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Ползвани означения и съкращения 

 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ВЕТ  Възобновяеми енергийни технологии 

ЕС  Европейски съюз 

ЕЕ  Енергийна ефективност 

БГВ  Бойлер за гореща вода 

ДКЕВР  Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

НДПНВЕИ  Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 

МБВР  Международна банка за възстановяване и развитие 

МУЕП  Местен устойчив енергиен план 

ПЧП  Публично-частно партньорство 

ОП  Оперативна програма 

ФЕЕ  Фонд „Енергийна Ефективност” 

МСП  Малки и средни предприятия 

НПО  Неправителствена организация 

Тео.П  Теоретичен потенциал 

Тх.П  Технически потенциал 

PVGIS  Географска информационна система 

PV  Фотоволтаик 

КПД  Коефициент на полезно действие 

кВт Киловат 

МВт  Мегават 

кВтч  Киловат час 

кВт(р)  Киловат пик 

МВтч  Мегават час 

кВт/год  Киловата годишно 

МВтч/год  Мегават часа годишно 

η  КПД (коефициент на полезно действие) 

h  Час 

нм3  Нормални метра кубични 

м2  Метър квадратен 

кв.м.  Квадратен метър 

кв.км.  Квадратен километър 

л/сек  Литър за секунда 

о
С  Градус Целзий 

Ktoe  Килотон нефтен еквивалент 

Mtoe  Мегатон нефтен еквивалент 

NUTS  Регион за планиране 

ОШ  Облекчителна шахта 

мВЕЦ  Малка ВЕЦ 

ALTENER  Част от Програма „Интелигентна енергия – Европа”, отнасяща се до ВЕИ 
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1. Основание за разработване 

             Съгласно чл. 10, ал.1 и ал.2 от Закон за енергията от възобновяеми 

източници (ЗЕВИ) кметовете на общини разработват общински краткосрочни и 

дългосрочни програми за използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива в съответствие с Национален план за действие за енергията от 

възобновяеми източници (НПДЕВИ). 

Програмите се приемат от общинските съвети, по предложение на кмета 

на съответната община и обхващат период на изпълнение три години (за 

краткосрочните) и десет години (за дългосрочните). 

 

2. Цел на програмата 

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент от 23 април 2009 година 

за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници определя 

целите на всички държави от ЕС за развитие и използване на ВЕИ. За България 

делът на енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия трябва да 

достигне 16%. 

Стимулиране производството на енергия от ВЕИ се обуславя и от два 

важни фактора: намаляване на енергийната зависимост на страната и намаляване 

на вредните емисии на парникови газове. 

Проектът на интегриран план в областта на енергетиката и климата в 

България (2018 г.) обобщава постигнатото в областта до тук, както и отправя 

поглед към бъдещите национални цели. 

Отчетеното интензивно увеличение на дела на енергия от ВИ в периода 

2012-2016 г. е придружено с негативни последици за енергийната система, 

включително проблеми при балансирането на разпределителната и преносната 

мрежа, финансови дефицити, свързани със задължителното изкупуване от страна 

на обществения доставчик на електрическа енергия от ВИ на преференциални 

цени.  

Поради тази причина ранните усилия на България при постигането на 

националната обвързваща цел за 2020 г. са взети предвид при формирането на 

прогнозния национален принос към европейската цел за 2030 г. 

 Мярка 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Дял 

на 

ВЕИ 

% 16% 20% 20% 21% 21% 22% 23% 23% 24% 25% 
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Основната цел на Програмата на община Чирпан е насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници. Реализацията на този 

процес ще се постигне чрез определяне на възможните дейности, мерки и 

инвестиционни намерения на общината. 

Специфичните цели на Програмата са: 

 Подобряване на енергийното управление на територията на общината; 

 Смяна на горивната база за локалните отоплителни системи с 

възобновяеми източници; 

 Въвеждане на локални източници на възобновяема енергия (слънчеви 

колектори, фотоволтаици, използване на биомаса, в т.ч. преработка на отпадъци); 

 Подобряване параметрите на околната среда; 

 Привличане на местни и чуждестранни инвестиции; 

 Осигуряване на по-евтина енергия; 

 Въвеждане на нови технологии и ноу-хау. 

 

3.  Основни положения 

Документът е разработен в съответствие с Национален план за действие 

за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона 

за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). 

Реализирането на приоритетната национална цел за бърз и устойчив 

икономически растеж, свързан с наличието на енергиен сектор, отговарящ на 

ключови изисквания за висока конкурентоспособност, сигурност на 

енергоснабдяването и спазване изискванията за опазване на околната среда не 

може да бъде постигнато без мащабно внедряване на ВЕИ. 

Приоритетите в политиката на енергийния сектор са отразени в 

Националния план за икономическо развитие на Република България, в 

Енергийната стратегия на страната и са в хармония с изискванията на 

европейските директиви и пазарни механизми. Важен аспект, посочен в нея, е 

политиката за насърчаване използването на ВЕИ. Оптималното използване на 

енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ, е средство за достигане на устойчиво 

енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната 

среда от дейностите в енергийния сектор. Произведената енергия от ВЕИ е важен 

показател за конкурентоспособността и енергийната независимост на 
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националната икономика. Делът на ВЕИ в енергийния баланс на България е 

значително по-малък от средния за страните от ЕС. 

Държавното управление и системата на обществените отношения при 

осъществяване политиката за насърчаване използването на ВЕИ са 

регламентирани в Закона за енергетиката. 

 

4.  Приложими нормативни актове 

Действащите нормативни документи, с които трябва да се съобрази 

Програмата на Община Чирпан за насърчаване използването на възобновяеми 

енергийни източници и биогорива са: 

 Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ); 

 Закон за енергетиката (ЗЕ); 

 Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

 Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

 Закон за биологичното разнообразие (ЗБР); 

 Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ); 

 Закон за горите; 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за 

неговото прилагане; 

 Закон за водите; 

 Закон за рибарство и аквакултурите; 

 Наредба № 14 от 15.06.2005г. за проектиране, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и 

разпределение на електрическа енергия, изм. и доп. ДВ, бр.73 от 05.09.2006 г.; 

 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми (ЗООС); 

 Наредба за условията и реда за извършването на оценка на въздействието 

върху околната среда (ЗООС); 

 Наредба № 6 от 09.06.2004г. за присъединяване на производители и 

потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната 

електрически мрежи, изм. и доп. ДВ, бр.76 от 27.09.2019 г.; 

 Наредба № 3 от 31.07.2003г. за актовете и протоколите по време на 

строителството,  изм. и доп. ДВ, бр.56 от 11.07.2017 г.(ЗУТ); 
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5.Профил на общината 

5.1. Географско местоположение, площ, брой населени места, 

население 

Община Чирпан се намира в Горнотракийската низина, в югозападната 

част на област Стара Загора и включва части от Средна гора на север 

(Чирпанските възвишения) и част от долината на река Марица на юг. Средната 

надморска височина e от около 240 м. Климатът е умерено континентален. 

Релефът на общината е слабо хълмист и ниско планински. По южната граница на 

общината, на протежение около 12км. протича част от средното течение на 

р.Марица. 

