спортен комплекс

230,00

Кралев дол

71

спортна зала-Кракра

630,00

Перник, ул. Кракра

72

спортна зала-Миньор

73

спортна зала „Металург”

74

стоматологична поликлиника

75

училище-ІV СОУ

76

училище-ПМГ и Иван Рилски

77

училище-др. Петър Берон"

78

училище-"Св.Климент Охридски"

Перник, ул. „Физкултурна"
Перник , кв."Изток"
Рударци

6150,0
0
1060,0
0
2100,0
0

17500,
00
2700,0
0
8496,0
0
1604,0
0
10480,
00
1056,0
0
1323,0
0

Перник, ул. Радомир"
Перник, ул. Отец Паисий
Перник, кв. Драгановец"

Перник, кв. Байкушева махала
Перник
Перник-кв."Рудничар"
Перник, кв. В. Левски
Перник, ул. Струма
Перник, ЦГЧ
Перник, Изток
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79

училище-V-то СОУ

80

училище-VІ -то СОУ

81

училище-VІІ-мо СОУ

82

училище-VІІІ-мо СОУ

83

училище-ІХ-то СОУ

84

училище - Х-то Оу

85

училище-ХІ -то ОУ

86

училищеХІІ-то ОУ" В.Левски"

87

училище- ХІІІ-то ОУ" Св.св.Кирил и
Методий"
училищеХ-ІV ОУ "Ив.вазов"

88
89

3720,0
0
5876,0
0
4970,0
0
4657,0
0
2764,0
0
10640,
00
4860,0
0
3348,0
0
3126,0
0

Перник, Димова махала
Перник, ул. Кракра
Перник, кв. Пригаров район
Перник, кв. Клепало
Перник, Тв. Ливади
Перник, Изток
Перник, Изток
Перник, кв. Ралица
Перник, Изток
420,00

1950,0
0
4734,0
0
1170,0
0
1060,0
0

Перник, кв. Калкас

90

училище- ХV-то ОУ" Св.св.Кирил и
Методий"
училище- ХVІ-тоСОУ" Кирил и Методий"

Перник, кв. Бела вода"

91

училище-І во ОУ

92

училище- ОУ" Св.св.Кирил и Методий"

93

училище

513,00

Голямо Бучино

94

училище-ОУ "Отец Паисий"

346,00

Кралев дол

95

училище-

96

училище- ОУ "Климент Охридски4

880,00

Кладница

97

училище

580,00

Расник

98

училище- ОУ "Никола Вапцаров"

99

училище- "От. Паисий"

837,00

Ярджиловци

100

училище- ОУ "Христо Ботев"

920,00

Богданов дол

101

училище- ОУ

790,00

Студена

102

училище- ОУ

103

училище-ХV

104

училище-ГПЧ "Симеон Радев"

105

училище- ТОХ

106

училище- Техникум по строителство

107

училище

Перник, кв. Църква
Перник, ул.Радомир"
Перник, ул."Отец Паисий"

1394,0
0

Драгичево

366

2600,0
0
1950,0
0
4596,0
0
1020,0
0
27816,
00
6930,0
0

Мещица

Перник, Тева
Перник, кв. Бела вода"
Перник, ул. Благой Гебрев
Перник, кв. Христо Смирненски
Перник, Изток
Батановци
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108

хижа

182,00

Кралев дол

109

хижа

276,00

Кладница

110

читалище- Пробуда"

111

читалище- Пробуда"

115,00

Богданов дол

112

читалище-Христо Ботев

486,00

Ярджиловци

113

читалище-"Наука"

290,00

Черна гора

114

читалище

145,00

Лесковец

115

читалище-"Съзнание"

387,50

Перник, ул.Младен Стоянов"

116
117

читалище- "Люлински изгрев", кметство
здравна служба и поща
читалище

118

читалище-"Христо Ботев"

119

читалище-"П.К.Яворов"с културен дом

120

читалище- "Кирил и Методий"

500,00

Вискяр

121

читалище- "Димитър Полянов"

117,00

Расник

122

657,00

Витановци

123

Комлексна сграда и читалище "Отец
Паисий"
Комплексна сграда и читалище

124

читалище "Просвета"

125

читалище-"Отец Паисий"

119,00

Перник, кв.Църква, ул.Димитър
Благоев"
Кралев дол

126

читалище-"Светлина"

900,00

Студена

127

читалище- "Трудолюбие"

154,86

Боснек

128

читалище-"Пробуда"

129

читалище-Васил Левски"

130

читалище-"Пробуда"

131

читалище-"7-ми септември"

92,40

Перник,кв.димова махала"

132

читалище- "Ралица"

16,12

Перник, ул."Люлин"

133

читалище-"Рудничар"

134

читалище-"Искра"

135

читалище

136

читалище-"Просвета"

137

кметство

2640,0
0

Перник, кв. Бела вода"

1577,4
0
3750,0
0

Голямо Бучино
Дивотино
470,00

1100,0
0

Люлин
Мещица

65,00
2165,0
0

1100,0
0

Зидарци

Драгичево
684,00

1190,0
0

Рударци
Кладница

196,00
90,00
160,00
2200,0
0

Перник, кв."Рудничар"
Перник,ул."Благой Гебрев"
Селищен дол
Батановци

162,00
Таблица № 18 Сгради, общинска собственост над 1000

м2

Люлин, Райлово

и под 1000 м2

През изминалите години са се изпълнили много мерки за енергийна ефективност
със санирани МЖС в община Перник. Общият брой е 44 бр. жилищни блока, детски
градини - 5 бр., подмяна на дограми на ДГ №11 „Знаме на мира“, училище в кв. Тева
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Кирил Философ, Читалище "Паисий Хилендарски" - Кралев дол, „“Магерница“ Студена. В календарната година на 2020г. ще се стартират изпълнение на 13 бр.
жилищни сгради, детска градина Калина Малина – филиал, кв. Проучване в община
Перник.
В община Перник има реализирани проекти по енергийна ефективност за 2019г. те
са:
 Сградата на община Перник.
 13бр. МЖС BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие „ на ОПРР 2014-2020: Енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град
Перник етап 1“ и „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради на територията на град Перник етап 2“(етап на подготовка на
реализиране).
 Сградата на РДМ – Мошино (етап на подготовка на реализиране).
 Сградата на МВР – Областна дирекция Перник (етап на подготовка на
реализиране).
 Сградата на ДГ „Калина Малина“ – филиал, кв. Проучване. (етап на
подготовка на реализиране).
В община Перник има реализирани проекти по енергийна ефективност за 2019 г. с
изпълнени мерки и това е сградата на община Перник Всички сгради имат
технически паспорт и направено енергийно обследване, което е входирано в АУЕР.
През годините са направени обследвания, но те са с изтекъл срок и трябва да се
възложат да се направи нови обследвания за ЕЕ съгласно новите изисквания от ЗЕЕ.
Сектор Улично осветление
Община Перник получава захранване с електроенергия от общата електроенергийна
система на страната, посредством две разпределителни трансформаторни
подстанции 110/20 kV, разположени в гр. Перник. Подстанциите са свързани
помежду си с множество електропроводи с високо напрежение 110 kV., което
осигурява сигурността на захранване и възможност за превключване при аварии. По
данни на „ЕСО“ ЕАД на територията на община Перник преминават следните електропроводи собственост на „ЕСО“ ЕАД – 10 електропровода 110 kV, 4 електропровода
220 kV и три електропровода 400 kV.
Всяко от населените места получава захранване от електроразпределителната
мрежа средно напрежение посредством въздушни изводи 20 kV., а в градската част
кабелна мрежа 20 kV. Всички населени места са електрифицирани.
Електроенергийната мрежа е оразмерявана за товари, по-големи от сегашните и с
редки изключения, има възможност за поемане на допълнително натоварване.
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През периода 2016-2019 г. в Община Перник основните разходи за ел.енергия са
свързани с улично осветление и разходи в административни, образователни,
социални и културни обекти. Потреблението се запазва относително постоянно,
като основни са разходите за улично осветление.
Това налага предприемане на мерки за намаляване на потреблението и разходите за
ел.енергия в община Перник. Използването на възобновяеми източници на енергия
може да окаже сериозен положителен ефект. Предвижда се през следващите години
да бъдат изградени соларни инсталации в част от обектите на образователната
инфраструктура
и
фотоволтаични
инсталации
върху
покривите
на
административни сгради собственост на Община Перник. Друга важна стъпка е
поетапна подмяна на уличното, парково и фасадно осветление с използване на
хибридни и соларни инсталации.
Като допълнение може да се направи заключението, че поради подходящите
климатични условия фотоволтаични и соларни инсталации биха могли да се
поставят на голяма част от стопанските и жилищни сгради, което може да продължи
тенденцията за намаляване на енергийните разходи и да реализира значими
икономиии на територията на цялата община.
В община Перник има разработено обследване на УО на определени участъци за
самия град, който обхваща от обследването. Обхвата е Централна градска част, кв.
Изток, кв. Тева, кв. Мошино, външна и вътрешна магистрала, централен парк, кв.
Хумни дол, кв. Клепало и др.



Потенциал на слънчева енергия на територията на община Перник

През 2020 г. в община Перник функционират 8 броя фотоволтаични
електроцентрали с общ капацитет 75,901 MW. Този енергиен обем дава значителен
принос за повишаване дела на енергия от ВЕИ в общината.
Собственик

Енергиен обект

Наименование

Наименование

"Ен - Вижън
Енерджи" ЕООД

ФтЕЦ
"Феромагнит 1"

Адм.
област
Перник

Община
Перник

Населено
място
Кралев
дол

Обща
инсталирана
MW

Дата
на
въвеждане в
експлоатация

0,2000000000

27.06.2012

Вид
възобновяем
източник

Слънчева
енергия
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"Н-Висион
Солар Фонд 1"
ЕООД
"Севморпут"
ЕООД
"Ескулаб" ООД

ФтЕЦ
"Феромагнит 2"

Перник

Перник

Кралев
дол

0,2000000000

27.06.2012

Слънчева
енергия

ФтЕЦ
"Феромагнит 3"
ФтЕЦ "Ескулаб"

Перник

Перник

0,2000000000

27.06.2012

Перник

Перник

Кралев
дол
Студена

0,1000000000

08.05.2012

"ХС Солар" ООД

ФтЕЦ
"Житен
клас"
ФтЕЦ "Делта хил
- ГД"
ФтЕЦ "Калиопа"

Перник

Перник

Перник

0,2000000000

22.05.2013

Перник

Перник

Кладница

0,0016000000

01.02.2013

Перник

Перник

Перник

0,0040000000

31.07.2013

Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия

Георги Тодоров
Димитров
Павлина
Иванова
Георгиева

Таблица №18 Инсталирани ФтЕЦ на територията на община Перник

Фотоволтаичната централа с най-много мощност е ФтЕЦ „Общинска и Областна
администрация“ Перник със 74,995 MW.
Като допълнение може да се направи заключението, че поради подходящите
климатични условия фотоволтаични и соларни инсталации биха могли да се
поставят на голяма част от стопанските и жилищни сгради, което може да продължи
тенденцията за намаляване на енергийните разходи и да реализира значими
икономии на територията на цялата община.
Слънчевата енергия е възобновяем източник със сериозен потенциал, който може да
бъде използвани пълноценно в община Перник през следващите години.
Поради относително подходящите климатични условия фотоволтаични и соларни
инсталации биха могли да се поставят на голяма част от административните и
образователни сгради, което може да продължи тенденцията за намаляване на
енергийните разходи и да реализира значими икономии в общинския бюджет.
От оценката се налага извода, че теоретичният потенциал представлява внушителен
ресурс, но практическото му приложение все още не е достатъчно изследвано във
всички направления. Въз основа на оценения теоретичен потенциал, при
значителни ограничителни условия е извършена оценка само на част от
техническия (достъпния) потенциал.
Независимо че община Перник не попада териториално в най-благоприятната зона
на слънчево греене, изграждането на фотоволтаични и соларни инсталации за БГВ
върху покривите на общински, жилищни и производствени сгради е икономически
ефективно и е напълно постижимо за реализиране, както в краткосрочен, така и в
дългосрочен период.
Соларните инсталации са много добра алтернатива при подмяна на улично, парково
и фасадно осветление. Въвеждането на хибридно улично осветление ще намали
значително консумацията на електрическа енергия, като един от основните разходи
в общинския бюджет.


Потенциал на геотермална енергия на територията на община Перник
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На територията на община Перник има два минерални извора – в кв. “Бяла вода” (с
дебит 3.3 л/сек, температура 27°С и експлоатационни запаси на находището 104 хил.
куб. м) и в с. Рударци (с дебит 10.3 л/сек, температура 28°С и експлоатационни
запаси 33 хил. куб. м). Минералната вода при с. Рударци се използва за
балнеопрофилактични цели, както и като трапезни води.
Въз основа на проучения и наличен потенциал на геотермалните източници на
територията на община Перник към момента може да се направи извода, че е налице
нисък геотермален потенциал за производство на енергия.


Потенциал на водна енергия на територията на община Перник

Речната мрежа на територията на община Перник включва основните отводнителни
артерии – р. Струма и р. Конска. Реките се характеризират със значително снежно
подхранване, с понижена водоносност при по-малък отточен ефект на валежите. По
степен на поройност реките от територията на общината попадат в групата на слабо
поройните, а по честота на речните прииждания – в групата от 3 до 8 случая
годишно. Заливните тераси на реките имат потенциал от подпочвени води, който се
използва за промишлени и битови нужди.
На територията на общината се намира яз. Студена, който по принцип е с общ обем
от 25,2 млн. куб. м и служи за осигуряване на общото водопотребление на гр.
Перник, като към момента на изготвяне на програмата, язовира е наполовина и гр.
Перник е на воден режим. Язовир Пчелина (граничещ с територията на община
Перник) е със завирен обем 54,8 млн. куб. м и служи като вторичен утайник на река
Струма и източник за промишлено водоснабдяване с условно чисти води.
Микроязовири с има и край селата Мещица (изпуснат), Ярджиловци и Лесковец
(бракуван). Към 2020 г. на територията на община Перник има една изградена водна
електроцентрала - ВЕЦ "Студена", с. Студена с мощност 0,816 MW. Тя е въведена в
експлоатация през 1955 г. и към момента не функционира поради обективни
причини.

Собственик
Наименование

"Водоснабдяване
и канализация"
ООД

Енергиен обект
Наименование

ВЕЦ "Студена"

Адм.
област
Перник

Община
Перник

Населено
място
Студена

Обща
инсталирана
MW

Дата
на
въвеждане в
експлоатация

0,8160000000

08.06.1955

Вид
възобновяем
източник

Водноелектрическа
енергия

Таблица №19 Инсталирани ВЕЦ на територията на община Перник/Изт.АУЕР



Потенциал на вятърна енергия на територията на община Перник
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Община Перник попада в 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.
Характеристиките на тази зона са:
•
•
•

Средногодишна скорост на вятъра: 2-4 m/s;
Енергиен потенциал: около 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2
годишно);
Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в
тази зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през
годината (8 760 h).

Средногодишната продължителност на интервала от скорости £ т 5-25 m/s в тази
зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760
h).
Средният ветроенергиен поток за територията на община Перник (W/m2):
•
•
•
•

На височина 10 м над повърхността – 66 W/m2
На височина 25 м над повърхността – 96 W/m2;
На височина 50 м над повърхността – 124 W/m2;
На височина 100 м над повърхността – 157 W/m2;

От данните е видно, че на територията на община Перник енергийната мощност е в
границите на 66 до 157 W/m2.
Ветровия потенциал за община Перник по сезони в проценти от средногодишния:
Зима-28%, Пролет-37%, Лято-17%, Есен-18%.
Почти цялата територия на община Перник попада в зоната на технологично
нискоефективен към момента вятърен потенциал със средна годишна скорост на
вятъра под 4 м/сек.
В зона на малък ветрови потенциал, каквато е община Перник могат да бъдат
инсталирани вятърни генератори с мощност до 30-40 kW. Възможно е евентуално
включване на самостоятелни много-лопаткови генератори за трансформиране на
вятърна енергия и на PV-хибридни (фотоволтаични) системи за водни помпи.
Разположението на тези съоръжения е най-подходящо в зона с малък ветрови
потенциал на онези места, където плътността на енергийния поток дори е под 100
W/m2. Това определя сравнително добри възможности за използване на вятърната
енергия в община Перник, особено за частни и производствени нужди.