Град Чирпан се намира на 39 км. от областния град Стара Загора и на 56 

км. от Пловдив. Разположен е в близост до пресечната точка на две магистрали с 

международно значение - Тракия (София - Бургас) и Марица (София - 

Свиленград). През общината преминават два участъка на Железопътната мрежа 

на България. През средата на общината, от запад на изток, на протежение от 23,8 

km – участък от трасето на жп линията Пловдив – Стара Загора – Бургас, а в 

крайната югоизточна част на общината на протежение от 5,3 km – участък от 

трасето на жп линията Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Димитровград – 

Подкова.  

Община Чирпан заема площ от 522,9 кв. км, което представлява 0,47% от 

територията на страната и 10,18% от територията на област Стара Загора. 

Населените места в общината са 20, от които 19 са села. Община Чирпан 

граничи с общините Стара Загора, Братя Даскалови, Първомай и Димитровград. 

Общото население на общината по постоянен адрес е 22401 жители. От 

тях 17610 са в гр. Чирпан и 4791 в селата.  

Общината включва гр. Чирпан и следните населени места: с. Винарово, с. 

Воловарово, с. Гита, с. Димитриево, с. Държава, с. Зетьово, с. Златна ливада, с. 

Изворово, с. Малко Тръново, с. Могилово, с. Осларка, с. Рупките, с. Свобода, с. 

Спасово, с. Средно градище, с. Стоян Заимово, с. Целина, с. Ценово и с. Яздач. 

В община Чирпан са регистрирани 9 796 домакинства.  

Сграден фонд – 15 556. 

Енергийно потребление - доставчик на електроенергия за бита EVN. 

Отоплението се осъществява с електроенергия, газ и твърдо гориво. 

Потребление на енергия от възобновяеми източници - отделни случаи за 

производство на БГВ от соларни системи. 
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5.2. Сграден фонд  

Наличният сграден фонд на територията на общината е: 

 Общинска собственост; 

 Държавна собственост; 

 Частна собственост; 

 Смесена собственост. 

 

Училищната мрежа се състои от:  

 СУ „П .К. Яворов“ – гр. Чирпан; 

 ОУ „Васил Левски“ – гр. Чирпан; 

 ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“ – гр. Чирпан; 

 НУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Чирпан; 

 ОУ „Васил Левски“ – с. Гита; 

 ОУ „Кирил и Методий“ – с. Свобода; 

 ОУ „Отец Паисий“ – с. Зетьово; 

 Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Чирпан. 

 

Детски градини: 

 Детска градина „Калина Малина“ гр. Чирпан 

 Детска градина „Здравец“ гр. Чирпан 

 Детска градина „Слънце“ гр. Чирпан 

 Детска градина с. Зетьово 

 

Здравни заведения: 

 „МБАЛ – Чирпан“ гр. Чирпан 

 Медицински център гр. Чирпан 

 Здравна служба с. Свобода 

 Здравна служба с. Малко Тръново 

 Здравна служба с. Винарово 

 Здравна служба с. Яздач 

 Здравна служба с. Могилово 

 Здравна служба с. Зетьово 

 Здравна служба с. Целина 

 Здравна служба с. Златна Ливада 
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 Здравна служба с. Гита 

 Здравна служба с. Спасово 

 Здравна служба с. Рупките 

 Здравна служба с. Средно градище 

 Здравна служба с. Изворово 

 Здравна служба с. Димитриево 

 

 

Читалищни сгради: 

         Традиционни носители на културата в българските общини са читалищата, 
част от тях с богат библиотечен фонд. На територията на община Чирпан 19 
читалища развиват дейност, като само едно от тях не разполага с библиотечен 
фонд. 
 
 

Наименование на читалището Населено място 
Библиотечен 

фонд 
към 31.12.2019 г 

„Просвета – 1922 г.“ с. Димитриево 4 718 

„Св. Св. Кирил и Методий – 
1927“ 

с. Винарово 10 852 

„П. К. Яворов 1867“ гр. Чирпан 116 876 

„Наука – 1907 г.“ с. Гита 16 476 

„Просвета 1928“ с. Държава 3 080 

„Петко Стоянов 1927“ с. Свобода 13 209 

„Петко Колев Гъбев – 1930“ с. Могилово 3 042 

„Св. Св. Кирил и Методий – 
1928 г.“ 

с. Яздач 3 197 

„Пробуждане – 1870“ с. Спасово 7 299 

„Селска пробуда – 1927“ с. Златна ливада 3 464 

„Христо Ботев 1874 г.“ с. Рупките 4 568 

„Просвета 2005“ с. Целина 3 402 

„Селски будилник 1906“ с. Зетьово 15 318 

„Отец Паисий – 1903“ с. Средно градище 6 347 

„П. К. Яворов – 1928 г.“ с. Изворово 5 824 

„Пробуда 1924“ с. Ценово 3 173 

„Отец Паисий – 1920 г.“ с. Малко Тръново 3 034 

„Димитър Данаилов – 2013“ гр. Чирпан 8 192 

„Стоян Заимов 2016“ с. Стоян-Заимово 0 

 

 

https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=2935&reg_num=1032
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=2783&reg_num=3127
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Културни и туристически  обекти: 

 Къща – музей „П. К. Яворов“  гр. Чирпан; 

 Исторически музей гр. Чирпан с изложбена зала „Георги Данчов – 

Зографина”; 

 Художествена галерия „Никола Манев”; 

 Етнографска къща-музей с. Спасово; 

 Музейна сбирка с. Стоян Заимово; 

 Манастирски комплекс „Свети Атанасий Велики” – с. Златна Ливада; 

 Палеонтологичен музей „Гема – Свят” – гр. Чирпан; 

 Музей на виното в комплекс „Мидалидаре” – с Могилово; 

 Църквите „Св. Богородица”, „Св. Архангел Михаил”, „Св. Св. Кирил и 

Методий”, „Св. Възнесение”, намиращи се в град Чирпан. 

 

Сгради на кметства:  

Сграда на общинска администрация гр. Чирпан, кметства в селата: 

Свобода, Малко Тръново, Винарово, Яздач, Могилово, Зетьово, Целина, Златна 

Ливада, Държава, Осларка, Димитриево, Гита, Спасово, Рупките, Средно 

Градище, Изворово и Стоян Заимово. 

Преобладаващата част от сградите са с ниски топлотехнически качества. 

Експлоатацията на сградите по правило се осъществява без специализиран 

енергиен мениджмънт. По-голям процент от сградите са монолитни и са въведени 

в експлоатация преди 1960 и до 1967 г. Стените на сградите, построени след 1960 

г. са тухлени, без топлоизолация, с топлинни загуби до 5 пъти по-големи в 

сравнение с нормите за ново строителство. Покривните конструкции на повечето 

от сградите са с множество течове. 

Дограмата във повечето сгради е дървена, в много случаи еднокатна и 

като цяло в лошо състояние (най-вече не добре уплътнена). Топлинните загуби 

през прозорците достигат до 50% от общите топлинни загуби на сградите. 

Сградният фонд и обзавеждането на част от общинските училища и детски 

градини в общината са в относително добро състояние, но някои от тях се нуждаят 

от ремонт и провеждане на енергоспестяващи мерки.  

Училищната мрежа в общината включва 8 училища, от които 7 общински и 

1 държавно училище – професионална гимназия по селско стопанство. От тях, пет 

се намират в гр. Чирпан и три в с. Зетьово, с. Свобода и с. Гита. 