Потенциал на енергия от биомаса в община Перник
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Горският фонд на община Перник по данни от ТП „ДГС Радомир” и ДЛС „ВитошкоСтудена“ - с. Кладница през 2020 г. е 181 180 дка. На него се падат 37% от
територията на общината при средно за страната 33,5%. Част от тези площи са с
дърводобивни функции. През периода 2016-2019 г. в общината е осъществено
ползване на 94 668 куб.м. дървесина или 23 667 куб.м. годишно. На територията на
община Перник развиват дейност 8 броя дървообработващи и преработващи
предприятия и функционират 20 склада (площадки) за продажба на дърва за
отопление.
Поради високия дял на горските площи и сравнително големия обем на ползваната
дървесина, общината може да се определи като район с висок потенциал за
производство на енергия от биомаса. Допълнителна алтернатива може да бъде
използването на отпадни продукти от селското стопанство в общината, които
успешно се прилагат при производство на пелети и други евтини енергийни
източници при наличие на инвеститорски интерес.

ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА РАДОМИР
На територията на община Радомир функционират две средно общо образователни
училища, три основни и едно начално училище. В гр. Радомир функционират и три
общински целодневни детски градини (ЦДГ) – ЦДГ „8-ми март“, ЦДГ „Радомирче“ и
ЦДГ „Слънце“. Като положителен момент и добра практика на територията на
общината, следва да се посочи изпълнението на енергоспестяваща мярка – смяна на
гориво-енергийна база за битово горещо водоснабдяване чрез оползотворяване на
енергията от възобновяем енергиен източник „слънце“, посредством монтиране на
слънчеви колектори в НУ „Архимандрит Зиновий“, НУ „Любословие“, ОУ „Христо
Смирненски“, ЦДГ „Радомирче“, ЦДГ “Слънце“, ЦДГ „8-ми март“, Дом за деца, лишени
от родителски грижи в с. Дрен и Дом за стари хора в гр. Радомир.
Вид на общинската
сграда

Адрес

Година на
въвеждане на
сградата в
експлоатация

РЗП м.кв.

Инсталация за
производство на
енергия от
възобновяеми
източници

Година на
въвеждане
на
инсталация
та
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ЦДГ "8-ми март"

гр. Радомир, ул. Шар №7

2012

1262

НУ "Любословие"

гр. Радомир, жк. Арката

2012

2723.3

ЦДГ "Радомирче"

гр. Радомир, ул. "Училищна"
№11

2012

4065

ЦДГ "Слънце"

гр. Радомир, ул. "Сан
Стефано" №2

2012

1803

ОУ "Христо
Смирненски"

гр. Радомир, ул. "Братя
Миленкови" №28

2012

НУ "Архимандрит
Зиновий"

гр. Радомир, ул. "Батенберг"
№51

2012

Дом за деца,
лишени от
родителски грижи
"Радост"
Дом за стари хора
"Св. Иван Рилски"

с. Дрен

2010

гр. Радомир, ж.к. Гърляница
№41

2010

Административна
сграда на Община
Радомир

гр. Радомир, пл. Свобода
№1

2010

Обединен детски
комплекс /ОДК/

гр. Радомир

1986

ОУ „Хр. Ботев”

с. Гълъбник

печки на дърва и
въглища

ОУ „Иван Вазов”

с. Извор

печки на дърва и
въглища

СОУ „Христо Ботев” /с разширено
изучаване на
изобразително
изкуство/

с.Дрен

1979

Кметство и здравна
служба

с.Дрен

1986

1125

твърдо гориво

Кметство и здравна
служба

с.Прибой

1974

528

твърдо гориво

Кметство и здравна
служба

с.Горна Диканя

200

твърдо гориво

6815.95
1488.12
1816

5048

отоплителни котли
на природен газ

2015г. - 1бр.

монтирани
климатици
отоплителни котли
на природен газ 2бр
отоплителни котли
на природен газ

14 г.

отоплителни котли
на природен газ

13 г.

отоплителни котли
на природен газ

13 г.

отоплителни котли
на нафта

12 г.

отоплителни котли
на природен газ

15 г.

отоплителен котел
на природен газ

15 г.

отоплителни котли
на нафта

2013г.
20
20
20
20

20
20

2000г.

Табл.№20 Общински сграден фонд в община Радомир Изт ПЕЕ Радомир

Общият извод, който може да се направи е, че има добри практики и потенциал за
прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Радомир, за чието
реализиране са необходими много средства. Поради това, освен собствени средства,
Общината следва да използва и възможностите за привличане на финансиране,
които действащото законодателство в областта на енергийната ефективност и
обществените поръчки дава, а именно - реализацията на договори за енергийно
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ефективни услуги от страна на търговци с енергия, респективно - реализацията на
договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори). Изпълнението на тези два вида
договори дава възможност за получаване на косвено финансиране в полза на
общините, представлява форма на публично-частно партньорство, поради което по
отношение на тях следва да се прилагат и спазват разпоредбите на Закона за
публично-частното партньорство, Закона за публичните финанси и Закона за
общинския дълг.
На територията на община Радомир по Национална програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради/НПЕЕМЖС/ в гр. Радомир са
изпълнени СМР към 2018 г. общо 15 бр. обекта:
-

Радомир, ж.к.“Тракия“, бл.1 – 72 бр. самостоятелни обекта.
Радомир, ж.к.“Тракия“, бл.2 – 72 бр. самостоятелни обекта.
Радомир, ж.к.“Тракия“, бл.3 – 69 бр. самостоятелни обекта.
Радомир, ж.к.“Тракия“, бл.4 – 69 бр. самостоятелни обекта.
Радомир, ж.к.“Тракия“, бл.5 – 72 бр. самостоятелни обекта.
Радомир, ж.к.“Тракия“, бл.8 – 72 бр. самостоятелни обекта.
Радомир, ж.к.“Арката“, бл.23 и бл.24 – 51 бр. самостоятелни обекта.
Радомир, ул.“Дупнишка“, № 32 – 38 бр. самостоятелни обекта.
Радомир, ул.“Люлякова“, № 33 – 36 бр. самостоятелни обекта.
Радомир, ж.к.“НОЕ“, бл.4 – 96 бр. самостоятелни обекта.
Радомир, ж.к.“Арката“, бл.27, бл.28 и бл.29 – 69 бр. Самостоятелни обекта.
Радомир, ж.к.“Автогара“, бл.9 и бл.10 – 46 бр. Самостоятелни обекта.
Радомир, ул.“Иван Вазов“, № 31 – 54 бр. самостоятелни обекта.
Радомир, ж.к.“Младост“, бл.1 и бл.2 – 45 бр. самостоятелни обекта.
Радомир, ул.“Велчо“, № 28 – 36 бр. самостоятелни обекта.

Изпълнени са енергийно спестяващи мерки:
•
•
•
•
•

Ремонт и топлоизолация на покрив.
Топлоизолация на всички външни стени.
Топлоизолация на плоча към сутерен.
Подменена дограма /врати и прозорци/ на апартаменти и общи части.
Монтаж на енергийно спестяващо осветление/лампи с фото клетка/ в общи
части и сутерен

Сектор Улично осветление
Една от основните задачи, които стоят за решаване пред община Радомир е
въведеното с Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и ЗЕЕ (в
сила от 15.05.2015 г.) изискване по отношение на общините с население над 20 000
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души за повишаване на енергийната ефективност на уличното и парковото
осветление.
Системата за улично осветление на община Радомир, при настоящото си състояние,
не осигурява изискваните санитарно-хигиенни норми за осветеност. Необходима е
подмяна на лампите за улично осветление с енергоспестяващи. Броят им е 7000.
Изградената сравнително стара осветителна система, както и тежката й поддръжка
са основните причини да не отговаря напълно на изискванията на действащите
стандарти. В Община Радомир се наблюдават осветители на 8 години.
Всички осветители са амортизирани, на много места липсва каквото и да е
осветление. Към момента в гр. Радомир уличното осветление е реализирано с
осветители с натриеви лампи високо налягане, повечето поставени през 2009 г.,
които са прикрепени към стълбовна мрежа, състояща се от стоманотръбни и
стоманобетонни стълбове. За захранване на осветителите се използват касети за
улично осветление, в които са поместени апаратурата за управление на
осветителите. Част от електрическата мрежа на уличното осветление е кабелна и е
разположена под тротоарите и уличните платна в централната част на града.
Останалата част от електрическата мрежа е въздушна и окачена на стоманобетонни
стълбове.
Инфраструктурата на стоманено-бетоновите стълбове не е изграждана за
осветителна инсталация, а за захранване на битови и обществени абонати с
електроенергия. Същата се използва при системата за улично осветление поради
невъзможност /предимно финансова/ за изграждане на нови инфраструктурни
съоръжения обслужващи системата за улично осветление.
За целите на въвеждане на енергоспестяващи мерки в уличното осветление, Община
Радомир е възложила през 2014 г. обследване за енергийна ефективност,. В обхвата
на обследването е включено уличното осветление на следните населени места: гр.
Радомир, с. Дрен, с. Друган и с. Стефаново. Електрифицирани са всичките 31
населени места в общината и се подготвя процедура за избор на изпълнител на
договор с гарантиран резултат (ЕСКО).
Проектите по енергийка ефективност, който Общината е изпълнила са:
 ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „Св.
ИВАН РИЛСКИ” ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И
ОХЛАЖДАНЕ НА БАЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ
ИЗТОЧНИЦИ с цел: Реализиране на икономична система за качествен
микроклимат в помещенията чрез изграждане на интегрирана термопомпена
инсталация. Намаляване на емисиите на вредни вещества в околната среда
чрез въвеждане на автоматизация на съществуващите отоплителни
инсталации и въвеждане на ВЕИ технологии за поддържане на оптимална
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температура и доставката на топла вода, финансиран по ФИНАНСОВ
МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 –
2021
 ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА
СГРАДА НА ОБЩИНА РАДОМИР ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА
ПОДПОМАГАНЕ НА ОТОПЛЕНИЕ ТО И ОХЛАЖДАНЕ НА БАЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, с цел Реализиране на икономична
система за качествен микроклимат в помещенията чрез изграждане на
интегрирана термопомпена инсталация Намаляване на емисиите на вредни
вещества в околната среда чрез въвеждане на автоматизация на
съществуващите отоплителни инсталации и въвеждане на ВЕИ технологии за
поддържане на оптимална температура и доставката на топла вода,
финансиран
по
ФИНАНСОВ
МЕХАНИЗЪМ
НА
ЕВРОПЕЙСКОТО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021
 ПОДМЯНА НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В
ГР.РАДОМИР,С.ДРЕН,С.СТЕФАНОВО И СЕЛО ДРУГАН , с цел Постигане на норми
на осветеност, залегнали в нормативната уредба чрез инсталиране на
качествени икономични осветители и въвеждане на интелигентна система за
управление и контрол. Постигане на не по-малко от 50% преки икономии на
консумираната електрическа енергия.



Потенциал на слънчева енергия на територията на община Радомир

В Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Радомир, със срок на
действие 2019-2022г-, в частта въвеждаща използването на термични слънчеви
колектори, включва общински сгради, потребяващи електроенергия или течни
горива за производство на гореща вода. Добър пример за това са учебните заведения
в град Радомир. Изпълнението на мерките в Програмата по ВЕИ, въвеждаща
термични слънчеви колектори в такъв мащаб, при наличие на финансова
възможност може да се съчетае с препоръките в заключителните доклади от
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проведените енергийни обследвания на сграда общинска собственост (сградата на
Община Радомир). При обновяването на тази сграда освен мерки по подобряване на
термичната изолация, след доказване на икономическата ефективност, могат да се
включат и мерки за въвеждане на термични слънчеви колектори и заместване на
съществуващо отопление с такова, базирано на ВЕИ (биомаса или нейни
производни).
На територията на общината има 8 инсталирани фотоволтаични централи:
Собственик

Енергиен обект

Наименование

Наименование

Обща
инсталирана
MW

Дата на
въвеждане в
експлоатация

0,0648000000

13.09.2011

Адм.
област
Перник

Община
Радомир

Населено
място
Поцърненци

Перник

Радомир

Поцърненци

0,0226800000

24.01.2012

Перник

Радомир

Радомир

0,1950000000

27.06.2012

ФтЕЦ
"Бобораци"
ФтЕЦ "Дарака"

Перник

Радомир

Бобораци

0,0300000000

29.11.2013

Перник

Радомир

Радомир

0,0300000000

31.10.2012

"СППТМП"
ЕООД
"СППТМП"
ЕООД
"Стар Груп
Партнер" ООД
"СППТМП"
ЕООД
"Метронет"
ЕООД
Веска Петрова
Корсачка
"БОРС 1" ЕООД

ФтЕЦ
"Поцърненци 1"
ФтЕЦ
"Поцърненци 2"
ФтЕЦ "Елиа"

ФтЕЦ
"Корсачки"
ФтЕЦ "Бор"

Перник

Радомир

Радомир

0,0050000000

08.07.2013

Перник

Радомир

Радомир

0,0297000000

18.02.2014

"Метронет"
ЕООД
ЕТ "Михаил
Нейков-МНН"
Сашо Станчев
Иванов

ФтЕЦ "УРК"

Перник

Радомир

Радомир

0,0300000000

26.01.2016

ФвЕЦ "Михаил
Нейков"
ФтЕЦ "Боян"

Перник

Радомир

0,0048600000

22.02.2018

Перник

Радомир

Горна
Диканя
Владимир

0,0050000000

03.01.2019

Вид
възобновяем
източник

Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия
Слънчева
енергия

Таблица № 21Инсталирани ФтЕЦ на територията на община Радомир/Изт.АУЕР



Потенциал на геотермална енергия на територията на община Радомир

На територията на община Радомир има термални извори. В стратегическите
планове на общинското ръководство влиза по-подробно изследване на потенциала
на тези източници като източници на алтернативна енергия.


Потенциал на водна енергия на територията на община Радомир

Водостопанската система на община Радомир е представена от дейностите по
водоснабдяване и канализация, както и дейността по използване и стопанисване на
водохранилищата. Съществуващите водни запаси осигуряват нормално
водопотребление за битови и производствени нужди. Водоснабдени са почти всички
населени места. Стопанисването и използването на водните площи е приоритет за
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общината. Не се предвижда използване на енергийният потенциал на водния ресурс
за производство на електроенергия от ВЕЦ на територията на общината.


Потенциал на вятърна енергия на територията на община Радомир

Община Радомир попада в зона на среден към нисък ветроенергиен потенциал.
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 Σ τ 5-25 m/s в
тази зона е 4 000 h, което е около 45% от броя на часовете в годината (8 760
h).

Възможността за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия зависи
от икономическите оценки на инвестициите и експлоатационните разходи по
поддръжка на технологиите за трансформирането й. Бъдещото развитие на
вятърната енергетика в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости
на вятъра ще зависи и от прилагането на нови технически решения.


Потенциал на енергия от биомаса в община Радомир

Горски фонд на територията на община Радомир:
-

Държавна частна собственост – 135 110 дка
Частна собственост – 22 937 дка
Общинска частна собственост – 4 927 дка.
Други юридически лица – 317 дка
Бързо растящи гори. : 4 013 хил.дка
Бавно растящи гори. : 94 703 хил.дка
Подходящи за залесяване площи в т.ч. с:
Бързо растящи гори. :1 790 хил.дка
Бавно растящи гори. : 13 444 хил.дка

Горите предлагат условия за развитие на екологичен туризъм, както и за развитие
на производството на бързо растящи видове гори и посадъчен материал.
Дървесните видове със стопанско значение са:
• Иглолистни – Обикновен смърч; Сребрист смърч; Сръбски смърч; Ситков
смърч; Лиственица европейска; Ела сребриста; Гръцка ела; Пирамидална
хвойна; Секвоя гигантея; Западна туя; Туя ректа блон; Туя кълбовидна; Тис;
Лъжекипарис; Хималайски кедър; Ваймутов бор; Пълзяща хвойна; Зелена
дугласка; Бял бор; Черен бор;
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•

•

Широколистни – Бяла бреза; Липа сребриста; Липа едролистна; Липа
дребнолистна; Конски кестен; Офика; Птелея; Червен дъб; Зимен дъб; Явор
планински; Явор негундо; Явор шестил; Ясен американски; Ясен планински;
Чинар; Бук; Топола; Акация; Айлант; Благун; Цер; Габер;
Широколистни храсти – Върба ива; Върба плачуща; Дойция; Златен дъжд;
Катунеастер; Керия; Синфорикарпус / Бял, Червен/; Спирея дугласка; Спирея
японска; Спирея ванхути; Тамарикс; Филаделфус; Форзиция; Червен дрян;
Жълт дрян; Вайгелия; Японска дюля; Чемшир обикновен; Чемшир
пъстролистен; Чемшир японски; Японска слива; Хортензия; Див рошков;
Люляк; Махония; Кипарис;

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 потенциал имат селскостопанските
растителни отпадъци. За балиране и транспорт на сламата има подходяща
технология. Увеличаване на използването на биомаса за енергийни цели ще доведе
до икономия на електроенергия и скъпи вносни горива и води до намаляване на
енергийната зависимост.

ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА ТРЪН

Сграден фонд – съществуващи сгради на територията на общината по видове
собственици:
•

Сгради на физически лица – 6838 бр;
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•
•

Сгради на промишлени системи – 16 /складови бази и малки поточни линии/;
Сгради в сектора на услугите – 21 /предоставяне на услуги в общински и
частни сгради/;

Община Трън - жилищен фонд
Показатели

Мерна
единица
Брой

Жилищни сгради

2011

2012
6 829

2013
6 832

2014
6 834

2015
6 835

6 838

По материал на външните стени на сградата
стомано-бетонни
панелни
тухлени

и

Брой

129

129

131

131

134

Брой

4 039

4 042

4 042

4 043

4 043

други

Брой

2 661

2 661

2 661

2 661

2 661

Жилища

Брой

7 441

7 449

7 451

7 454

7 457

едностайни

Брой

411

411

411

411

411

двустайни

Брой

2 435

2 435

2 435

2 435

2 435

тристайни

Брой

2 233

2 233

2 233

2 236

2 236

четиристайни

Брой

1 489

1 490

1 491

1 491

1 491

петстайни

Брой

419

419

420

420

421

с шест и повече стаи

Брой

454

461

461

461

463

Полезна площ

кв. м

431 898

432 189

432 434

432 547

433 126

жилищна

кв. м

315 415

315 606

315 786

315 886

316 364

спомагателна

кв. м

68 775

68 859

68 907

68 913

68 959

площ на кухни

кв. м

47 708

47 724

47 741

47 748

47 803

По брой на стаите

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища
Сгради

Брой

-

3

2

1

3

Жилища

Брой

-

8

2

3

3

Полезна площ

кв. м

-

291

245

113

579

кв. м

-

191

180

100

478

в т.ч. жилищна

Таблица № 22 Жилищен фонд на територията на община Трън Изг ОА Трън

Жилищата в общината са 7 457 бр. за 2015 г., което съотнесено към броя на
жилищните сгради 6 838 бр. показва, че повечето от тях са еднофамилни жилищни
сгради. По – голямата част от жилищните сгради са морално и физически остарели,
построени са преди повече от 40 години, а приблизително една четвърт от сградите
са на повече от 70 години. Преобладават еднофамилните двуетажни сгради,
разположени свободно в поземлените имоти. Въпреки че 58% от населението на
общината живее в общинския център, едва 18% от жилищния фонд е на
територията на гр. Трън. Големият процент жилищни сгради е в селата, които са
обезлюдени и съответно жилищните сгради са необитаеми. Част от къщите се
ползват за вилен отдих през уикенда и лятото, като в някои от селата това са 60% от
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всички сгради – с. Рани луг, а в селата Видрар, Лева река, Вукан Мрамор, Главановци
– до 35%. В общинския център повечето от жилищните сгради са на три до пет
етажа, има едропанелни жилищни сгради на четири етажа. За 2015 г. по брой на
стаите преобладават двустайните - 2 435бр. и тристайните – 2 236 бр. или общо 63%
от жилищата, следвани от четиристайните – 1 491 бр. или 20%. Едностайните,
петстайните и жилищата с повече стаи са с почти равни проценти – по около 6%. По
форма на собственост значителният дял е на частната собственост на физически
лица – 98,5%, което не се различава от общата картина за областта и страната. В
повечето от населените места има електроснабдяване и водоснабдяване, но няма
канализация с изключение на общинския център.
Наличният сграден фонд на територията на общината е:
-

Общинска собственост;
Държавна собственост;
Частна собственост.

Застроените и незастроени актувани имоти- публична и частна общинска
собственост са 84 бр. В това число са включени незастроените поземлени имоти,
застроените нежилищни имоти, детската градина и училището, здравни заведения и
културни институции, читалища, спортни обекти, басейн Банкя и находище на
минерална вода “Трънска Банкя”.
В експлоатация са 23 сгради публична общинска собственост.
Общинска културна инфраструктура:
-

НЧ „Гюрга Пинджурова-1895“ гр. Трън.,музей на киселото мляко- с. Студен
извор,
музей
на
керамиката-с.
Бусинци,исторически
музей-гр.
Трън,приключенски център „Ждрелото“

Лечебни и Социални заведения:
-

един център за спещна медицинска помощ, едина сграда за предоставяне на
социални услуги от резидентен тип.

Административни сгради:
-

-

една сграда на общинската администрация;
eдна сграда на общинско предпиятие „Трънска Гора“, ЦОП, Домашен социален
патронаж, Център за обществена подкрепа и Център за ранна интервенция на
увреждания;
Градска тоалетна;
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-

Етаж от сграда за Местни данъци и такси;

В експлоатация са 23 сгради публична общинска собственост.
Училищна мрежа:
- Средно училище „Гео Милев“ в гр. Трън и ДГ „Ален мак“ гр. Трън;
Общинска културна инфраструктура:
- НЧ „Гюрга Пинджурова - 1895“ гр. Трън;
- Музей на киселото мляко - с. Студен извор;
- Музей на керамиката - с. Бусинци;
- Исторически музей - гр. Трън;
- Приключенски център „Ждрелото“;
Някой от реализираните проекти по енергийна ефективност на територията на
община Трън са:
 СУ „Гео Милев” – гр. Трън - Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013г., Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция
4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”
 Народно читалище „Г. Пинджурова –1895“ гр. Трън – Национална схема за
зелени инвестиции, НДЕФ
 „Рехабилитация, рекострукция и изграждане на улично осветление и
тротоарна мрежа в община Трън” за реконструкция на улично
осветление и тротоари в община Трън.
 Сградата на Общинска администрация-община Трън - Проект „Красива
България“, Мярка 01 „Подобряване на градската среда“-2009 г
 Жилищен блок, ул.“Мурговица“- бл. 4,5 и 6 – Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Сектор Улично осветление
Изпълнен е проект през 2015 г - „Рехабилитация, рекострукция и изграждане на
улично осветление и тротоарна мрежа в община Трън” за реконструкция на улично
осветление и тротоари в община Трън. Поставени енергоспестяващи осветителни
тела: град Трън - 463 бр. в селата 974 бр., както следва:
с. Неделково- 55 бр.,с. Филиповци-84 бр., с. Ломница-35 бр., с. Радово- 51 бр., с.
Бусинци-56 бр., с. Студен Извор-23 бр., с. Туроковци-129 бр., с. Берайнци-47 бр., с.
Забел-71 бр., с. Зелени град- 151 бр., с. Ярловци-108 бр., с. Главановци-74 бр., с.
Слишовци-47 бр.,с. Стрезимировци- 43 бр.
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Потенциал на слънчева енергия на територията на община Трън

На територията на общината няма инсталиран обект за производство на енергия от
слънце,като в плана за действие за устойчиво енергийно развитие на община Трън е
препоръчано фотоелектрически инсталации. За тяхното изграждане Общината може
да разчита на публично-частно партньорство. Едновременно с това, не по-малко
важно е изграждането на малки инсталации, които да поемат част от
електропотреблението в обществени и/или частни сгради.



Потенциал на геотермална енергия на територията на община Трън

Няма информация за наличие на потенциал на геотермална енергия на територията
на община Трън.


Потенциал на водна енергия на територията на община Трън

Потенциалът на водната енергия на територията на община Трън е незначителен,
като досега е изградена една малка водна централа:
Собственик
Наименован
ие

"Еко Ерм"
ООД



Енергиен обект
Булстат/Е
ИК

113565292

Наименован
ие

Обща
инсталиран
а
MW

Дата на
въвеждане
в
експлоатац
ия

Адм.
Общи
Населе
облас
на
но
т
място
МВЕЦ
Перни Трън
Богойн
0,16800000
13.10.2009
"Ерма"
к
а
00
Таблица №23 Инсталирани МВЕЦ на територията на община Трън

Вид възобновяем
източник

Водноелектриче
ска енергия

Потенциал на вятърна енергия на територията на община Трън

Потенциалът на вятъра на територията на община Трън е нисък. Допълнителни
ограничения налага пресеченият и горист терен и за изграждане са възможни само
отделни турбини.


Потенциал на енергия от биомаса в община Трън
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Общината разполага с богати горски масиви с възможност за развитие на
дърводобив, дървообработване и предоставяне на разнообразни на дърводелски
услуги. Горският фонд на общината се стопанисва от Държавно лесничейство
“Трън”. Площта му е 336 803 дка. Лесоустройственият проект на лесничейството
осигурява добри предпоставки за стопанисване и ползване на горския фонд.
В горските територии се развива дърводобив, възобновяване и залесяване,
реконструкция на слабо продуктивни гори. От предвидената за сеч стояща маса в
региона на община Трън през последното десетилетие се добиват различни групи
сортименти: едра строителна дървесина 13,2%; средна строителна дървесина 21,1%;
дребна строителна дървесина 5,9%;дърва за огрев 41,7%;използваема вършина
1,4%; отпадна 16,7%.
Годишният обем на оползотворената енергийна биомаса (дърва за огрев + част от
вършината) не надвишава 25 000 on.m3. Пресметнати като т.н.е. (тона нефтен
еквивалент) общото количество на добитите дърва за огрев е 8 289 т.н.е. Основни
ползватели на дървесна биомаса от горските стопанства в община Трън са фирми от
самия град, Брезник, Перник и София.
Маркетингът на дървесна маса се реализира чрез провеждането на специализирани
търгове. Горите в района на общината, в по-голямата си част са държавна
собственост. Частните гори са разположени на площ общо 28 426дка.
Подробно изследване на потенциала на биомасата е извършено в рамките на проект
ProBio CBR, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество БългариСърбия, 2013 г. На базата на неговите резултати е разработена Стратегия за
оползотворяване на потенциала на биомасата в община Трън, която може да бъде
открита
на
следния
адрес: http://www.biomass-toenergy.eu/downloads/Biomass potential Tran.pdf
Обработваемата земя в община Трън е 133 428 дка, което е около 1/4 от
територията и. Сериозни ограничения върху възможностите за производство на
селскостопански култури налагат климатичните фактори с големи разлики между
дневните и нощните температури.
Късните пролетни и ранни есенни слани са неблагоприятни фактори, които
намаляват вегетационния период на редица култури. Поради тази причина
перспективни за отглеждане в общината са селскостопанските култури с къс
вегетационен период.
Част от обработваемата земя е с влошени физико-механични свойства (плитък
хумусен хоризонт), разположена е на наклонени и пресечени терени, с ниска
бонитетна оценка. Характерните култури, които традиционно се отглеждат, са:
картофи, ечемик, фуражни култури.
Възможностите за използване на отпадъците от земеделието са ограничени.
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Животновъдството е основен поминък за населението, но стопанствата са преди
всичко дребни семейни единици. В общината има доста благоприятни условия за
развитие на говедовъдството и овцевъдството. Стоковото животновъдство е слабо
развито. Дребните стопани не разполагат с механизми, възможности, а и умения да
осъществяват модерно и печелившо животновъдство. Въпреки това, природните
условия на общината предоставят добри възможности за развитие.

4. СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В ОБЛАСТТА
Анализът на ситуацията в различните сектори показва, че текущото състояние на
енергийната ефективност в област Перник не се различава от това в страната като
цяло. Основните причини за това са високата енергоемкост на сградния фонд,
високата енергоинтензивност на икономиката, морално остарели технологии, липса
на ресурси за прилагане на енергоспестяващи мерки и др.
Състоянието на сградите, оборудването и инсталациите в повечето общински и
обществени обекти налагат провеждането на мерки за намаляване разхода на
енергия както и влагане на инвестиции във физическото обновяване на сградата и
подмяната на съоръженията. Основните причини за високите разходи за
потребление на горива и енергия са: амортизирани отоплителни инсталации и
термогенератори в сградите без ефективен контрол на горивния процес и
автоматизирано управление на топлинните процеси; лошо физическо състояние на
сградите и конструкциите – без стандартните изолации на покриви и стени, стари
дограми, позволяващи безпрепятствена инфилтрация на студен въздух; осветление
с енергоемки светлоизточници; липса на режими за топлоподаване; липса на
локални организационни мероприятия.
От голямо значение за областта и общините на територията и , е че постигането на
по-ниски текущи разходи за енергия и ефективността при изразходването им са
предпоставка за подобряване на екологичната обстановка и намаляване на
емисиите на парникови газове-въглероден двуокис, въглероден окис, серен двуокис,
прахови частици и други замърсители на въздуха.
Подобряването на топлоизолацията, модернизирането на отоплителните
инсталации, могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около
25-30%. Сериозна пречка за реализирането на целенасочени действия са липсата на
стимули за рационално енергопотребление, недостатъчната осведоменост на
потребителите за възможностите за намаляване на консумацията, липсата на
надеждна институционална база и др.
Политиките на област Перник и прилежащите и общини, в областта на повишаване
на енергийната ефективност и разумното използване на енергия, кореспондират с
възможните мерки, които биха довели до подобряване на енергийните
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характеристики на сградния фонд, подобряване параметрите на околната среда и
оптимизиране на потреблението на енергия. Ето защо, възможните действия са
свързани от една страна с прилагането на мерки, целящи намаляване на
консумацията на енергия (енергоспестяващи мерки), както и с такива, целящи
подобряване на информираността на потребителите за енергийната ефективност,
разумното използване на енергията и възможностите за оползотворяване на
възобновяемата енергия.
4.1Състояние на енергийното потребление в община Брезник
Снабдяването с електрическа енергия в община Брезник се осъществява
посредством електроенергийната система на страната, като електропреносната и
електроразпределителна мрежа и съоръженията към нея се стопанисват, поддържат
и реконструират от „ЧЕЗ България” ЕАД.
Годишното потребление на ел.енергия на общинските сгради, в МВч за периода
2016г. – 2019г. е както следва:
Годишно потребление на енергия в общински сгради на община
Брезник (мв.ч)
300000
250000
200000

150000
100000
50000
0
Годишно потребление на
енергия в общински сгради на
община Брезник (мв.ч)