През 2013 година Община Чирпан реализира проект „Ремонт и обновяване 

на образователни институции в Община Чирпан” по Оперативна програма 
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„Регионално развитие”, включващ подмяната на дограма, поставяне на 

топлоизолация по фасади, ремонт на покривната конструкция и вътрешни 

ремонтни дейности на сградите на училищата: Средно Училище “Пейо Крачолов 

Яворов”, Основно Училище „Васил Левски” и Начално училище „Св. Климент 

Охридски”, в град Чирпан.  

По проекта е ремонтирано и „новото крило” на ОУ „Васил Левски”, 

извършен е и основен ремонт на физкултурния салон, както и довършителни 

работи по сграда „Нов корпус” на СУ „П. К. Яворов”. Подменена е и отоплителната 

инсталация на училищата. 

От основен ремонт се нуждаят и училищата в с. Зетьово, с. Свобода и с. 

Гита, както и помощна сграда в НУ „Св. Климент Охридски”.  Сградите им са много 

стари и поради липса на средства не са правени основни ремонти. 

За намаляване на енергийните разходи на проблемните сгради е 

необходимо да се направят енергийни одити и да се приложат предписаните 

енергоспестяващи мерки, комбинирани с приложение на подходящи ВЕИ 

технологии. 

Предучилищното образование в общината се осъществява в четири детски 

градини, от тях: три детски градини – ДГ „Слънце”, ДГ „Калина Малина”, ДГ 

„Здравец” (с яслена група) са в гр. Чирпан и една ДГ „Снежанка” в с. Зетьово.  

Сградите на детските заведения се поддържат в относително добро състояние, 

независимо че повечето са строени преди повече от 30 г.  

През 2012 г. е реализиран проект „Заедно за нашето бъдеще – децата на 

Чирпан” по проект ”Социално включване” на Министерство на труда и социалната 

политика със заем от Световната банка. За целите на проекта и предвидените в 

него дейности е използвана сградата на ДГ „Здравец”, град Чирпан. В резултат на 

реализацията на проекта са изпълнени следните енергоспестяващи мерки: 

изолация на външни стени, подмяна на дограма и енергоспестяващи мерки по 

осветление. 

През 2014 г. по проект „Красива България” и със собствени средства е 

подменена дограмата и е направена изолация на външни стени на сградата на ДГ 

„Калина Малина”. 

През 2016 г. е извършено детайлно обследване за енергийна ефективност 

на сградата на детска ясла „Д-р Иван Софкаров” във връзка с кандидатстване на 

Община Чирпан по проект „Красива България” - 2017 г. за подобряване на 

енергийната ефективност на сградата.  
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Предложени са енергоспестяващи мерки, с реализирането на които ще се 

постигне: 

 подобряване на енергийните характеристики на ограждащите стени 

на сградата чрез изпълнение на допълнителна топлоизолация; 

 подобряване на енергийните характеристики на покривите на 

сградата чрез изпълнение на допълнителна топлоизолация; 

 намаляване на топлинните загуби от инфилтрация на външен въздух 

чрез подмяна на амортизирана дървена и стоманена дограма с PVC и AL дограма 

и двоен стъклопакет; 

 намаляване разходите на ел. енергия за осветление чрез изпълнение 

на енергоспестяващи лампи; 

 намаляване разходите за битово горещо водоснабдяване чрез 

използване на възобновяем енергиен източник – соларна инсталация за топла 

вода. 

През  2017 г. Община Чирпан изпълни част от предписаните в 

обследването енергоспестяващи мерки по проект „Красива България” – 2017, 

Мярка М02 с проекто-предложение: ”Ремонт на дневна детска ясла „Д-р Иван 

Софкаров”. 

За сградите с целодневна употреба (детски градини) е подходящо 

поставянето на термосоларни инсталации за топла вода. Поради големите площи 

на част от плоските им покриви е възможно инсталиране на фотоволтаични 

инсталации. 

 

             Административни общински сгради 

Преобладаващата част от общинските административни сгради в община 

Чирпан са в незадоволително състояние по отношение на енергийна ефективност. 

Необходимо е за тези сгради да се проведат енергийни обследвания и да се 

приложат предписаните енергоспестяващи мерки, комбинирани с приложение на 

подходящи ВЕИ технологии. 

През 2015 г. Община Чирпан реализира проект “Подобряване енергийната 

ефективност на сградата на Общинска администрация при Община Чирпан”, град 

Чирпан” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Проектът 

допринесе за подобряване на енергоефективността и комфорта в сградата чрез 

цялостна подмяна на дограмата.  
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              5.3. Промишлени предприятия  

 

Броят на предприятията в община Чирпан се задържа на сравнително 

постоянно равнище. През 2014 г. броят им е бил 601, съставляващи 4,2% от всички 

в областта, докато през 2018 г. – 600 или 4% от всички в област Стара Загора. В 

същото време общият брой на предприятията в областта се увеличава от 14 471 

до 15 013 през 2018 г. Поради тази причина приносът на общинските стопански 

субекти към всички в област Стара Загора намалява устойчиво. 

           Според официалните данни, през 2014 г. на 1000 човека от общината се 

падат по 29,45 предприятия. Следствие на демографските процеси, както и 

възстановяването на икономиката, през 2018 г. показателят вече е 30,77 

предприятия на 1000 д. По този показател общината значително отстъпва от 

средните нива за България (близо 2 пъти) и все още е далеч от област Стара 

Загора. 

„Бъдещност” АД е най-голямото предприятие в общината - има затворен 

цикъл за производство на хидравлични изделия от типа на хидравлични 

разпределители, цилиндри, клапани и др. Предприятието е единствен 

бенефициент по ОПКБИ, успявайки да спечели 4 проекта за технологично 

обновяване, изследвания и маркетинг на обща стойност над 7 млн. лева. „ВИР – 

Рогошеви” ООД – производител на селскостопански инвентар. „Булмалц” ООД е 

собственик на най-големия в България завод за производство на малц, намиращ 

се в Чирпан, и на складови бази за съхранение на ечемик с капацитет от 30 хил. 

тона. Предприятието има производствен капацитет от 22 хил. тона малц. Годишно 

изкупува между 25 хил. и 30 хил. тона висококачествен пивоварен ечемик и 

произвежда и предлага на пазара малц тип Пилзен. Стратегически партньор на 

фирмата е пивоварната на Загорка АД. Булмалц ООД работи също и с други 

пивоварни от България и Македония. С производство на облекло и текстилни 

изделия се занимават няколко големи предприятия. Най-голямото от тях е 

„Чарита 06” АД, утвърдено предприятие за производство на детско, дамско и 

мъжко облекло, предназначено изключително за износ. В областта на 

текстилното производство (одеала, килими, губери) работят още: „Чарита” АД, 

„Жакардова тъкан”, Жакардова тъкан -96 ЕООД. Община Чирпан има 

дългогодишни позиции във винопроизводството. Успешно работят винарските 

изби ЕТ „Корели” и „Шато Рогошев” ООД в гр. Чирпан, „Биотест” ЕООД – с. 

Свобода, „Мидалидаре Естейт” ЕООД - с. Могилово и Шато - Хотел „Trendafiloff” – 
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Чирпан. Добре развита е и хранително –вкусовата промишленост. На 

територията на Чирпан има изградени и функциониращи: мандра „ПЕНЧЕВ 2000” 

ЕООД – предприятие за преработка на мляко и млечни продукти, 2 мелници, 

няколко хлебопекарни, сладкарски цех и месопреработващи предприятия. През 

2012 г. е закрит заводът за замразени плодове и зеленчуци на „Анкъл Статис” 

ЕООД, освободил потенциална ниша за бъдещо развитие на ионтензивно 

земеделие с преработка на суровините в общината. 

Липсата на сериозно индустриално производство, запазва параметрите на 

околната среда. 

 

            5.4. Транспорт  

Транспортно-комуникационната мрежа в територията на общината е 

добре развита, с плътност 36,9 км. на 100 км2. През община Чирпан преминават 

важни пътни и железопътни трасета, като например, главната артерия София - 

Пловдив – Бургас. В непосредствена близост до източната граница на община 

Чирпан се намира пресечната точка на 3 европейски транспортни коридора – ЕТК 

№ 8 (част от който е АМ „Тракия”),№ 9 (част от който е пътят Русе - Кърджали - 

Маказа) и ЕТК № 4 (АМ „Марица”). С пускането в експлоатация на АМ „Тракия” и 

АМ „Марица“, свързаността и достъпността на гр.Чирпан и общината като цяло, са 

подобрени значително. Този факт може и трябва да се превърне в реален фактор 

за развитие на общността.  

През 2019 г. завърши рехабилитацията на път III – 663, свързващ Чирпан 

със Симеоновград. Третокласният път е алтернативен маршрут на АМ „Марица” и 

на пътя Поповица – Хасково. Отсечката е основна връзка на малките населени 

места в региона с Чирпан и Димитровград и осигурява техният достъп до ж.п. гара 

Чирпан и летище Пловдив. 

            Общинската пътна мрежа е около 90 километра.  

Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в 

транспорта на територията на общината е съгл. чл.47, ал. 1 от ЗЕВИ. 

 

5.5. Селско стопанство 

Икономиката на общината е с традиционно силен аграрен сектор, като на 

него се дължи близо една трета от произведената продукция в Чирпан. Това е 

обусловено както природо-географските фактори в общината, така и от наличието 

на поливни съоръжения. 
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          През последните години (2014-2018) се наблюдава увеличение на броя на 

предприятията в сектора и от 64 достигат до 79 стопански единици. Като дял от 

всички предприятия от 10% през 2014 г., те увеличават своята тежест и достигат до 

13%. 

Произведената продукция също нараства с 11 068 хил. лв. като се очертава 

тенденция за постоянен ръст след 2015 година. Този ръст позволява дела на 

произведената продукция от сектора да бъде трайно около една трета от цялата 

местна икономика. Приходите от сектора също бележат постоянни ръстове и от 

55 587 хил. лв. (2014 г.) достигат до 63 543 хил. лв. (2018 г.). 

          В същото време се наблюдава сериозно намаляване на броя на заетите в 

аграрния сектор. От 602 души през 2014 г. до 482 души през 2018 г., което 

представлява спад с 20% за периода. Това може да се дължи на увеличена 

производителност в сектора следствие на механичната обработка и окрупняване 

на земята, както и развитието на продукти с по-висока добавена стойност. 

            Според официалните данни на ОДЗ „Земеделие“ – Стара Загора, земята, 

която се обработва през стопанската 2019/20 година е 27 448,1 ха (274 481 дка). 

Това е над половината от общата площ на общината. През последните години се 

наблюдава и растеж на обработваемите площи, който следва да бъде насърчаван, 

за да може да се използва потенциала на общината в земеделието. 

 Растениевъдство 

             С най-голямо значение за земеделието в общината са зърнено-житните 

култури – пшеница, ечемик, царевица. На големи площи за засети още слънчоглед, 

люцерна и лозови масиви и лавандула. Общината е известна в страната с 

лавандуловите си площи, като добивът е един от най-големите в България. 

Също така община Чирпан е с утвърдени позиции във винопроизводството и 

по-специално, леките бели и шампанизирани вина. 

             В общината съществуват и масиви и от други маслодайни култури, 

включително роза, които се увеличават в последните години. От овощните видове 

се отглеждат череши, орехи, бадеми, круши, ябълки, кайсии. 

             Силна черта на сектора в Чирпан е наличието на Институт по полски 

култури, в който се разработват иновации в селското стопанство, вкл. в него са 

създадени редица сортове пшеница, които се използват както в България, така и 

по света. 

 Животновъдство 
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               В подсектора на животновъдството на територията на общината се 

отглеждат най-много птици, на следващо място са говедата. Пчеларството също е 

добре развито, за което свидетелстват увеличаващия се брой кошери. През 

последните години се наблюдава тенденция за отглеждане на биволи и коне. 

Свиневъдството няма стопанско значение за общината. 

Таблица 1. Брой основни видове отглеждани животни в община Чирпан за периода 2014-2018 

г. 

Видове животни 

(бр.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Говеда 4 684 4 413 4 542 4 649 4 438 3 806 

Овце - общо 456 524 1 112 845 548 751 

Кози - общо 515 575 658 583 229 352 

Свине - общо 0 61 45 50 13 0 

Птици - общо 565 541 

682 

905 

591 

822 

698 

043 

984 

013 1 001 888 

Биволи 370 385 396 436 456 451 

Коне 2 0 68 71 84 65 

Пчелни семейства 2 307 2 362 2 736 3 471 4 042 4 495 

 

В климатично отношение територията на община Чирпан попада в 

климатичния район на Източна Средна България и преходноконтиненталната 

подобласт. Върху климатичните условия оказват сигурна ветрозащита Стара 

планина и от юг - Родопската планинска верига. По течението се чувства 

климатичното влияние на Средиземноморието главно чрез валежите. Зимата е 

по-сурова в сравнение с другите райони на областта, с устойчива и сравнително 

добра снежна покривка, което е предпоставка за успешното презимуване на 

есенниците. 

Надморската височина на община Чирпан е около 240 м. Средногодишната 

температура е около 12°С. Територията на общината попада в областите 

градобитност, фактор, който заедно с недостатъчните водоизточници, влияе 

негативно върху добивите на културите. 

Ограничените естествени водоизточници, с изключение водите свеждат 

поливните площи чувствително под средните за максималното използване и на 

язовирите, максимума на поливните години е достигал 58 хиляди декара - 18% от 

обработваемата земя при 30% за страната. Аналогично е и с поливните овощни 
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насаждения - главно ябълки. Микроязовирите, които са с вариращо по години 

завиряване са 20 на брой с обща площ водно огледало – 2 094 дка, отдаването на 

микроязовирите на концесии за тяхното използване и за други цели освен 

напояване на селскостопански, което лимитира в известна степен използването 

им за целите на напояването. Почвените условия са разнообразни. 
 

            5.6. Външна осветителна уредба  

  На територията на община Чирпан всички населени места са 

електрифицирани. Електрозахранването в общината е въздушно. Уличното 

осветление на територията на община Чирпан  е в добро техническо състояние, 

като съществуващото старо улично осветление е подменено с ново 

енергоспестяващо. През 2005 г. са демонтирани съществуващите живачни 

осветителни тела и са монтирани 5300 бр. нови енергоспестяващи с мощност 36 w 

и 50 w, като се преследва основна цел: 

 Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление. 

 Намаляване на преките разходи на Община Чирпан за улично 

осветление при осигурено високо качество на осветлението. 

 Осигуряване на безопасно движение на МПС, повишаване 

сигурността на пешеходците нощно време и създаване на комфортна 

нощна атмосфера. 