2016 година

2017 година

2018 година

2019 година

235199

241126

257904

2180

Диаграма № 13 Годишно потребление на енергия в общински сгради на община Брезник

Данните за годишното потребление на енергия в общинските гради за посочените
години, са взети от прогрмата за енергийна ефективност на община Брезник с
период на действие 2020-2023 г.,с тази разлика, че там са представени в табличен
вид. В програмата не е направен анализ на потреблението на общинските сгради и
прави впечатление , рязкото понижаване на потреблението за 2019 г, които данни
не са обосновани, и което по скоро ни кара да мислим, че става въпрос за техническа
грешка.
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Произведената слънчева енергия за 2019 година на територията на община
Брезник е 5 161,19125 МWh,като на база на това произведените гаранции за
произход на енергия са 5 157(бр. (MWh)).
4.2 Състояние на енергийното потребление в община Земен
Потреблението на горива и енергия в общинските сгради за 2018г.:

Година

Потребление на горива и енергия
дизелово
дърва,
Общо
гориво,
MWh
MWh
180
217
97
494
Таблица №24 Потребление на горива и енергия в общински сгради за 2018 на община Земен
ел.енергия,
MWh

2018

Потребление на горива и енергия за 2018 в MWh

дърва
20%

ел.енергия
36%

дизелово гориво
44%

Диаграма № 14 Дялово разпределение на потреблението по видове ресурси за 2018 г.,Изт/ПЕЕ Брезник

От използваните видове енергийни ресурси с най-голям дял е дизеловото гориво –
44%. Използва се за отопление на училището и детската градина в гр. Земен.
Дървата са с дял 20%, с дърва се отоплява сградата на общинската администрация в
гр. Земен и кметствата по другите населени места в общината. Делът на
електроенергията включва използваната за отопление и други цели.
Произведената слънчева енергия за 2019 година на територията на община Земен е
800,416МWh,като на база на това произведените гаранции за произход на енергия са
802 (бр. (MWh)).
100

ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА
ОБЛАСТ ПЕРНИК

4.3 Състояние на енергийното потребление в община Ковачевци
Общината се явява предимно консуматор на енергия. Тя няма пряко отношение към
производството и разпределението на енергия. Единствено може да повлияе за
подобряване на съществуващите отоплителни инсталации, намаляване на загубите
от преноса и загубите при самата консумация.
Отоплението в общинските обекти е на твърдо гориво, дърва и ток.
Процентно са изразени на диаграма №15

15%

На ток
23%

На въглища
На дърва

62%

И при тази община не е направен анализ на потреблението на общинските сгради и
улично осветление и по тази причина нямаме актуална реална преценка за
състоянието на потреблението на общината.
Произведената водна енергия за 2019 година на територията на община Ковачевци
е 1 612,155МWh, като на база на това произведените гаранции за произход на тази
енергия са 1 612 (бр. (MWh)).Произведената слънчева енергия е 58,32625 МWh, като
гаранциите за произход са 58(MWh)).
4.4 Състояние на енергийното потребление в община Перник
Община Перник получава захранване с електроенергия от общата електроенергийна
система на страната, посредством две разпределителни трансформаторни
подстанции 110/20 kV, разположени в гр. Перник. Подстанциите са свързани
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помежду си с множество електропроводи с високо напрежение 110 kV., което
осигурява сигурността на захранване и възможност за превключване при аварии. По
данни на „ЕСО“ ЕАД на територията на община Перник преминават следните електропроводи собственост на „ЕСО“ ЕАД – 10 електропровода 110 kV, 4 електропровода
220 kV и три електропровода 400 kV.
Всяко от населените места получава захранване от електроразпределителната
мрежа средно напрежение посредством въздушни изводи 20 kV., а в градската част
кабелна мрежа 20 kV. Всички населени места са електрифицирани.
Електроенергийната мрежа е оразмерявана за товари, по-големи от сегашните и с
редки изключения, има възможност за поемане на допълнително натоварване.
Проблемите са по-скоро в състоянието и поддържането на мрежата с ниско
напрежение в селата, както и на кабелната мрежа в града.
На територията на община Перник функционира топлоелектрическата централа
ТЕЦ „Република” АД (в кв. Мошино), построена в периода 1951-1967 г., като
техническите и параметри са:
 Инсталирана електрическа мощност - 105 MW
 Топлинна мощност - 502 MW
 Годишно производство на електрическа енергия - около 500 000 МWh
 Годишно производство на топлоенергия - около 400 000 МWh.
Консумираната електроенергия за 2019 г. общо от битови и небитови абонати, по
информация от „ЧЕЗ Електро България” АД е 176556913 kWh. На енергийния пазар в
общината има още един доставчик – „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ” АД, който
съобщава за 1,574 MWh консумирана ел. енергия от крайни клиенти през 2019 г.
Консумацията на годишното потребление на енeргия на сградите общинска
собственост и УО за периода 2018 година е 2 318 MWh, данните са взети от
направена справка в ЧЕЗ Разпределение България 2018г.
Произведената водна енергия за 2019 година на територията на община Перник е
811,8335 МWh,като на база на това произведените гаранции за произход на тази
енергия са 812 (бр. (MWh)).Произведената слънчева енергия е 1 108,50125МWh, като
гаранциите за произход са 1 108 (MWh)).

4.5 Състояние на енергийното потребление в община Радомир
Електроснабдяването на община Радомир се осъществява от „ЧЕЗ Електро
България“ АД, осигурява се от националната електроенергийна система,
посредством районни подстанции в кв. „Върба“ - за града и селата. Населените места
получават електрозахранване от електроразпределителната мрежа средно
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напрежение чрез въздушни изводи 20 kV от подстанции с ниво на напрежение 110/
20 kV.
Мрежата „средно напрежение“ е с дължина 227 км. и обхваща всички населени места,
в които са изградени 136 броя трансформаторни постове. Електроенергийната
мрежа е оразмерявана за настоящото натоварване. Необходимо е изграждането на
нови трансформаторни постове в с. Гълъбник м-ла „Дервиш“, с. Кленовик, с.
Негованци, с. Поцърненци и с. Калугерски чифлик. Необходима е реконструкция и
разширяване на мрежата „ниско напрежение“ с. Прибой, с. Кленовик и с. Старо село.
Съгласно Закона за енергетиката, разходите за подмяна на трансформаторни
постове и реконструкция и разширяване на мрежата „ниско напрежение“ следва да
се извършат за сметка на лицензирания за територията на Общината оператор на
разпределителната електрическа мрежа – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
Състоянието на енергийното потребление в община Радомир се характеризира с
енергоинтензивна структура на икономиката, морално остарели технологии,
оборудване и уреди, както и неблагоприятен енергиен баланс на домакинствата с
много високо потребление на електроенергия за отопление. Други пречки при
реализацията на целенасочени действия за енергийна ефективност са:
- липсата на стимули за рационално енергопотребление;
- недостатъчната осведоменост на потребителите за съществуващи нови
технологии и възможности за намаляване на консумацията на енергия;
- трудният достъп до финансови средства за реализацията на проекти за
повишаване на енергийната ефективност.
Разходите за енергия се нареждат на едно от първите места в общинския бюджет,
като основните проблеми за това са:
-

морално и физическо остарели инсталации;
липса на разбиране на проблемите на енергопотреблението;
невъзможност за дългосрочно планиране;
финансовото състояние на общините.

Отоплението на територията на общината се извършва на природен газ,
електричество, дизелово гориво, дърва, и въглища. Най-ясно е очертана функцията
на Общината, като потребител на електрическа енергия. Това е в тясна връзка със
задълженията й да осигурява енергия за всички общински обекти: сгради и улично
осветление. Основните проблеми за това са:
-

морално и физическо остарели инсталации;
липса на разбиране на проблемите на енергопотреблението;
невъзможност за дългосрочно планиране;
финансовото състояние на общините.
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Произведената слънчева енергия за община Радомир е 630,7635МWh,като
гаранциите за произход са 629 (MWh)).

4.6 Състояние на енергийното потребление в община Трън
В община Трън всички селища са електрифицирани. Електроснабдяването в
общината се осъществява от националната енергийна система посредством
трансформаторни постове. На територията на общината няма изградени
захранващи подстанции и електроснабдяването се извършва от подстанция
„Брезник“( от 110 към 20 кV). Като алтернативен източник на енергия на
територията на общината се явява МВЕЦ ”Ерма” в землището на с. Ломница, общ.
Трън, като мощността му е 0,2 MVA. Трафопостовете в рамките на общината са 130,
като
общата
им
мощност
е
15,26MVA.
Електропреносната
и
електроразпределителната мрежа са добре изградени. Електропреносната мрежа е с
капацитет да бъде разширявана, в зависимост от потреблението. От
електропроводите средно напрежение (20 KV) 229,2 км. са въздушни и 4,38км. –
кабелни. Смущенията в захранването с електроенергия са редки и са вследствие найчесто на аварии, причинени от природни явления и в редки случаи от амортизация
на мрежата.
На територията на общината няма изградени източници на възобновяема енергия.
Общината, принципал на общинската собственост, е заинтересована от въвеждане
на мерки за използване на ВЕИ, с което ще се редуцират разходите за енергия и ще се
подобрява екологичната среда.
Електрическата мрежа на общината е собственост на чешката фирма „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД. Доставчик на електроенергия е „ЧЕЗ Електро
България“ АД. Междуселищната разпределителна мрежа на средно напрежение 20
kV е в добро състояние.
Предоставените ни данни за потреблението на енергия и емисиите във въглероден
еквивалент от общинските обекти по категории датират от 2009 и смятаме , че няма
да са обективни в предоставяната информация за състоянието на енергийното
потребление на общината.
Произведената водна енергия за 2019 година на територията на община Трън е
259,892 МWh,като на база на това произведените гаранции за произход на тази
енергия са 260 (бр. (MWh)).
Като цяло на територията на област Перник произведената енергия от ВИ е само
от вода и слънце. Общото количество произведена енергия за цялата област е
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10 443,07875 МWh а издадените гаранции за произход на енергия за областта са
10 438 (бр. (MWh)).
Югозападния район , от който е част и област Перник е на трето място по
инсталирани енергийни обекти за производство на ел. енергия с 13,94 % от общата
произведена енергия от ВИ.

Диаграма № 16 Разпределение на енергийните обекти за производство на ел еленрия от ВИ по РИП/Изт.АУЕР

5. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Основната цел на разработването на програмите за енергийна ефективност е да
бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до
енергийни спестявания, както и проектите за тяхното изпълнение. В последните
години значително внимание се отделя на прилагането на мерки за енергийна
ефективност. Безспорно, намаляването на загубите от енергия е от приоритетно
значение и със значителни ползи.
Неприлагането на мерки за енергийна
ефективност през последните години, амортизацията на малкото приложени такива
и слабият контрол, водят до нарастващи и ненужно големи разходи за потребление
на горива и електрическа енергия. Предвид това, е наложително да се прилагат
енергоефективни мерки не само за намаляване на разходите, но и за повишаването
на жизненото равнище и комфорта на потребителите на енергия.

Те са свързани с ниски материални разходи и трябва да бъдат насочени към:
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контрол по разходите на горива, енергия, вода ,отчитане на консумацията,
въвеждане на показател - на кубатура, брой легла, на брой обитател и др.;
подобряване работата на персонала чрез реална фискална система за
стимулиране на икономии в подотдели и обекти;
вътрешноадминистративни
указания,
вътрешно
административни
стимулиращи и ограничаващи мерки;
подобряване ефективността на използваните горивни инсталации чрез по
добра
подготовка
на
обслужващия
персонал,
подобряване
на
експлоатационна дисциплина, следене на надстроечни и ремонтни работи в
срокове, привеждане в изправност на КИП.

Всеки по-голям обект или сграда трябва да има координатор по енергийна
ефективност, който трябва да контролира потреблението на енергия и вода по
подобекти, като: регистрира, оцени и анализира месечните стойности, опише
специфичните особености, водещи до повишен разход, оцени енергийните
постижения, като ги сравни със средните за други държави, обобщи данните и
предложи мерки, следи настройката на съоръженията – котли, инсталации, вентили
за подаване на пара и др., следи за отстраняване на повреди и дефекти, прави
указания за ползването на битови отоплителни и кухненски уреди, консултира
обслужващите обектите. Въз основа на направеното се прави системна координация
на вътрешното управленческо и местно сътрудничество, разработват се доклади за
потреблението, като се оценяват резултатите. Потенциалът на организационните
мерки за големи обществени и общински сгради възлиза на 18-25% при
отоплението и по нисък процент в останалите дейности. Организационните
мероприятия трябва да бъдат под непрекъснато наблюдение.

Те са предмет на планове, програми и проекти свързани с модернизиране на
енергийните системи - задължително условие е вложените средства да не
надхвърлят икономиите за повече от 5-7 год. При всички инвестиционни
мероприятия първоначално се изготвя цялостна концепция за енергийното
обновление съобразно спецификата на задачата, която след това подлежи на
поетапно реализиране.
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Стратегия по направления

Индустрията има най-голям дял в крайното енергийно потребление. Най-големи
енергийни консуматори на територията на областта са предприятията. Слабите
страни на енергийното потребление са:
- Морално и технически остарели оборудване и технологии, съчетани с
неоптимизирани енергийни потоци и недобро техническо състояние на топлинните
системи, които водят до преразход на енергийни ресурси, повишена себестойност на
продукцията и влошени условия на труд;
- Липса на управление на енергийното потребление и качеството на консумираните
енергийни носители;
- Недобро познаване и използване на подходящи финансови инструменти за
реализиране на инвестиционни проекти за енергийна ефективност поради
недостатъчен опит на управленския състав;
- Недостатъчно развита информационна мрежа на национално, регионално и
секторно ниво;
- Ниско качество на консумираните енергийни носители;
За повишаване на енергийната ефективност в този сектор е препоръчително да се
приложат следните мерки:
•

Разработване на браншови енергийни
оптимизиране на енергопотреблението;

планове

(програми)

с

цел
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•

•
•
•
•
•

Задължителни енергийни обследвания за установяване на разходите на
горива и енергия на индустриални обекти, с годишно потребление на енергия
над границите;
Изграждане на система за наблюдение и контрол на енергоемкостта в
индустриалния сектор;
Разпространение на стратегии за енергиен мениджмънт, свързан с
енергоспестяването в индустрията;
Въвеждане на европейските норми за осветление на промишлени и
административни сгради и външно осветление;
Поощряване създаването на браншови енергийни центрове;
Развитие на система за въвеждане на “най-добри производствени практики”,
включващи енергиен мениджмънт и енергоефективни технологии;

Основен проблем в сектора е високият дял на крайното енергийно потребление.
Наблюдава се тенденция на нарастване на
относителния дял на енергията в
сектора услуги и тази, употребена от населението. Това се дължи на:

•
•
•

•

•

Електрическите прибори и съоръжения в повечето случаи не отговарят на
европейските норми;
Неефективно осветление- външно и вътрешно;
Неикономично отопление поради: незадоволително състояние на сградния
фонд; незадоволително технологично състояние на системите за
топлоснабдяване; голям процент на индивидуално отоплявани сгради при
нисък комфорт, като се използват нискоефективни съоръжения и
енергоносители; недостатъчно използване на слънчевата енергия за БГВ;
Липса на управление и контрол на енергопотреблението в сферата на
услугите. За рационализиране на енергийното потребление в сектора се
предлагат следните дейности:
Подобряване на индивидуалното отопление чрез: подобряване на
енергийната ефективност на горивни и отоплителни уреди; въвеждане на
модерни отоплителни системи на биомаса – котли на дървесни брикети,
дървени стърготини или пелети с автоматично горивоподаване и регулиране
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•

•
•
•
•
•

•

•

на горивния процес, които са удобен, надежден и чист начин за използване на
местните възобновяеми енергийни източници;
осигуряване на нисколихвени заеми за населението при закупуване и
инсталиране на енергоефективни индивидуални отоплителни системи в
домакинствата;
Предложения за разработване на финансови стимули за използване на
енергоефективни електроуреди и оборудване;
Подпомагане въвеждането на договори с гарантиран резултат за извършване
на енергоефективни услуги;
Ускоряване на битовата и обществената газификация;
Провеждане на енергийни обследвания на обществени сгради от национално
значение;
Организиране на специализирани административни структури в държавните
ведомства и общинските администрации, отговорни за провеждане на
политиката за енергийна ефективност;
Обучение по енергиен мениджмънт на служителите, отговорни за планиране,
оптимизиране и управление на разхода на топлина и електрическа енергия и
горива от държавните фирми и общинските администрации;
Изграждане на местни информационни центрове.