През 2020 г. е монтирано ново LED осветление на пистата на градския 

стадион и на тренировъчното игрище. През същата година се монтира и LED 

осветление на част от пешеходната зона на бул. „Георги Димитров” в гр. Чирпан.  

Община Чирпан предвижда поетапно сменяне на съществуващото старо 

(луминисцентно и натриево) осветление да бъде подменено с LED осветление. 

Това би довело до намаляване на разходите за ел. енергия до 2 пъти и 

подобряване на качеството на уличното осветление. 

 

6. Възможности за насърчаване. Връзки с други програми. 

Възможностите за насърчаване потреблението на енергия от ВЕИ се 

определят в зависимост от стратегическите цели и политиката за развитие на 

общината, а именно постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна 

местна икономика, подобряване стандарта на живот на населението на 

територията на общината и намаляване на емисиите на парникови газове, като 

елементи от политиката по устойчиво енергийно развитие. 
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На местно ниво механизъм за насърчаване използването на ВЕИ и 

биогорива е изготвянето на общински краткосрочни и дългосрочни програми, 

съгласно методическите указания на АУЕР. При разработването на настоящата 

краткосрочна общинска програма са отчетени възможностите на общината и 

произтичащите от тях мерки и насоки, имащи отношение към оползотворяването 

на енергия от възобновяеми 

Една от основните цели пред общинското ръководство е стимулиране 

внедряването на ВЕИ технологии в обществения сектор, бизнеса и бита. Ползите 

от реализирането на проекти свързани с производството на енергия от 

възобновяеми източници са: 

 Намаляване на разходите за консумация за енергия; 

 Възможност за реализация на свободното количество произведена 

енергия от ВЕИ; 

 Намаляване на емитирането на вредни вещества в атмосферата; 

 Ограничаване на енергийната зависимост от вносни горива; 

 Опазване и съхраняване на околната среда. 

 

            7. Определяне на потенциала и възможностите за използване по 

видове ресурси. 

7.1. Слънчева енергия. 

Слънчеви термосоларни системи 

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като 

средното количество слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху 

един квадратен метър хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m2. 

При географски ширини 40°- 60° върху земната повърхност за един час пада 

максимално 0,8-0,9 kW/m2 и до 1 kW/m2 за райони, близки до екватора. Ако се 

използва само 0,1% от повърхността на Земята при КПД 5% може да се получи 

40 пъти повече енергия от произвежданата в момента. 

Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след 

отчитането на редица основни фактори: неравномерно разпределение на 

енергийните ресурси на слънчевата енергия през отделните сезони на годината; 

физикогеографски особености на територията; ограничения при строителството 

и експлоатацията на слънчевите системи в специфични територии, като 

природни резервати, военни обекти и др. 
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Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване 

на слънчевата енергия в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори. 

Предимствата на слънчевите термични инсталации се заключават в следното: 

произвежда се екологична топлинна енергия; икономисват конвенционални горива 

и енергии; могат да се използват в райони, в които доставките на енергии и горива 

са затруднени. 

Количеството уловена и оползотворена слънчева енергия се влияе 

съществено от качествата на различните типове слънчеви колектори, както и от 

вида на цялостната слънчева инсталация за получаване на топла вода. 

Слънчевият колектор може да се оформя като самостоятелен панел или 

във вид на интегрирани повърхности, оформени като строителен елемент, 

например покрив или стена. Подобно съчетаване на функциите увеличава 

значително икономическата целесъобразност от употребата на слънчеви 

колектори. 

Оценка на потенциала на слънчевата радиация в България 

Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 

2150 часа, а средногодишния ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh m2. Като 

цяло се получава общо количество теоретически потенциал слънчева енергия 

падаща върху територията на страната за една година от порядъка на 13.103 ktoe. 

Като достъпен годишен потенциал за усвояване на слънчевата енергия 

може да се посочи приблизително 390 ktoe (Като официален източник за оценка на 

потенциала на слънчевата енергия се използва проект на програма PHARE, 

BG9307-03-01-L001, „Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България". 

В основата на проекта са залегнали данни от Института по метеорология и 

хидрология към БАН, получени от всичките 119 метеорологични станции в 

България, за период от над 30 години). 

След анализ на базите данни е направено райониране на страната по 

слънчев потенциал и България е разделена на три региона в зависимост от 

интензивността на слънчевото греене (виж. Фигура 1). 

 

 

 

 



 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на Община Чирпан 2021 – 2023 год. 

20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 1. Карта за теоретичния потенциал на слънчевата радиация в България 
 
 

 

Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване 

на слънчевите термични инсталации предизвиква периода късна пролет - лято - 

ранна есен, когато основните фактори, определящи сумарната слънчева 

радиация в България са най-благоприятни. 

Основният поток на сумарната слънчева радиация е в часовете около 

пладне, като повече от 70% от притока на слънчева енергия е в интервала от 9 до 

15 часа, който се приема като най-активен по отношение на слънчевото греене. За 

този период може да се приеме осреднена стойност на слънчевото греене около 

1080 h, среден ресурс на слънчевата радиация - 1230 kWh/m2 и КПД на 

неселективни слънчеви панели ~66%. 

На база проведени експерименти у нас може да се твърди, че при 

селективен тип колектор специфичното преобразуване на слънчевата енергия за 

една година е 583 kWh/m2, а за неселективен тип - 364 kWh/m2. (Следователно 

ефективността на преобразуване на слънчева енергия от селективната 

инсталация е 38% по-голямо от това на неселективната.) 

Въпреки това у нас до сега са намерили приложение предимно 

неселективните слънчеви термични системи за топла вода за битови нужди на 

жилищни, обществени и стопански обекти и системи за сушене на дървен 

материал и селскостопански продукти. 

Слънчевите технологии изискват сравнително високи инвестиции, което се 

дължи на ниските коефициенти на натоварване, както и на необходимостта от 

големи колекторни площи. 
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Усвояването на икономически изгодния потенциал на слънчевата енергия 

реално може да се насочи първоначално към сгради държавна и общинска 

собственост, които използват електроенергия и течни горива за производство на 

гореща вода за битови нужди. 

Очаква се и значително повишаване на интереса от страна на жителите на 

панелни сгради, които освен мерките по подобряване на термичната изолация на 

сградата да инсталират и слънчеви колектори за топла вода. Увеличава се 

използването на слънчевите термични колектори в строителството на хотели, 

ресторанти и др. 
 

Състоянието в община Чирпан 

Слънчеви термосоларни системи 

В този раздел е направена оценка на теоретичния и техническия 

потенциал на „активната" слънчева енергия - слънчеви термосоларни системи или 

инсталации за топла вода. 

Тъй като техническият потенциал е много голям, в разработката е 

представена прогнозна оценка на пазарния потенциал. Оценката за 

средногодишното топло производство е направена за плоски слънчеви колектори 

със селективно покритие и средногодишен КПД, пт = 0,35. 

Като изходни данни е използвана информация за слънцегреене от 

системата PVGIS. Данните за района на община Чирпан са показани на Фигура 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Данни за слънчевата радиация през годината за община Чирпан 

Теоретичният потенциал за общината е - 668 758 700 МВтч/год. 

Техническият потенциал - 139 МВтч/год. 
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Слънчеви пасивни отоплителни системи 

Направена е оценка на теоретичния и техническия потенциал на пасивните 

слънчеви отоплителни системи - директна схема. Оценено е попадащото 

количество слънчева енергия върху фасадите на сградите. 