По-голямата част от сградите на територията на област Перник са построени в
годините, когато цената на енергията е била ниска и поради това повечето от тях
имат до пет пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново
строителство, въведени през 1999г. В повечето стари сгради сутерените и
таванските плочи и ограждащи конструкции са без топлоизолация. Използваната
дограма е с ниски топлоизолационни качества.
За повишаване на енергийната ефективност в сградния фонд е необходимо:
•
•
•

Да се извърши саниране на панелните сгради;
Рехабилитация на монолитните жилищни сгради, търговските обекти и
обществените сгради;
Създаване на разнообразни схеми за финансова заинтересованост и
подпомагане на домакинствата за стимулиране подобряването на

109

ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 ГОДИНА
ОБЛАСТ ПЕРНИК

топлоизолационните характеристики на сградите: данъчни облекчения,
нисколихвени и дългосрочни кредити;
• Използване на медийни средства за популяризиране на политиката за
спестяване на енергия и начините за нейната реализация;
• Създаване на учебни материали на базата на мултимедийни технологии за
обучение на специалисти, без откъсване от работа, с помощта на
дистанционни форми и Интернет.
Една от най важните стъпки е регистриране на разходите и потреблението, при:
отчитането на данните на измерителните уреди; автоматизиран контрол на
потреблението, в т.ч. и при централно управление на системите в сградите. Към
настоящия момент малък брой сгради са снабдени с централна техника за
управление на сградите. Такава би следвало да се прилага във все по-голяма степен
при управлението на енергийните уредби и системния контрол на потреблението,
тъй като чрез непосредствено и непрекъснато управление на съоръженията, бързо
се установяват “слабите места”.

Състоянието на пътния транспорт се характеризира с:
•
•

морално и физически остарял автопарк и лошото му поддържане;
голяма част от общинската пътна мрежа е в незадоволително състояние,
което води до ниски скорости и работа на двигателите при неоптимален
режим, което пък е причина за значителен преразход на гориво;
• лоши експлоатационни условия на ж.п. инфраструктурата;
• лошо качество на част от ползваните горива и масла
За намаляване на специфичния разход на горива и емисиите на газове в транспорта
е необходимо:
-

подобряване на инфраструктурата;
подобряване на организацията на движението в населените места ;
гъвкава финансова политика за обновяване на автомобилния парк, особено в
обществения транспорт;
подобряване на техническото състояние на пътните превозни средства чрез
въвеждане на задължителна технологична диагностика;
преимуществено осигуряване на инвестиции за развитието на товарния
релсов транспорт, чиято специфична консумация на енергийни ресурси е
около три пъти по-малка от тази на пътния;
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-

въвеждане диспечеризация на товарите за намаляване на изминатия пробег
без товар;

Необходимите мерки са следните:
•

•

•
•
•
•

•
•

Гъвкава финансова политика за насърчаване на инвестициите за реализиране
на проекти за енергийна ефективност в селското стопанство с оглед
технологичното обновяване и подобряване качеството на продукцията;
Идентифициране на финансови механизми за ускорено усвояване на
потенциала от възобновяеми енергийни източници и стимулиране
използването на възстановими ресурси за производството на нови продукти;
Въвеждане на методите на Евростат в агростатистиката;
Подготовка и обучение на специалисти от сектора по енергийна ефективност
и възобновяеми енергийни технологии;
Поощрения за разработване и реализиране на нови енергоефективни
технологии в селското стопанство;
Разпространение на информация за енергийна ефективност в сектора чрез
Националния център за аграрни науки и Националната служба за съвети в
земеделието;
Разработване на технически програми с “най-добри практики” за енергийна
ефективност в селското стопанство;
Създаване на база данни от идеи и проекти по енергийна ефективност

Препоръки:



Поетапно въвеждане на ЕСМ в частни жилищни сгради на територията на
областта;
Въвеждане след извършване на енергийно обследване климатични системи
във всички държавни и общински сгради;
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Извършване на енергийни обследвания на държавния и общински сграден
фонд и издаване па сертификати за ЕЕ за обекти над 250 кв.м. РЗГ1 и
подлежащи на саниране сгради;
Енергиен одит и оптимизиране работата на уличното осветление на
територията на общините от областта;
Създаване на информационни системи за енергийната ефективност в
общините от областта, включващи база данни за енергийните разходи и
потребление от всички сектори и системи;
Областна Администрация Перник, съвместно с общините попадащи на
територията и трябва да организира поне веднъж годишно информационни
дни на тема енергийна ефективност, като в различните дни по сектори
запознава заинтересованите страни какви мерки могат да се предприемат за
подобряване на енергийната ефективност на територията на областта, и по
какви действащи програми могат да получат финансиране заинтересованите
страни. Пожелателно е на място да се раздават брошури, дипляни от
действащи и/или вече изпълнени проекти от общините на територията на
областта, да има гласност при кандидатстване по Оперативни програми на
всяка една община и добро взаимодействие на добри практики по между им.
Извършване на енергийни обследвания на водогрейни котли в сгради с
номинална мощност за отопление над 20 kW: Всеки 6 години - тези на
природен газ с единична НМ 20-100 kW вкл. Всеки 4 години - тези на течно
или твърдо гориво и с единична НМ 20 - 100 kW вкл. и тези тези на природен
газ е единична НМ над 100 kW. Всеки 2 години - тези на течно или твърдо
гориво и с единична НМ над 100 kW.;

ОБХВАТ НА
ПРОГРАМАТА

При разработването на Програмата за енергийна ефективност се прилага методът
на приоритетните целеви групи, като се разглеждат нуждите на групи крайни
потребители със сравним модел на потребление на енергията. Изборът на целеви
групи се извършва след преценка на направените разходи за енергия в натурално и
стойностно изражение, потенциала за реализиране на икономии, социалната
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значимост, нивото на комфорт, степента на влияние на структурите на
администрацията, желанието на отделните структури към общината и др.

вземане на решение за
разработване на
конкретни обекти;
организиране на
обществено представяне
и популяризиране на
изпълнени проекти с
успешнореализирани
мерки по енергийна
ефективност;
популяризиране на
опита на други общини в
сферата на
енергоспестяването и
търсене на възможности
за прилагането му при
нас;

ОБЛАСТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

разясняване на
необходимостта и
ползите от извършване
на енергийно
обследване;
установяване наличието
на потенциал за
спестяване на енергии;
набелязване на
конкретни мерки за
енергоспестяване;
търсене на
консултанти,фирми и
институции
специализирани в
областта на енергийните
обследвания

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ

КОНСУЛТАЦИ ПО ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ

Средствата за въздействие върху подбора на приоритетните целеви групи за
определяне влиянието на област Перник ще проследим на следващата фигура :

Популяризиране сред
населението на
общините мерки и
дейности за енергийна
ефективност и
възобновяеми
енергийни
източници,ползите и
предимствата от тях
Насърчаване на
общините за провеждане
на кампании
Оказване на съдействие
за възлагане на "зелени"
обществени поръчки

6. ИЗБОР НА ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ
Мерките за повишаване на енергийната ефективност на територията на област
Перник, включват основно сградите общинска собственост на територията на
областта. Препоръчва се всички сгради намиращи се на територията на областта, за
които няма енергийни обследвания да бъдат обследвани, след което според
получените резултати да бъде преценено по кои Оперативни програми на ЕС може да
участват за получаване на безвъзмездно финансиране.
Средните периоди на откупуване за най-често препоръчвани енергоспестяващи
мерки (ЕСМ) са представени на диаграма № 17
, а отделните енергоспестяващи
мерки в сгради оказват различно влияние върху икономията на енергия, на диаграма
№ 18
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Диаграма №17Средни периоди на откупуване
при енергоспестяващи мерки изт.НДПЕЕ

Диаграма № 18Различно влияние върху икономията на енергия

Средните периоди на откупуване за най-често препоръчвани енергоспестяващи
мерки (ЕСМ) са представени на следващата диаграма

Диаграма №19 Средните периоди на откупуване за най-често препоръчвани ЕСМ

Успешното и ефективно изпълнение на настоящата програма зависи от правилния
избор на дейности и мерки за намаляване на енергийното потребление на общините
в област Перник, тъй като може да се каже че Областната администрация
администрира минимална част сграден фонд и то частично. На базата на
направените технико-икономически анализи на потенциала за намаляване на
енергопотреблението, достъпността на дейностите и мерките, обектите, в които ще
бъдат прилагани, точността при определяне на необходимите инвестиции и
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възможността за проследимост на резултатите от въвеждането им е предвидено в
Програмата за енергийна ефективност на област Перник да бъдат заложени
дейности и мерки в следните направления на общините:
 Сертифициране за енергийна ефективност на сгради в експлоатация
Съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност всички сгради за
обществено обслужване над 250 кв.м. в експлоатация подлежат на задължително
сертифициране. С обследването за енергийна ефективност на сграда в експлоатация
се установява нормализираното потребление на енергия на сградата при
съществуващото й състояние към момента на обследването, определят се
специфичните възможности за намаляване на нормализираното потребление на
енергия при гарантирано поддържане на нормативните параметри на
микроклимата, извършва се техническа и икономическа оценка на мерките за
повишаване на енергийната ефективност на сградата.
Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация удостоверява
енергийните характеристики при нормализирано потребление на енергия в
съществуващото състояние на сградата към момента на обследването,
прогнозираното ниво на потребление на енергия след прилагане на избран пакет от
енергоспестяващи мерки и съответстващия му клас на енергопотребление по
скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сграда.
Мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради са показани в следната
таблица:
№
1

ВИД МЯРКА
Топлинно изолиране на
външни стени

2

Топлинно изолиране на под

3

Топлинно изолиране на
покрив

4

Подмяна на прозорци, врати
и др. прозрачни ограждащи
елементи.

5

Мерки по системите за
осветление
.

ПОЯСНЕНИЕ
Полагане на топлинна изолация на
външни стени,
уплътнение на фуги във фасадите.
Полагане на топлинна изолация на
пода.
Полагане на топлинна изолация на
покрива. Изяснява се
мястото на полагане на топлинната
изолация.
Подобряване
на
енергийните
характеристики на
прозорци, външни врати чрез подмяна
на стари с нови,
произведени
по
напреднала
технология за намаляване на
топлинните загуби през този вид
ограждащи елементи.
Инсталиране на енергийно-ефективна
осветителна
система,
контрол
за
постоянен
интензитет на
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6

Мерки по системите за
генериране на топлина
(абонатна станция;
котелна инсталация)
.

7

Мерки по прибори за
измерване, контрол и
управление
и управление.
Настройки (вкл.
"температура с
понижение")

8

9

Настройки (вкл.
Температура с понижение)

10

Мерки за оползотворяване
на енергия от възобновяеми
източници

11

Енергоефективни уреди

осветеността, монтиране на система за
автоматично
управление. Осветители със стартови
системи:
осветителни
тела
с
ефективни
прибори. Ефективно
външно осветление на обществени
пространства
Реконструкция (подмяна) на абонатна
станция или на
нейни
елементи,
включително
изолации. Реконструкция
(подмяна) на котелна инсталация или
на елементи от
нея (котли, помпи, тръбна мрежа,
арматура и др.),
включително настройки и изолации.
Вторично
използване на отпадна топлина
Въвеждане (подмяна) на прибори за
измерване, контрол
Настройка на системите за отопление,
БГВ,
вентилация, системи за топлинно
оползотворяване и
циркулиране на топлина, вентили за
пестене на топла
вода: вентили с ограничени потоци и
др.
Настройка на системите отопление,
БГВ, вентилация,
системи за топлинно оползотворяване
и циркулиране на
топлина, вентили за пестене на топла
вода, ограничени
потоци и др.
Въвеждане на системи, използващи
един следните
видове ВЕИ: слънце, вятър, вода, земя
и др.
Ефективни
охладителни
уреди:
хладилници и фризери за
бита с висок показател на ЕЕ.
Ефективни мокри уреди:
съдомиални,
перални
и
центрофугиращи сушилни за
бита с висок показател на ЕЕ.
Потребителски
електронни
стоки:
електронни
продукти за бита - TV,
DVD, компютри и др. Енергоефективни
офис уреди:
компютри,
принтери,
факсове,
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копирни машини и др.
Таблица №25 Мерки за повишаване на ЕЕ в сгради

Очакван ефект:
Със сертифицирането на сградите, общинска собственост се изпълняват
изискванията на Закона за енергийна ефективност. Въведените дейности и мерки
подпомагат постигането на стратегическите цели и приоритети, посочени в
Програмата, като допринасят за подобряване състоянието на общинската
инфраструктура, за повишаване на комфорта и качеството на предлаганите услуги в
реновираните сгради за опазване на околната среда.
 Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с
водогрейни котли и климатични инсталации в сгради
На проверка по реда на ЗЕЕ подлежат отоплителни инсталации с водогрейни котли в
сгради с полезна номинална мощност за отопление на помещения над 20 kW.
Проверката за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни
котли и климатични инсталации в сгради има за цел установяване нивото на
ефективност при тяхната експлоатация и идентифициране на мерки за нейното
повишаване.
В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия
отоплителните инсталации с водогрейни котли подлежат на задължителна
периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на:
1. всеки 6 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ
с единична номинална мощност над 20 kW до 100 kW включително;
2. всеки 4 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или
твърдо гориво с единична номинална мощност над 20 kW до 100 kW включително, и
на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW;
3. всеки две години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или
твърдо гориво с единична номинална мощност над 100 kW.
Проверката на отоплителните инсталации с водогрейни котли се извършва през
отоплителния период при работещи отоплителни инсталации с водогрейни котли.
На проверка по реда на този закон подлежат климатичните инсталации в сгради с
номинална електрическа мощност над 12 kW. Периодичността на проверката е
веднъж на всеки 4 години.
Очакван ефект:
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С проверката за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни
котли и климатични инсталации в сградите, общинска собственост се изпълняват
изискванията на Закона за енергийна ефективност. Повишаването на ефективността
на работа на отоплителните и котелните исталации водят до значително
намаляване разходите за отопление. Смяната на горивната база и преминаването от
отопление с нафта и въглища към отопление с биомаса, използването на
високоефективни решения за отопление и климатизация води до осезаем
екологичен ефект.
 Реконструкция и модернизация на уличното осветление.
Повишаването на енергийната ефективност на уличното осветление е свързано с
подмяната на живачните осветителни тела с подходящи енергоспестяващи
осветители, възстановяване и модернизация на осветителната мрежа,
възстановяване и модернизация на апаратурата за защита и управление на
уличното осветление и др. По-голямо намаляване разходите за електроенергия
може да се получи при изграждането на улично или парково осветление с
използването на LED-лампи, захранвани със слънчева енергия. Такива решения са
подходящи и при изграждането на специализирана туристическа инфраструктура –
екопътеки, велоалеи, места за отдих и др.
Очакван ефект:
Реконструкцията и модернизацията на уличното осветление се очаква да доведе до
намаляване разходите за електроенергия при гарантиране на необходимите
параметрите на осветителната система и осигуряване на условия за безопасно
придвижване през тъмната част на денонощието.
Дейностите и мерките по повишаване на енергийната ефективност на уличното
осветление допринасят за подобряване състоянието на инфраструктурата,
подобряване на условията за живот и достъпност в общината, за развитие на
туризма, при реновиране и изграждане на специализирана туристическа
инфраструктура.
 Повишаване на енергийната ефективност в производствения сектор и
сектора на услугите
За постигането на положителни резултати в това направление е необходимо
подобряване на координацията и взаимодействието между общинските органи,
бизнес асоциации и сдружения, бизнеса и НПО по въпросите в областта на
енергийната ефективност. В зависимост от спецификата на проиводствените
процеси или извършваните услуги могат да се въведат различни енергоспестяващи
мерки, което ще доведе до повишаване на качеството и намаляване на
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себестойността на произведената продукция или предлаганите услуги.
Предпоставка за реализирането на такива проекти са дейности, насочени към:




подкрепа при въвеждането на високотехнологични и енергоспестяващи
решения, стимулиране на въвеждане на иновации в областта на ЕЕ;
популяризиране на възможностите и значението на инвестициите в
енергоспестяване за икономиката, околната среда и устойчивото развитие;
разясняване на възможностите за финансиране и подходящите схеми за
подпомагане

На задължително обследване за енергийна ефективност съгласно изискванията на
ЗЕЕ подлежат всички:
-

предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по
смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
- предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни
предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните
предприятия;
- промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000
МWh;
Обследването за енергийна ефективност на предприятията и промишлените
системи има за цел да определи специфичните възможности за намаляване на
енергийното потребление и да препоръча мерки за повишаване на енергийната
ефективност.
Очакван ефект:
Повишаването на енергийната ефективност в производствения сектор и в сектора
на услугите е свързано с въвеждането на иновативни технологии, намаляване на
разходите за енергия и ресурси и намаляване на замърсяването при различните
производствени процеси. Те като допринасят за развитието на конкурентоспособна
и устойчива икономика, за насърчаване на инвестиционната активност, опазване на
околната среда.

 Повишаване на енергийната ефективност в селското стопанство
Запазва се тенденцията основният енергоизточник в селското стопанство да са
течните горива, което определя и основните насоки за повишаване на енергийната
ефективност в този сектор:
-

подмяна на съществуващия амортизиран машинен парк;
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-

въвеждане на иновативни технологии при прибиране на реколтата,
включващи обработка на място с цел намаляване на транспортните разходи;
повишаване използваемостта на машините;
използване на комбинирани, многофункционални машини.

Мерките за повишаване на енергийната ефективност могат да бъдат насочени към:
•

•
•
•
•
•
•
•

информираност относно прилагането на ефективни селскостопански
технологии, запознаване със съвременни начини на използване и опазване на
земята и околната среда;
използване интегрирани енергийни инсталации;
системи за автоматично климатично регулиране в парниците;
използване на високоефективни съоръжения за напояване и използване на
тръби с малки загуби при триене;
подобряване ефективността при сушене, подготовка и складиране на
фуражите;
подобряване организацията на труда, ограничаване на празните ходове на
машините и селскостопанското оборудване;
използване на когенерация, термични завеси;
намаляване на енергопотреблението в селскостопанските сгради чрез
топлинно
изолиране,
използване
на
високоефективни
котли,
енергоспетяващо осветление и др.

Очакван ефект:
Мерките за повишаване на енергийната ефективност в селското стопанство
допринасят за повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската
продукция, за опазване на околната среда чрез прилагането на иновативни
селскостопански технологии и методи за обработка. Високата ефективност в
земеделието и животновъдството стимулира създаването на работни места,
мотивира все повече млади хора да се насочат към сектора.
 Мерки за енергийна ефективност в транспорта
За повишаването на енергийната ефективност в транспорта принос могат да имат
мерки като:
•
•
•
•

ремонт и обновяване на съществуващите пътища;
изграждане на нови участъци и съоръжения, които ще подобрят свързаността
на населените места;
обновяване на транспортния парк;
стимулиране използването на обществен транспорт;
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• стимулиране използването на велосипеди;
• обучение на водачи на МПС за икономично шофиране.
Транспортната инфраструктура е важен фактор за икономическото и социалното
развитие на района. Чрез по-голяма мобилност на трудовия ресурс се получава поголяма конкурентно способност на икономиката и по-добра жизнена среда за
жителите на общината и респективно и на областта.
Очакван ефект:
Повишаването на енергийната ефективност в транспорта е свързано с намаляване
на отрицателно влияние на транспортния сектор върху околната среда, повишаване
на безопасността при движение и има голямо значение за развитие на туризма.
 Подобряване на енергийната ефективност в домакинствата
Енергийното потребление в домакинствата отразява потреблението на горива и
енергии за задоволяване на битовите нужди на населението и е в пряка зависимост
от начина на живот и икономическия стандарт на хората.
Основните дейности, насочени към ефективност в енергопотреблението на битовия
сектор трябва да бъдат насочени към:
•

•
•

•

•

•
•

подобряване енергийните характеристики на съществуващия жилищен фонд
чрез обновяване, което да доведе до намаляване на топлинните загуби през
ограждащите конструкции и елементи, повишаване експлоатационните
качества на жилищата и постигане комфорт на обитаване;
избор
на
високоефективни
топлоизолационни
материали
и
енергоспестяващи технологии при обновяването на съществуващите сгради
осигуряване на надеждни и високоефективни отоплителни системи, ремонт
на вътрешните отоплителни инсталации, подмяна на уреди за отоплене и
възможност за регулиране на топлоподаването;
технико-икономически оправдан избор на енергоносители и съответните
горивни устройства и съоръжения за битови сгради с индивидуално
отопление;
модернизиране на осветлението, без да се намалява нивото на осветеност и
качеството
на
осветлението
/чрез
използване
на
подходящи
енергоспестяващи лампи/;
стимулиране закупуването на енергийно ефективни уреди;
информационни кампании, насочени към промяна поведението във връзка с
използването на енергия и енергийни ресурси.

Конкретно в отделните целеви групи възможността за влияние е следната:
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 Административни сгради
Върху тях общините могат да окажат най-голямо влияние, тъй като е изцяло в
правомощията им и зависят пряко от тях. Могат да се направят консултации за
провеждане на конкретни мерки и мероприятия за ефективно използване на
енергийните ресурси, за което Областната администрация, разполагаща с нужния
експертен капацитет може да окаже съдействие.



Училища

Общините оказват средно влияние, тъй като не са пряко зависими от тях. Те са
вторични разпоредители с бюджетни средства. Могат да се приложат:
 Подмяна на осветителните тела с по-ефективни
 Преустройство и ремонт на отоплителните системи
 Смяна на дограмата с РVС и стъклопакет
 Топлинна изолация на външни стени
 Монтаж на соларни инсталации
 Изграждане на фотоволтаични електроцентрали за производство на
електрическа енергия.
 Др. мерки за прилагане на възобновяемите енергийни източници.
Областната администрация може да популяризира и тези мерки с информационни
кампании и добри практики.

 Детски градини
Върху тях общините могат да окажат голямо влияние. Могат да се предприемат
мерки в смяна на дограмата, топлоизолация на ограждащи елементи, смяна на
осветителните тела и монтаж на соларни инсталации за снабдяване с топла вода,
изграждане на фотоволтаични електроцентрали за производство на електрическа
енергия и др. мерки за прилагане на възобновяемите енергийни източници.
 Читалища, заведения за социални грижи и домашен патронаж
Голямо е влиянието, което може да се окаже върху тази целева група, но
енергопотреблението е сведено до минимум, комфорта е занижен, няма свободни
финансови ресурси.
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 Болници
Може да се окаже голямо влияние. Необходимо е да се направи енергиен одит и
бизнес план към него.
Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност в област
Перник се насочват в три сектора:

1-ви сектор - "Сграден фонд" с целеви групи - детски градини, училища и
административни сгради; 2-ри сектор - "Услуги" с целева група „Осветление в
административните сгради"; 3-ти сектор - "Възобновяеми източници на
енергия".

СГРАДЕН ФОНД

В сектор "Сграден фонд" най- ефективните енергоспестяващи мерки са:






Подмяна на съществуващата дървена и стоманена дограма с нова РVС и
алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло;
Топлоизолация на покриви;
Полагане на фасадна топлоизолация;
Повишаване ефективността на отоплителната инсталация и въвеждане на система
за автоматично регулиране и контрол;
Оползотворяване на енергия от възобновяеми източници (напр. за сградите с
непрекъсната употреба, като детски градини, болници, социални домове и др.) е
подходящо монтирането на термо соларни инсталации за топла вода (слънчеви
колектори).
УСЛУГИ
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В сектор "Услуги" най-ефективните енергоспестяващи мерки са:








подобряване на енергийните характеристики на енергийните системи;
повишаване на енергийната ефективност на уличното осветлението, чрез
внедряване на допълнителни мерки;
оптимален режим за включване и изключване на уличното осветление;
система за мониторинг на уличното осветление;
въвеждане на енергоефективни уреди;
подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи в общинските сгради;
оптимизиране броя на осветителните тела.

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ
ИЗТОЧНИЦИ

В сектор "Възобновяеми източници на енергия" могат да се приложат мерки за
енергийна ефективност както в общинския сектор, така и по инициатива на частни
ползватели и инвеститори. Целта е намаляване използването на горива,
замърсяващи околната среда и удовлетворяване на растящите изисквания на
населението по отношение на опазването на околната среда и подобряване на
качеството на живот. Общините трябва да предприемат действия за повишаване
информираността на живеещите за възможностите за оползотворяването на
енергия от възобновяеми източници със съдействието и на Областната
администрация През последните години нараства интересът към слънчевите
колектори и системи за затопляне на вода, тъй като за климатичната зона, в която
попада територията на област Перник, слънчевите системи могат да задоволят
потребностите от топла вода.
6.1 SWOT анализ
SWOT анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира
действието на вътрешните и външните фактори за развитие на общините на
територията на област Перник и възможностите за избор на подходяща стратегия
за постигане на целите на развитието. Този анализ осъществява връзката между
аналитичната част и стратегическата част на Програмата за енергийна ефективност
на област Перник
и е използван в процеса на вземане на решения за
приоритизиране на действията за постигане на устойчиво развитие.
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СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

1.Положително отношение и ангажираност на
местните власти относно прилагането на
мерки за енергийна ефективност;
2.Изградена техническа, транспортна и
социална инфраструктура и добре развита
селищна система, с висока степен на
съхраненост на инфраструктурата на
територията на област Перник
3. Добър потенциал за развитие на
производството на енергия от възобновяеми
енергийни източници от слънце и вода
4. Висок предприемачески дух и добри частни
инициативи;
5. Липса на сериозни промишлени източници
на замърсяване на околната среда в
общините;

1. Остарели и неефективни енергийни
мощности;
2.Сградния фонд се ремонтира частично в
годините, а енергоефективните мерки е
необходимо да се прилагат комплексно за да
се получи реален икономически и социален
ефект;
3.Ниско ниво на информираност относно
начините за рационална използване на
енергията и изпълнение на мерки за пестене
на енергия на територията на Областта
4. Липса на Общински информационни
системи за енергийна ефективност
5. Липса на опит и административен
капацитет за реализиране на проекти в
областта на ЕЕ чрез използването на формите
на ПЧП;
4. Масово използване на нискоефективни
отоплителни уреди;

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

1. Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност посредством реконструиране и
рехабилитация на сградния фонд;
2. Изграждане на малки фотоволтаични
централи върху покривите на жилищни
сгради;
3. Прилагане на публично-частни
партньорства в областта на енергийната
ефективност и ВЕИ;
4. Наличие на фондове за стимулиране на
енергийната ефективност и внедряване на
енергоспестяващи мерки;
5. Популяризиране на възможностите за
използване на възобновяеми енергийни
източници в домакинствата и използването
на енергоспестяващи ел. уреди;
6.Обучение на общинските служители и
служителите на Областната администрация
заети в областта на енергийната
ефективност;
7.По-голям дял на общинските бюджетни
средства за финансиране на проекти и мерки
за ЕЕ.

1.Ограничени финансови възможности на
общинската администрация за прилагане на
мерки по енергийна ефективност;
2. Повишаване на цените на енергийните
ресурси;
3. Демографска криза - намаляване и
застаряване на населението, нисък процент
на икономически активните лица, което води
до ниска покупателна способност;
5.Промени в политиката в сферата на
енергийната ефективност на национално и
европейско ниво;
6. Увеличаване на лихвените проценти по
кредити и затруднено отпускане на заеми от
страна на банките;
7.Слаба заинтересованост от страна на
гражданите за прилагане на мерки за ЕЕ.
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7. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИТЕ
Изпълнението на набелязаните мерки за енергийна ефективност води до постигане
на икономии на енергия и намаляване на парниковите газове в атмосферата.
Екологичните ползи за околната среда, очаквани от насърчаване използването на
мерки за енергийна ефективност на територията на област Перник, са свързани с
намаляване на локалните и глобални последствия от използването на не
възобновяеми енергийни източници, климатичните промени и последиците за
здравето, опазването на местната околна среда и биологично разнообразие. Също
така е важно да се подчертае, че освен горните практически резултати,
изпълнението на ПЕЕ ще доведе до:
•
•
•
•
•
•

•

опазване на околната среда
забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийните ресурси
подобряване на условията и стандарта на живот на хората
диверсифициране на енергийните доставки и намаляване зависимостта на
обекти от цените на горива и енергии
създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми
за услуги и т.н.) и разкриване на нови работни места
създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици, поголяма сигурност на доставките и намаляване на цената на първичните
енергоресурси
подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване на
показателите на околната среда, свързано с изпълнение на поетите
задължения от Република България във връзка с членството й в Европейския
съюз.

Социален ефект
Постигането на по-висока енергийна ефективност на територията на област Перник,
ще доведе до подобряване на работната среда в Областта и изпълнение на
съответните нормативни изисквания в сградите по ЗЕЕ., както и до повишаване на
заетостта на местните фирми, чиято дейност е свързана с прилагането на мерки за
енергийна ефективност. Изпълнението на всяка една програма за енергийна
ефективност на шестте общини на територията на областта, ще доведе до
повишаване степента на информираност на гражданите в областта на енергийната
политика и дейностите за намаляване на консумацията. Ограничаването на
разходите за енергия от една страна води до подобряване качеството на живот, а от
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друга до спестяване на общински средства и пренасочването им към други дейности
в интерес на гражданите.


Икономически ефект

Спестените разходи за енергия могат да бъдат използвани за реализацията на други
дейности с положителен ефект върху политиката за енергийна ефективност.
Прилагането на мерки за енергийна ефективност в предприятията намиращи се на
територията на област Перник за намаляване енергоемкостта на промишлените
мощности води до повишаване на конкурентоспособността им. Развитието на
политиката за енергийна ефективност разкрива нови пазарни възможности за
търговци, производители, фирми за услуги и др. Реализирането на заложените
икономически цели води както до намаляване разходването на средства за горива и
енергия, така и до генериране на приходи за общините в случай на тяхното местно
производство. По този начин се поставят основите на енергийната независимост,
към която се стремят все повече общини, което ще направи областта енергийно
независима.