Като изходни данни е използвана информация за слънцегреене от 

системата PVGIS. Данните са за района на община Чирпан. 

За изчисленията е прието, че общата площ на южните фасади е 110 580 кв. 

м., а общата остъклена площ е 38 703 кв. м. 

Изчисленият теоретичен потенциал възлиза на 48 512 МВтч/год, а 

техническият потенциал - на 13 210 МВтч/год. за периода м.ноември - м. април. 

Резултатите от тази оценка могат да послужат при изготвяне на 

енергийните баланси на сгради. 

 

Слънчеви фотоволтаични инсталации 

Генерирането на електроенергия от слънчеви фотоволтаици е една 

съвременна и свръхмодерна енергийна технология. Слънчевата фотоволтаика, 

въпреки бързо падащите цени, остава много зависима от преференциални 

условия. 

Поради високата цена на произведената електроенергия от плоскопанелни 

фотоволтаични елементи, галиево-арсенидни фотоволтаични панели, 

хелиостатни ТЕЦ с френелова оптика и др., потенциалът на този вид системи към 

момента за България се смята за ограничен. 

По-интензивното им въвеждане с цел развитие на технологиите и 

екологично въздействие засега може да става само с непазарни механизми за 

стимулиране (напр. специални изкупни тарифи). 

При този подход трябва сериозно да се анализира екологичното 

въздействие от използването на такива технологии, основно поради дългосрочно 

ангажиране на селскостопански площи. 

Препоръчително е урбанизираното интегриране на фотоволтаични 

инсталации към покриви или фасади на сградите, както и двуфункционалното им 

използване - интегрирани към строителни панели или с директното им използване 

за покриви на помещения или паркинги. 

Трябва сериозно да се анализира и въздействието на масовото използване 

на фотоволтаични инсталации върху цената на електроенергията. 

 



 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на Община Чирпан 2021 – 2023 год. 

23 

Състоянието в община Чирпан 

Направена е оценка на теоретичния, техническия и технологичния 

потенциал за фотоволтаични инсталации на базата на разполагаеми площи 

посочени от общината. 

Като изходни данни за слънцегреене е използвана информация от 

системата PVGIS. Данните са за района на община Чирпан. Обобщените данни са 

показани на фиг. 3. 
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Фиг. 3. Данни за генерираната електрическа енергия през годината от 1 KWp инсталирана 
PV-мощност с фиксирани панели и тракинг система за община Чирпан
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Теоретичен потенциал (енергията попадаща на цялата площ на общината) - 

21938269 МВтч/год. 

Технологичен потенциал: 

За стационарни PV системи: 1,210 МВтч/год/1кВтр. 

За следящи системи: 1,430 МВтч/год/1 кВтр. 

Техническият потенциал се определя от технологичния потенциал и зависи от 

предоставените площи за изграждане на фотоволтаични инсталации. 

За да се направи достоверна оценка от гледна точка на прогноза на инсталирани 

мощности е необходимо да се получат реални данни за разполагаеми площи. 

Особено внимание трябва да се обърне при проучването на плоски покриви с 

големи площи. Общината има много добри фото-електрически параметри и южно 

изложение, което я прави обект на сериозен инвеститорски интерес за изграждане 

на фотоволтични централи. 

 

7.2. Вятърна енергия. 

Масовото приложение на вятърната енергия като енергиен източник 

започва през 80- те години в Калифорния, САЩ. След 1988 г. тази технология 

навлезе и на енергийния пазар в Западна и Централна Европа. 

Според последните прогнози на Европейската ветроенергийна асоциация се 

наблюдава тенденция на засилено развитие на използването на вятърна енергия в 

Европа. Очаква се инсталираната мощност през 2020 г. да достигне 180 000 MW. 

През 2020 г. електричеството, генерирано от вятърните турбини, ще покрива 

нуждите на 195 милиона европейци или половината от населението на континента. 

 

В България 

Вятърната енергетика към момента има незначителен принос в брутното 

производство на електроенергия в страната.  

 

Оценка на потенциала на ветровата енергия 

Критериите, на базата на които се прави обобщена оценка на енергийния 

потенциал на вятъра, са неговата посока и средногодишната му скорост. За целите 

на програмата са използвани данни от проект BG 9307-03-01-L001, "Техническа и 

икономическа оценка на ВЕИ в България" на програма PHARE, 1997 година, 

получени от Института по метеорология и хидрология към БАН (119 

метеорологични станции в България, регистриращи скоростта и посоката на 
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вятъра). Данните са за период от над 30 години и са от общ характер. На тази база 

е извършено райониране на страната по ветрови потенциал, (Фиг. 4). 

На територията на България са обособени четири зони с различен ветрови 

потенциал, но само две от зоните представляват интерес за индустриално 

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

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

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

целесъобразност на проектите за вятърна енергия. Следователно енергийният 

потенциал на вятъра в България не е голям. Бъдещото развитие в подходящи 

планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра зависи от прилагането на 

нови технически решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Фиг. 4. Картосхема на ветровия потенциал в България 

 

Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на 

вятърната енергия, отчетени при височина 10 м над земната повърхност, на 

територията на страната теоретично са обособени три зони с различен ветрови 

потенциал: 

Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал - включва равнинните 

части от релефа на страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р. 
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Струма и р. Места и високите полета на Западна България. Характеристики на тази 

зона са: 

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

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

Средногодишната продължителност на интервала от скорости £ т 5-25 m/s в тази 

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

760 h). 

Зона B: зона на среден ветроенергиен потенциал - включва черноморското 

крайбрежие и Добруджанското плато, част от поречието на р. Дунав и местата в 

планините до 1000 м. надморска височина. Характеристиките на тази зона са: 

Средногодишна скорост на вятъра: 3 - 6 m/s; 

Енергиен потенциал: 100 - 200 W/m2 ; (около 1 500 kWh/m2 годишно); 

Средногодишната продължителност на интервала от скорости £ т 5-25 m/s в тази 

зона е 4000 h, което е около 45% от броя на часовете в годината (8760 h). 

Зона С: зона на висок ветроенергиен потенциал - включва вдадените в 

морето части от сушата (н. Калиакра и н. Емине), откритите планински била и 

върхове с надморска височина над 1 000 м. Характеристики на тази зона са: 

Средногодишна скорост на вятъра: над 6-7 m/s; 

Енергиен потенциал: 200 W/m2 ; (над 1 500 kWh/m2 годишно); 

Средногодишната продължителност на интервала от скорости £ т 5-25 m/s в тази 

зона е 6600 h, което е около 75% от броя на часовете в годината (8760 h). 

Трябва да се отбележи, че средногодишната скорост на вятъра не е 

представителна величина за оценката на вятъра като източник на енергия. За да 

се направят изводи за енергийните качествата на вятъра, е необходимо да се 

направи анализ на плътността на въздуха и на турбулентността в около 800 точки 

от страната. В резултат на данните от направените измервания на височина 10 м. 

над земната повърхност е извършено райониране на страната по представената 

картосхема (Фиг. 4). 