Допълнителни ефекти

Като допълнителен ефект може да бъде посочен постигнатият баланс на
икономическите, екологичните и социални аспекти при прилагането на мерки за
енергийна ефективност. Друг допълнителен ефект е осигуряването на
институционална и секторна координация, както и повишаване капацитета на
институциите на местно ниво в прилагането на планове за енергийна ефективност.
Очакваните ефекти от ефективното прилагане на областната програма за енергийна
ефективност можем да проследим в следните области:

1.Енергийна инфраструктура – ще се оценят съществуващите възможности за
икономии, с помощта на енергийните показатели, повишаване на информираността
за ползите и предимствата по отношение на енергийната ефективност, намаляване
на енергопотреблението, оползотворяване на местни ВЕИ, постигане на устойчиво
енергийно развитие;
2.Образование,
здравеопазване,
социални
услуги,
спорт,
култура,
административни сгради – ще се намалят емисиите от парникови газове в
околната среда, потреблението на горива и ел. енергия, сградите ще бъдат
приведени в съответствие със стандартите за енергийна ефективност и
изискванията на наредбите, като това ще допринесе за повишаване комфорта на
обитаване в сградите, което ще спомогне за по- ефективен учебен и работен процес,
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разширяване възможностите за провеждане на културни и научни прояви,
повишаване на съзнанието на подрастващите в ефективно ползване на горива,
енергия и вода.
3.Улично осветление – привеждане на системата в устойчиво състояние;
намаляване разходите за поддръжка и експлоатация; намаляване на вредните
емисии, вследствие намалена консумация на електроенергия; повишаване
безопасността при движение на пешеходци и създаване на комфортна нощна среда.
4.Жилищен сектор, промишленост – повишаване на общественото съзнание при
ползването на горива, енергия и вода; намаляване разходите и потреблението на
горива, енергия и вода в частния и обществен сектор.
5.Местни кадри – създаване на кадри, способни да провеждат ефективна енергийна
политика на общинско ниво, както и да идентифицират проекти по енергийна
ефективност, които да бъдат финансирани по европейски програми и фондове

8. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Те следва да бъдат съобразени със специфичния характер и сложността на всеки
конкретен обект, както и спецификата и вида на избраните мерки, дейности и
проекти.
Препоръчително е Програмата за енергийна ефективност на област Перник да се
изпълни в следните етапи:
1. Инвестиционно намерение
Този етап включва извършване на определени проучвания на териториите на
общините намиращи се в областта, с които трябва да бъде установено дали и до
каква степен е целесъобразно осъществяването на инвестиционно намерение, както
и начините и мащаба на изпълнението му. Направените проучвания следва да
изяснят и положението по редица маркетингови, технологични и други въпроси.
Паралелно със стремежа си да подобрява качеството на предоставяните услуги,
общините трябва да се стремят да намаляват разходите за тяхното осъществяване.
Тъй като енергията е основен компонент в цената на повечето от извършваните от
нея услуги - транспортни, медицински, образователни и др., намаляването на
консумацията на енергия е основно средство за намаляване и на разходите за
услуги.
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Инвестиционното намерение се определя от политиката на всяка една от шестте
общини на територията на областта, и от методиката, чрез която се вземат
решенията и се оценяват до колко са целесъобразни и свързани със стратегическите
документи, цели, приоритети и посока им на развитие Във връзка с политиката за
енергийна ефективност, с решаващо значение е да се оцени доколко проектите в
тази област ще генерират положителен ефект върху населението и
администрацията, като преки бенефициенти и какъв ефект ще имат върху цялата
област. При подготовката на проект за енергийна ефективност, свързан с даден
общински обект, трябва да се прецени важността и значението му, броят на
работещите или живущите в сградата граждани, социалното въздействие и ефектът,
както и видът на сградата - дали е административна институция или жилищен
обект; ако е институция, дали е пред закриване или с перспектива за дълготрайно
функциониране, което е важно, за да се гарантира устойчивостта на проекта за
енергийна ефективност. Въпреки, че правомощията на общините в областта на
енергийната политика са ограничени, през последните години се очертава
тенденция за децентрализация на енергетиката и увеличаване възможностите за
разработване и изпълнение на общински планове, областни програми и проекти за
енергийна ефективност. Общините могат да въздействат пряко върху консумацията
на енергия в общинските обекти като училища, болници детски градини,
административни сгради и др. Върху домакинствата влияние може да се оказва чрез
нормативни регулатори и насърчителни програми (свързани с прилагане на мерки
за енергийна ефективност и реализиране на проекти в тази област), а върху
производството, въздействието зависи от структурирането на енергийната система
в тях.
2. Предварително проучване
Осъществява се предварително проучване за състоянието на обектите, в които е
предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за намаляване на енергийното
потребление на база на енергийно обследване; Трябва да се установи текущото
състояние на дадена сграда енергопотреблението и, както и да се посочат
целесъобразни енергоспестяващи мерки.
3. Инвестиционен проект
Разработва се в зависимост от спецификата и обема на предвидените дейности; За
всеки инвестиционен проект се прави оценка като се използват различни методи и
показатели, делящи се на статични и динамични.
4. Подготовка и изпълнение на строителството
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Включва подготовка на всички необходими документи и извършване на
съответните строително – монтажни работи на съответния обект; След
идентифицирането на необходимите мерки, които следва да бъдат извършени, за да
се повиши енергийна ефективност на даден обект, следва и етапа на строителномонтажните дейности на заложените цели. На този етап се подготвят необходимите
документи и се извършва строителството.
5. Мониторинг
Той установява намалението на енергийното потребление след реализацията на
дейностите и мерките по енергийна ефективност се извършва ежемесечно отчитане
и записване на параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия
персонал по поддръжка на инсталациите и др.; Ефективният мониторинг изисква
изграждането на автоматизирана система за събиране и обобщаване на данни ,
което може да се осъществява чрез приложение на съвременните информационни и
комуникационни технологии. По този начин може да се направят изводи по всяко
време и за всеки обект дали средствата за енергоосигуряване се изразходват
целесъобразно и дали се спазват нормативните изисквания за поддържане на
микроклимата в съответната сграда.

9. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
Програма за за развитие на селските райони 2014-2020г.
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) е съфинансирана от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Една от основните
цели на програмата е насочена към опазване на екосистемите, осигуряване на
устойчиво управление и използване на природните ресурси, предотвратяване и
адаптиране към климатичните промени.
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“
Програмата е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз
(ЕС), чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния
бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към
постигане на целите на градската политика в България.
Дейностите по които могат да се получат финансиране са:
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Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
-

-

-

-

-

-

Дейности за „енергийна ефективност“: Изпълнение на мерки за енергийна
ефективност в жилищни сгради, в студентски общежития и в
административни
сгради
на
държавната
и
общинската
администрация; Предоставяне на заеми и/или гаранции за обновяване на
жилищни сгради и студентски общежития;
Дейности за „интегриран градски транспорт“: Разработване на планове за
управление на движението и въвеждане на Интелигентни транспортни
системи (ИТС); Подобряване на достъпността на спирките на обществения
градски транспорт и довеждащата до тях инфраструктура (подлези и
надлези); Разработване и подобряване на системи за обществен градски
транспорт, в това число закупуване на нов подвижен състав за нуждите на
градския транспорт;
Дейности за „градска среда“: Изграждане и възстановяване на паркове,
зелени площи, детски площадки, зоопаркове, градски площади,
междублокови пространства, спортни площадки за свободен достъп и
др.; Изграждане и реконструкция на пешеходни алеи и тротоари, изграждане
на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези, надлези и мостове
за пешеходци и велосипедисти; Монтаж на енергоспестяващо улично
осветление и системи за охрана и борба с престъпността;
Дейности за „зони с потенциал за икономическо развитие“: Подобряване
на съществуваща или строителство на нова техническа инфраструктура,
свързана с бизнеса и предприемачеството; Строителство и обновяване на
бизнес и индустриални зони, в т.ч. обществени или търговски
сгради; Озеленяване, места за отдих ,велоалеи, паркинги за велосипеди и
автомобили
Дейности за „социална инфраструктура“: Подкрепа за осигуряване на
съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и
социално слаби групи от населението; Основен ремонт, строителство и
оборудване на общинска инфраструктура за предоставяне на услуги за
възрастни хора и хора с увреждания; Основен ремонт, изграждане и
оборудване на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на
услуги в общността за деца;
Дейности за „културна инфраструктура“: Развитие на културна
инфраструктура, чрез строителство, реконструкция, обновяване, оборудване
и обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, опери,
галерии, културни изложбени зали и други културни институции,
включително прилежащите пространства;
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-

Дейности „образователна инфраструктура“: Изграждане, реконструкция,
обновяване и оборудване на общински учебни заведения;
Дейности за „спортна инфраструктура“: Строителство, реконструкция,
ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура за масов спорт
като например: спортни зали, плувни басейни, футболни игрища, стадиони за
обществено ползване, комбинирани игрища за волейбол и баскетбол, тенис
кортове и др.

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони“
Тази приоритетна ос е за да бъдат подпомогнати мерки за енергийна ефективност в
обществени и жилищни сгради в малките градове, като част от комплекс от мерки,
които трябва да бъдат предприети за смекчаване на процесите на упадък и
емиграция на населението от малките градове и съседните им селски райони.
Финансовата подкрепа по ОПРР ще повиши енергийната ефективност и качеството
на живот в населените места, ще се подобри достъпът и предоставянето на
публичните услуги,с оглед по-добро обслужване на населението в периферните
райони и подобряване връзката град-село
Дейностите,
които
могат
да
получат
финансиране
по
нея,
включват: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради, в
административни сгради на държавната и общинската администрация, и в
общински публични сгради на образователната, културната и социалната
инфраструктура.
Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ цели
модернизиране на институциите за средно и висше образование от регионално и
национално значение, което ще доведе до намаляване на броя на отпадащите от
образователната система ученици и ще повлияе на увеличаването на броя на хората
със завършено висше образование.
Финансовата подкрепа по ОПРР е насочена към подобряване на образователната
инфраструктура в професионалните, специализираните, помощните, спортните
училища, школите за култура и изкуства, висшите учебни заведения с национално и
регионално значение.
Подобрените условия в учебните заведения от национално и регионално значение
се очаква да задържат децата и младежите в училище, и да се отразят благоприятно
на мотивацията им за активно включване в образователния процес. По-добрите
образователни резултати в дългосрочен план ще стимулират заетостта и
ще намалят младежката безработица.
Допустими за финансиране са:
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•

Строителство и ремонт на държавни и общински училища от национално и
регионално значение, както и на висши учебни заведения, включително
прилежащото им дворно пространство;
• Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените
сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване.
Основната цел на Приоритетна ос 4 „регионална здравна инфраструктура“ е
осигуряване на навременен достъп на населението до качествена спешна
медицинска помощ в цялата страна, в съответствие с приетите национални
стандарти.
Финансовата подкрепа по ОПРР е насочена към подобряване на инфраструктурата и
закупуване на оборудване в Центровете за спешна медицинска помощ и болници със
спешни отделения, които ще подобрят качеството на предоставяните услуги.
Дейностите и мерките по приоритетната ос ще са насочени към 28-те областни
Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП), и техните филиали в общините, към
спешни отделения в 33 държавни болници и към единствената специализирана
държавна болница за спешна медицинска помощ в България - УМБАЛСМ „Н.
И.Пирогов“ ЕАД.
По тази приоритетна ос допустими за финансиране са:
•

•

Закупуване на съвременни санитарни превозни средства, осигурени с
комуникационно оборудване и медицинска апаратура за спешна медицинска
помощ, и възможност за отдалечени консултации (телемедицина);
Реконструкция, оборудване и обзавеждане на филиалите на Центровете за
спешна медицинска помощ (ЦСМП) и спешни отделения в 33 държавни
болници и единствената специализирана държавна болница за спешна
медицинска помощ в България - УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Основната цел на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ е
продължаване и надграждане на успешния опит по Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007 -2013 г. в процеса на деинституционализация на
социалните услуги за децата и възрастните хора. Основният резултат, който трябва
да бъде постигнат, е успешното продължаване на процесите по замяна на грижите в
институция с грижи в семейството или в близка до семейната среда, в общността.
Финансовата подкрепа по ОПРР е насочена към подобряване на инфраструктурата и
изграждане на центрове за настаняване от семеен тип, дневни центрове за
рехабилитация, защитени жилища и др., за гарантиране на качествени социални
услуги, според индивидуалните потребности за уязвимите групи от деца и
възрастни. За постигане на оптимални резултати и цялостен ефект от дейностите се
прилага интегриран подход с Министерството на труда и социалната политика и
Министерство на здравеопазването.
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Дейностите, които могат да получат финансиране, са:
• Строителство, реконструкция и обзавеждане на центрове, предоставящи
услуги за деца в риск;
• Строителство и обзавеждане на центрове за настаняване от семеен тип за
деца в риск и защитени жилища;
• Строителство, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предоставяне
на услуги за ранно детско развитие за деца и техните семейства
• Изграждане на инфраструктура за съпътстващи услуги за деца и възрастни;
• Строителство и обновяване на сграден фонд за социални услуги в общността
за възрастни хора.
Основната цел на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ е опазване и
популяризиране на културното наследство чрез развитие на цялостни туристически
продукти, включващи неизползвания потенциал за културен туризъм в регионите в
България.
Финансовата подкрепа по ОПРР е насочена към проекти, включващи решения не
само за опазване на съответния обект на културното наследство от национално и
световно значение, но и за неговото популяризиране и развитие, и потенциал за
привличане на туристи. За постигане на цялостно въздействие подкрепата с
безвъзмездна финансова помощ ще се комбинира с финансови инструменти на ниво
проект, а оценката ще се осъществява на база бизнес план. Основните резултати,
които се очаква да бъдат постигнати, са опазване и развитие на културното
наследство, подобряване на конкурентоспособността на българския туризъм,
създаване на условия за развитие на допълнителни туристически услуги и местни
бизнес инициативи.
Допустими за финансиране са дейности по:
•

•

•
•

Развитие на обекти на културното наследство от национално и световно
значение, в т.ч. религиозни институции, чрез консервация, реставрация,
оборудване, въвеждане на съвременни методи, техники и програми за превод,
екскурзоводски услуги и др.;
Подпомагане развитието на туристически продукти и пазарна информация,
като маркетингови проучвания и анализи на въздействието, регионални
проучвания на посетителите, разработка на маркетингови и рекламни
стратегии и програми за туристически продукти, създаване на туристически
пакети и рекламни дейности;
Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на
атракциите;
Дребномащабни, приходогенериращи инвестиции в търговски зони и
заведения за обществено хранене, места за настаняване, съоръжения за
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•

активен отдих в рамките на културния обект или пряко свързани с него в
рамките на цялостния туристически продукт, които могат да бъдат
подпомогнати с финансови инструменти;
Информиране на обществеността, включително чрез кампании за
подобряване на осведомеността относно културното наследство и неговото
опазване и съхранение.

Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ е насочена към
инвестиции в мрежата от първокласни, второкласни и третокласни пътища, за да се
подобри свързаността и достъпността на второстепенните и третостепенните възли
в
Трансевропейската
транспортна
мрежа
за
товари
и
пътници.
Подобрената пътна инфраструктура ще доведе до подобряване на мобилността,
достъпа до нови пазари, бизнес климата в регионите, като основна предпоставка за
привличане на инвестиции и създаване на нови работни места. Допълнителна
добавена стойност ще имат инвестициите в райони с потенциал за развитие на
туризъм, като осигурят достъпа до туристическите обекти и увеличаване на
посещаемостта.
Рехабилитацията на пътната инфраструктура допринася за намаляване на вредното
въздействие върху околната среда. Подобряването на качествените характеристики
на пътищата съкращава времето за придвижване и осигурява поддържането на
постоянна скорост на превозните средства, като по този начин допринася за
намаляване емисиите на парникови газове.
Модернизираната пътна инфраструктура спомага за намаляване на социалната
изолация на отдалечените и труднодостъпни райони.
Финансиране по тази приоритетна ос се предоставя за осигуряване на:
Връзка и достъп до Трансевропейската транспортна мрежа, осигуряваща
обслужване на вътрешнорегионални връзки между градовете, чрез строителство,
реконструкция и рехабилитация на първокласни и второкласни (извън
Трансевропейската транспортна мрежа) и третокласни пътища.
- Инженерни решения за зелена инфраструктура – препятстващи и насочващи
съоръжения, вертикална сигнализация, конструктивни съоръжения за
пресичане под и над инфраструктурата и др., където е необходимо.
Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ цели укрепване и повишаване на
институционалния капацитет на Управляващия орган на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 и на бенефициентите по оперативната програма.
Очакваният резултат е осъществяване на безпрепятствено изпълнение, наблюдение,
оценка, информация и контрол на програмата, осигурявайки по този начин високо
ниво на усвояване на средствата от ЕСИФ.
Допустими за финансиране дейности по тази приоритетна ос са:
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Доставка и поддръжка на хардуер и софтуер, и на офис оборудване,
необходими за управлението, изпълнението, оценката и контрола на ОПРР
2014-2020 г.;
Доставка на хардуер и софтуер за бенефициентите във връзка с изпълнението
на ОПРР 2014-2020 г. и на плановете за укрепването на капацитета им;
Оценка на изпълнението на ОПРР 2014-2020 г. (включително текущи оценки);
Подкрепа за извършване на мониторинг върху изпълнението на проектите от
бенефициентите;
Участие в програми за обмен на опит и добри практики, както за
Управляващия орган, така и за бенефициентите;
Подкрепа за подобряване на осведомеността на обществеността и привличане
на интереса на потенциални бенефициенти на ОПРР 2014-2020 г.;
Обучение на персонала на УО на ОПРР 2014-2020 г. и бенефициентите
Организиране на конференции, „пътуващи“ изложби и семинари,
информационни кампании, кръгли маси и фокус групи, публикации, анкети,
проучвания, семинари за стимулиране на гражданската подкрепа и
отговорност за предлаганите инвестиции;
Предоставяне на техническа помощ за градовете бенефициенти по
Приоритетна ос 1 за създаване на градски мрежи и участие в събития на
европейско ниво, свързани с устойчивото и интегрирано градско развитие.