Метеорологичните данни се отнасят за движението на въздушните маси на 

височина 10 метра над земната повърхност. В последните години производството 

на ветрогенератори в света е с височини на мачтата над 40 м, което налага 

определянето на потенциала на вятъра на по-големи височини от повърхността на 

терена. Мегаватовите вятърни турбини се инсталират на височина над 80 м над 

терена. За определяне на скоростта на вятъра на по-голяма височина от 10 м е 

разработена методика от Националния институт по метеорология и хидрология 
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при БАН, използваща математическо моделиране за вероятната скорост на 

вятъра. 

За да се добие информация за избор на площадки за изграждане на 

ветроенергийни централи е необходимо да се проведат детайлни анализи със 

специализирана апаратура и срок 1-3 години. 

Редица фирми в България вече разполагат с апаратура и методика за 

извършване на оценка за това дали дадена площадка е подходяща за изграждане 

на вятърна електроцентрала. На тази база може да се определи оптималният брой 

агрегати и големината им на конкретна площадка. При такава оценка се извършва 

замерване на скоростта и посоката на вятъра, а също и температурата на въздуха 

чрез измервателни кули с височина 30, 40 и 50 м. В резултат на проведените 

измервания се анализират: 

 роза на ветровете; 

 турбулентност; 

 честотно разпределение на ветровете; 

 средни стойности по часове и дни; 

Използва се математически модел за пресмятане на скоростта на вятъра 

във височина, изчислява се количеството произведена енергия за определена 

мощност на генератора и се извършва оптимален избор на ветрогенератор. 

След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия е 

установено, че единствено зоните със средногодишна скорост на вятъра над 4 m/s 

имат значение за промишленото производство на електрическа енергия. Това са 

само 3,3% от общата площ на страната (нос Калиакра, нос Емине и билото на 

Стара Планина). Трябва да се отбележи обаче, че развитието на технологиите 

през последните години дава възможност да се използват мощности при скорости 

на вятъра 3.0 - 3.5 m/s 

Нито една институция в България към момента не разполага с актуални 

данни за плътността и турбулентността на въздушните потоци на височини над 10 

m над земната повърхност. Ето защо, към момента с данните, които са на 

разположение (от Института по хидрология към БАН), е трудно да се направи 

избор на конкретни площадки за вятърни електроцентрали на територията на 

страната. Необходимо бъдещите инвеститори в централи с вятърна енергия 

предварително да вложат средства за проучване на потенциалните площадки с 

професионална апаратура. 
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Разпределението на максималния ветрови потенциал пряко зависи от 

характеристиките на вятъра в съответната точка на измерване. Анализите 

показват, че на височини над 50 м над земната повърхност, ветровият потенциал е 

2 пъти по- голям. 

При височина 10 m над земната повърхност, физическия потенциал на 

вятърната енергия за страната ни възлиза на 75.10 3 ktoe. 

 

Състоянието в община Чирпан 

Почти цялата територия на община Чирпан попада в зоната на 

технологично неизползваемия към момента вятърен потенциал със средна 

годишна скорост под 4 м/сек. Въпреки това, по индикативни данни от измервания 

съществуват зони в района на Средна Гора със скорости над 5 м/сек. За 

техническото му използване трябва да се направят измервания на конкретното 

място. От друга страна с развитие на технологиите става възможно използване на 

вятър с по-ниска скорост. 

В случай, че настъпят промени по отношение на наличните изходни данни 

и площите, оценката за техническия потенциал ще се актуализира съобразно 

настъпилите промени. 

 

7.3. Водна енергия 

Енергийният потенциал на водния ресурс в страната се използва за 

производство на електроенергия от ВЕЦ и е силно зависим от сезонните и 

климатични условия. ВЕЦ активно участват при покриване на върхови товари, като 

в дни с максимално натоварване на системата използваната мощност от ВЕЦ 

достига 1700-1800 MW. 

В България хидроенергийният потенциал е над 26 500 GWh (~2 280 ktoe) 

годишно. Съществуват възможности за изграждане на нови хидроенергийни 

мощности с общо годишно производство около 10 000 GWh (~860 ktoe) годишно. 

Достъпният енергиен потенциал на водните ресурси в страната е 15 056 

GWh (~1 290 ktoe) годишно. 

Условно обособена част сред хидроенергийните обекти са малките ВЕЦ 

с максимална мощност до 10 MW. Те се характеризират с по-малки изисквания 

относно сигурност, автоматизиране, себестойност на продукцията, изкупна цена 

и квалификация на персонала. Тези характеристики предопределят 

възможността за бързо започване на строителството и за влагане на капитали в 
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дългосрочна инвестиция с минимален финансов риск. Малките ВЕЦ могат да се 

изградят на течащи води, на питейни водопроводи, към стените на язовирите, 

както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната система. Малките 

ВЕЦ са подходящи за отдалечени от електрическата мрежа потребители, могат 

да бъдат съоръжавани с българско технологично оборудване и се вписват 

добре в околната среда, без да нарушават екологичното равновесие. 

Напоследък активно се развиват технологии за усвояване на енергийния 

потенциал на водни потоци с ниска скорост. 

Делът на електроенергията, произведена от ВЕЦ година е между 4% и 

7,4% от общото производство на електрическа енергия за страната, което ги 

прави най-значителния възобновяем източник на електроенергия в 

електроенергийния баланс на страната. С цел увеличаване производството от 

ВЕЦ и намаляване количеството на замърсители и парникови газове от ТЕЦ, 

изпълнението на проекти за изграждане на нови хидроенергийни мощности е 

приоритет. Тези проекти могат да се осъществяват и като проекти за съвместно 

изпълнение съгласно гъвкавите механизми на Протокола от Киото. Този 

механизъм дава възможност за допълнително финансиране на проектите. 

 

За община Чирпан 

Гравитачни водопроводи и свободно течащи води. 

 

Направена е оценка на енергийният потенциал на съществуващите 

гравитачни водопроводи. 

Използвана е официално предоставена информация от ВиК Чирпан 

включваща месечни водни количества (л/сек), геодезичен напор и дължина на 

водопроводите. 

Оценките за теоретичния и техническия потенциал са дадени в Таблица 3 и 

Фигура 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 3 

 

№ Наименование 
Теоретичен 

потенциал 

Разполагаем 
технически 
потенциал 

Забележки 

  МВтч/год МВтч/год  

1 Брегов гьол с.Спасово 10,6 5,8 
Инсталирана мощност - 
0,7 кВт 

Общо 10,6 5,8  
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Фигура 1. Теоретичен и технически потенциал на водната енергия 
(гравитачни водопроводи) 

 

Техническият потенциал, оценен на база гравитачни водопроводи, е много 

малък и не представлява интерес за изпълнение на инвестиционни проекти. 

В Зоната на Средна Гора, по течението на реките Текирска и Старата река е 

възможно, след технически проучвания, да се изградят мини ВЕЦ. Разработването и 

утвърждаването на такива проекти трябва да става много предпазливо от гледна 

точка на опазване на околната среда, защото това би застрашило и развитието на 

туризма в региона, който също има голям потенциал. 

 
 

7.4. Геотермална енергия 

Различните автори на изследвания на геотермалния потенциал, в 

зависимост от използваните методи за оценка и направени предвиждания, посочват 

различни стойности на геотермалния потенциал в две направления: потенциал за 

електропроизводство и потенциал за директно използване на топлинната енергия. 

По експертни оценки възможният за използване в настоящия момент световен 

геотермален потенциал е съответно: ~ 2000 TWh (172 Mtoe) годишно за 

електропроизводство и ~ 600 Mtoe годишно за директно получаване на топлинна 

енергия. 