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.“
Оперативната програма е предназначена за подпомагане развитието на поконкурентоспособна нисковъглеродна икономика с ефикасно и устойчиво ползване
на ресурсите, опазване на околната среда, намаляване на емисиите и
предотвратяване на загубата на биоразнообразие.





Приоритетна ос 1: Води
Приоритетна ос 2: Отпадъци
Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразноообразие
Приоритетна ос 4: Подкрепа за интегриране на политика за околна среда и
политика по изменение на климата при прилагане на ЕСИФ

Примерни допустими дейности:


Разработване
на
нови
и/или
актуализация
на
съществуващи
нормативни/стратегически/програмни документи (вкл. планове и програми)
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и на съответните допълващи документи (ръководства, методически указания,
проучвания и др.) като напр. (но не само):
Изпълнение на проучвания и оценки за изпълнение на препоръките на ЕК и
попълване на пропуските в първите ПУРБ във връзка с разработване на
вторите Планове за периода 2015-2021 г.
Проучване и оценка на въздействието на човешката дейност върху
качеството на повърхностните и подземните води, с цел планирането на
контролен мониторинг на тези води.
Изготвяне на система за определяне на такса битови отпадъци отпадъците, на
базата на количеството генерирани отпадъци, а не на база данъчна оценка на
имотите;
Разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически
документи за управление на отпадъците (национални стратегии, планове за
управление на различни потоци битови отпадъци, други допълващи
документи (ръководства, методически указания, проучвания и др.).
Дейности, свързани с провеждане на информационни кампании и
осигуряване на публичност и информираност на обществеността във връзка с
управлението на отпадъците.
Подготовка и провеждане на семинари и срещи за повишаване на
информираността на населението и заинтересовани страни относно актуални
теми за опазване на биологичното разнообразие и НАТУРА 2000, вкл.
изготвяне на информационни материали (справочници, брошури, карти и др.)
за тази цел.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради
Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с
нея се цели, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят
подобри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради,
топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на
мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради допринася за: по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и
намаляване на разходите за енергия; - подобряване на експлоатационните
характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; - осигуряване на
условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. В
рамките на Националната програма се предоставя финансова и организационна
помощ за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни
сгради за подобряване на енергийната ефективност на сградите, в които живеят.
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Препоръчително е , след изтичане на програмния период на Оперативните програми
те да бъдат надлежно актуализирани .

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ

Инициатива „ЕКО-иновации”
Инициативата подкрепя еко-новаторски проекти в различни сектори, които целят
да предотвратят или намалят (негативното) влияние върху природата и които
допринасят за оптималната употреба на ресурсите: разработване на продукти,
техники, услуги и процеси, които намаляват емисиите на CO2, ефективно използване
на ресурсите, насърчаване на рециклирането и др. Приоритетните области на
програмата включват: рециклиране на материалите, сгради, производството на
храни и напитки сектор, както и екологични бизнес. Въпреки, че ще се дава
приоритет на МСП и частни фирми като бенефициенти, поканата за набиране на
предложения по програмата е отворена за всяко юридическо лице от една от
следните страни: 27 страни членове на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн,
Албания, Хърватия, Бившата Югославска Република Македония, Израел, Черна гора,
Сърбия и Турция, други страни – не членки на ЕС при условия, че има влязло в сила
споразумение.

Програма „Интелигентна енергия – Европа"
Програмата е основен инструмент за подпомагане премахването на нетехнологични
бариери и за принос към сигурността, устойчивостта и конкурентоспособността на
европейската енергийна система. Програмата подкрепя проекти, които
популяризират и разпространяват знания, практики и информация относно
спестяването на енергия, променят политиките и нагласите на хората, както и
такива, които подпомагат пазара на енергоспестяващи продукти в различни
области- транспорт, строителство, възобновяеми източници, биогорива и др.
Европейска финансова инициатива JASPERS (Joint Assistance in Supporting
Projectsin European Regions)
Програмата е съвместна финансова инициатива на Европейската комисия,
Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и
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развитие и предлага техническа помощ при решаването на комплексни задачи по
подготовката на качествени значими проекти, които да се представят за
кандидатстване за финансиране от Европейските фондове пред ЕК. JASPERS е
инструмент за техническа помощ за подготовката на големи инфраструктурни
проекти, за които се предвижда финансиране от Структурните и от Кохезионния
фондове на Европейския съюз. Техническата подкрепа от страна на инициативата е
безвъзмездна и се изразява в предоставяне на консултации, съгласуване,
изграждане и доусъвършенстване структурата на проекта, преодоляване на
трудности, отстраняване на пропуски и идентифициране на нерешени проблеми.
Европейската инициатива JESSICA (Joint European Support for Sustainable
Investment in CityAreas).
JESSICA е съвместна инициатива на ЕК, Европейската инвестиционна банка и Съвета
на Европейската банка за развитие, която подкрепя публично-частни проекти за
градско развитие, чрез предоставяне на заеми, банкови гаранции и дялово участие.
На 27 май 2009 г. беше подписан Меморандум за разбирателство между
правителството на Р България и Европейската инвестиционна банка за изпълнение
на инициативата
JESSICA в България. В качеството си на Холдингов фонд, ЕИБ ще подпомага
българските общини в процеса на интегрирано градско планиране и
идентифициране на проектни идеи и ще създаде Фондове за градско развитие,
които да започнат реалното финансиране на проекти. Избираемите проекти по
JESSICA трябва да бъдат насочени към подобряване на градската среда, като
задължително включват компонент, който ще осигури печалба и възможност
вложеният финансов ресурс да бъде върнат обратно във Фонда за градско развитие,
в средносрочен план. Такъв тип компоненти могат да включват: бизнес центрове,
бизнес паркове, културни институции, спортна инфраструктура, търговски зони,
мерки за енергийна ефективност и др. Чрез този револвиращ механизъм, вложеният
от Европейския фонд за регионално развитие (EFRD) финансов ресурс, ще продължи
да бъде използван за финансиране на проекти за градско развитие в България дори
след края на програмния период.
КРЕДИТНИ ЛИНИИ

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

Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL)
Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) е създадена
през 2005 г. с безвъзмездни средства от МФК и кредитен ресурс от ЕБВР с оглед
осъществяване на енергоефективни мерки в жилищни сгради с бенефициенти
физически лица и домакинства.
Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за енергийна
ефективност в България
Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка се финансира, чрез
безвъзмездни средства от Международен фонд „Козлодуй" (МФК) и кредитен ресурс
от ЕИБ, чрез подписан през м. декември 2006 г. меморандум между Р. България, ЕИБ
и ЕБВР – в качеството и на администратор на МФК. Кредитната линия е насочена
към финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни
източници за публичния и частния сектор. Кредитната линия осигурява не само
финансов ресурс (кредити, комбинирани с безвъзмездна помощ), но и техническа
помощ при планиране и осъществяване на проекта.

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ в България (ФЕЕВИ) е
револвиращ фонд, създаден по силата на ЗЕЕ под формата на публично-частно
партньорство, като автономно юридическо лице, с цел финансиране на
инвестиционни проекти за повишаване на енергийната ефективност в съответствие
с приоритетите в националните дългосрочни и краткосрочни програми по
енергийна ефективност, приети от Министерския съвет. Основния капитал на ФЕЕ
се формира от средства предоставени от Глобалния екологичен фонд на ООН,
Правителството на Р България, средства от двустранни (правителствени) дарения и
средства от други дарители, частни предприятия. ФЕЕ изпълнява функциите на
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финансираща институция за предоставяне на кредити и гаранции по кредити, както
и на център за консултации. ФЕЕ оказва съдействие на българските фирми, общини
и частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна ефективност.
Фондът предоставя финансиране, съфинансиране или гарантиране пред други
финансови институции. Основен принцип в управлението на ФЕЕ е публичночастното партньорство. Фондът следва ред и правила, разработени с техническата
помощ, предоставена от Световната банка и одобрени от Българското правителство.

Национален доверителен ЕкоФонд (НДEФ)

Фондът е създаден през м. октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение
“Дълг срещу околна среда” между Правителството на Конфедерация Швейцария и
Правителството на Република България. Съгласно чл. 66, ал.1 на Закона за опазване
на околната реда, целта на Фонда е управление на средства, предоставени по силата
на суапови сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу природа”,
от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови
газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни
дейности както и на средства, предоставени на база на други видове споразумения с
международни, чуждестранни или български източници на финансиране,
предназначени за опазване на околната среда в Република България. Фондът
допринася за изпълнение на политиката на Българското правителство и поетите от
страната международни ангажименти в областта на опазване на околната среда.
Националният доверителен ЕкоФонд е независима институция, която се ползва с
подкрепата на българското правителство. Националният доверителен ЕкоФонд
финансира проекти в четири приоритетни области:

-

Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото;
Намаляване замърсяването на въздуха;
Опазване чистотата на водите;
Опазване на биологичното разнообразие.

Форми на публично-частно партньорство
Договори “до ключ” (пълен инженеринг).При този вид взаимоотношения,
публичният сектор предоставя правата и задълженията на частния сектор да
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проектира, изгради и експлоатира съоръжение за определен период. Предмет на
договора може да са инсталации за производство на енергия, системи за ефективно
използване на енергията в обществения сектор, системи за контрол и мониторинг
разхода на енергия и горива и други. Финансирането на изпълнението на проекта
може да се извърши изцяло от страна на публичния сектор, като частният сектор
заплаща “такса” за експлоатирането, или да бъде осигурено от страна на частния
сектор, като изплащането на направената инвестиция е за сметка на събирането на
“такси” или други вземания.

ЕСКО договори (договори с гарантиран резултат)
ЕСКО моделът е въведен в българското законодателство с първия ЗЕЕ от 2004 г.
ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи
мерки. Основната им дейност е свързана с изпълнението на пълен инженеринг за
въвеждане на енергоспестяващи мерки при крайни клиенти на енергия, каквито са и
общините. 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 на
първоначално направената инвестиция. За клиента остава задължението да осигури
средства за годишни енергийни разходи, равни на правените от него през
съответната базисна година.

Договори за енергийно ефективни услуги
Съгласно чл. 65 от ЗЕЕ, енергийно ефективните услуги имат за цел комбиниране на
доставката на енергия с енергоефективна технология и/или с действие, което
обхваща експлоатацията, поддръжката и управлението, необходими за
предоставяне на услугата, и водят до проверимо, измеримо или оценимо
повишаване на енергийната ефективност и/или спестяване на първични енергийни
ресурси. Енергийно ефективните услуги се извършват въз основа на писмени
договори, сключени между задължените лица – търговци с енергия и крайни
клиенти на енергия (каквито са и общините) и сключват изпълнението на една или
повече дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност, определени в
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Наредба № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. на министъра на енергетиката за допустимите
мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление,
начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към
методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им.

Собствени средства от общинския бюджет
Възможностите за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в рамките
на общинския бюджет се ограничават до отпускане на средства за подобряване на
енергийните характеристики на образователната и социалната инфраструктура и
уличното осветление. При реализирането на мащабни инвестиции и финансирането
на цялостни решения ролята на общинския бюджет е само допълваща спрямо общия
размер на необходимия финансов ресурс.
14. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Процесът на наблюдение изпълнението на програмата за енергийна ефективност се
осъществява от АУЕР. Съгласно ЗЕЕ общинските и областни администрации имат
задължението ежегодно да изпращат попълнени отчети за напредъка по
изпълнението на програмата по енергийна ефективност до АУЕР.
Наблюдението и изпълнението на общинските и областни програми по енергийна
ефективност ще се извършва от съответните специализирани структури
сформирани по силата на Закона за енергийната ефективност.
С цел улесняване на процеса на наблюдение и оценка на програмата специализирани
звена ще трябва да достига информация за оптимизиране на обема и повишаване
достоверността на набираната статистическа информация,като активна роля в този процес
ще играят всички обществени и частни организации планували и реализирали мерки по
енергийна ефективност на териториите на общините в Областта.
Периодично същите, ще представят наличната информация на определените за това
експерти в административните структури (областна и общински), както и
резултатите от изпълнението и ефектите от програмите по ЕЕ в общините.
Оптималното осъществяване на дейностите по наблюдение и оценка на
изпълнените или нереализирани цели от настоящата програма, ще позволи до
голяма степен да се води успешна областна политика по енергийна ефективност и
възобновяеми енергийни източници.
Процесът по наблюдение и контрол изисква формулирането на ясни, точни,
конкретни, измерими и лесни за отчитане показатели за успешна реализация на
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Програмата, които да бъдат одобрени от Областна администрация. Примери за
такива показатели са посочените по-долу:
 Постигане на формулираните качествени и количествени цели и задачи на
програмата;
 Създаване на условия за повторяемост и мултиплициране на резултатите от
осъществени добри практики от реализираната програма;
 Въздействие на изпълнената програма върху други области, свързани с
планирането и развитието Областта;
 Ефикасност и ефективност на управлението на програмата.

15. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
В съответствие с чл. 12, ал. 7 от ЗЕЕ изпълнителният директор на АУЕР утвърждава
образец на отчет за изпълнението на дейностите и мерките от програмите по
енергийна ефективност. Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен
носител в АУЕР не по-късно от 1 март и се публикуват на интернет страниците на
съответните държавни и местни органи.
Изготвянето на набелязаните общински и областни програми е задължителна част
от държавната политика по ЕЕ и налага участието на съответните регионални и
местни структури. Разработването им и изпълнението на предвидените в тях мерки
е част от регионалната политика за устойчиво развитие. С общинските и областните
програми за енергийна ефективност се цели да се повиши ефективността на
използване на енергийните ресурси: да се намалят енергопотреблението и вредните
емисии в атмосферата; да се осигури здравословната среда чрез подобряване на
микроклимата; да се създадат предпоставки за финансиране на мероприятията за
енергийна ефективност; енергийната ефективност да стане една от приоритетните
общински дейности.
Програмата за енергийна ефективност на област Перник, трябва да бъде качена на
интернет страницата на Областта, както и отчетната форма към нея.
Програмата за енергийна ефективност на област Перник за периода 2020 – 2030 г. е
стратегически документ с отворен характер. Поради 10 годишния срок на
програмата, тя трябва ежегодно да бъде допълвана, актуализирана и изменяна на
база промени в нормативните документи на национално и местно ниво. За целта
Областната администрация трябва да възложи на един или двама експерти,
събирането на данни, обобщаването и актуализирането им в настоящата програма
поне веднъж годишно.
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