В общото световно енергийно производство от геотермални източници 

Европа има дял от 10% за електроенергия и около 50% от топлинното производство. 
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Очакваното нарастване на получената енергия от геотермални източници за Европа 

до 2020 г. е около 40 пъти за производство на електроенергия и около 20 пъти за 

производство на топлинна енергия. 

Освен използването на геотермалната енергия от подземните 

водоизточници все повече навлиза тенхологията на термопомпите. Високата 

ефективност на използване на земно и водно-свързаните термопомпи се очаква да 

определи нарастващият им ръст на използване до над 11% годишно. 

Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални 

централи и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни 

първоначални инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, 

спомагателно оборудване и разпределителни мрежи. Производствените разходи за 

електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези при конвенционалните 

технологии. Същественото е, че коефициента на използване на геотермалния 

източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии. 

Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато използването 

на енергоизточника може да продължи векове. За осъществяването на такива 

проекти е подходящо да се използват ПЧП. 

 

Оценка на потенциала на геотермална енергия за община Чирпан 

Съгласно „Баланс на ресурсите на минерални води - изключителна 

държавна собственост по находища и водоземни съоръжения" публикувано от 

МОСВ към 03.05.2010 г. (http://www.moew.government.bg), на територията на 

общината се намират две находища (Сондаж №6 и Сондаж №7), с температура на 

водата около 320-35оС, чиито експлоатационни ресурси, към момента на оценката 

не са официално оценени и утвърдени. 

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. 

 

7.5. Енергия от биомаса. 

Терминът „биомаса" означава органична материя с растителен или 

животински произход. „Биомаса" е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. 

http://www.moew.government.bg/
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За добиването и не е задължително поголовно изсичане на дърветата, а възможно 

най-добре да се използва дървесния отпадък. 

 

Вид биомаса: 

 Биогаз. 

 Биомаса - горска дървесина. 

 Биомаса от дървопреработването. 

      Биомаса от селско стопанство. 

 

Производство на биогаз (включително сметищен газ) в Европа и света  

Биогаз 

За производство на биогаз могат да се използват животински и растителни 

земеделски отпадъци, но енергийното оползотворяване на последните е 

по-ефективно чрез директното им изгаряне. 

Съществен недостатък при производството на биогаз е необходимостта от 

сравнително висока температура за ферментацията на отпадъците, 300-40°С. Това 

налага спиране работата на ферментаторите, или използване на значителна част от 

произведения газ за подгряването им през студения период на годината, когато има 

най-голяма нужда от произвеждания газ. 

Основните бариери пред производството на биогаз са: 

- значителните инвестиции за изграждането на съвременни инсталации, достигащи 

до 4000-5000 €/kWh(e) в ЕС, при производство на електроенергия; 

- намиране пазар на произвежданите вторични продукти (торове); 

- неефективна работа през зимата. 

 

Сметищен газ 

Добивът на сметищен газ е възможен само в големи и модерни сметища. С 

увеличаване броя и размерите на сметищата се увеличава и технически 

използваемия потенциал на сметищен газ. От друга страна в по-далечна 

перспектива, след 30-50 години е възможно намаляване количеството на 

депонираните отпадъци с развитие на технологиите за рециклиране, компостиране 

и т.н. на отпадъците. Трябва също така да се отчита, че намаляване количествата 

на сметищен газ започва 10-15 години след намаляване количеството на 
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депонираните отпадъци. Енергийното оползотворяване на сметищния газ 

(съдържащ 50-55% метан) има голям ефект за намаляване емисиите на парникови 

газове. 

Технико-икономическите показатели на комбинираното производство на 

електроенергия и топлоенергия от сметищен газ са много по-привлекателни от 

показателите при използване на биогаз. 

В ЕС необходимите инвестиции за инсталации работещи със сметищен газ 

са около 900 - 950 €/kWh(e), експлоатационните разходи 0,018 - 0,019 €/kWh(e), а 

разходите за производството на електроенергия са 0,033 - 0,035 €/kWh(e). 

 

Потенциал за производство в България 

Биогаз от животински отпадъци 

Общият потенциал за производство на биогаз чрез анаеробна 

ферментация на животински отпадъци в България е около 320 ktoe/год. При 

развитие на животновъдството и увеличаване броят на животните този потенциал 

може да се увеличи. 

Реално използваемият потенциал в по-големи ферми е около 72 ktoe/год. 

Този потенциал също може да се увеличи при нарастване броя на големите 

модерни животновъдни комплекси. 

Количеството на депонираните битови отпадъци през 2003 г. е общо 3 194 

ktoe. Общото количество сметищен газ, който може да се използва за енергийни 

цели е около 144.106 пт3/г. При 55% съдържание на метан, топлината на изгаряне 

на сметищния газ е 4700 kCal/nm3, а общият енергиен потенциал на сметищния газ 

само от битови отпадъци е около 68 ktoe/г. 

Необходимите инвестиции са оценени на 1000 €/kWh^), а 

експлоатационните разходи за производство на електроенергия на 0,01 €/kWh(e). 

Проблем е намирането на консуматори на произведената топлинна енергия 

особено през лятото. 

 

Оценката на потенциала на биогаз в община Чирпан 

Като изходни данни е използвана официално предоставена информация. 

Техническият потенциал е изчислен за комбинирана система за топло и 

електропроизводство (пт = 0,45 и пел = 0,4) при коефициент на натоварване 8400 

часа. 
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Оценката е направена при хипотезата, че животните (птиците) се отглеждат 

във ферми. 

Оценките за теоретичния и техническия потенциал са дадени в Таблица 4 и 

Фигура 2. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Теоретичен и технически потенциал на течни селскостопански 
отпадъци (биогаз) 

 
 
 

Техническият потенциал за производство на биогаз е много голям. 

Определен интерес представлява биогаза произведен от отпадъци от птици. В този 

случай инсталираната мощност може да достигне 17 МВт. 

Допълнителни икономическите ползи могат да се реализират от продажба 

на емисии на парникови газове. 

Основният проблем за усвояването на биогаз в общината е, че голяма част 

от животните се отглеждат в много малки ферми или единично, което 

възпрепятства ефективното събиране и оползотворяване на отпадъците. 

Таблица 4 

№ Вид животни 
Теоретичен 
потенциал 

Разполагаем 
технически 
потенциал 

МВтч/год МВтч/год 

1 Крави 6 590,4 1 186,3 

2 Свине 3 017,2 543,1 

3 Птици 708 567 127 542,0 

Общо 718 174,6 129 271,4 
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Съществен проблем е и високата цена на инвестициите за изграждане на 

съоръжения за биогаз. Тук трябва да се използват активно различните 

възможности за грантово финансиране на такива инсталации. 

 

Използване на биомасата 

От всички ВЕИ, биомасата (дървесината) е с най-голям принос в енергийния 

баланс на страната. Енергията, получена от биомаса е 2.8 пъти повече от тази, 

получена от водна енергия. Енергийният потенциал на биомасата в ПЕП се 

предоставя почти на 100% на крайния потребител, тъй като липсват загубите при 

преобразуване, пренос и дистрибуция, характерни за други горива и енергии. Делът 

на биомасата в КЕП към момента е близък до дела на природния газ. Следователно 

влиянието й върху енергийния баланс на страната не бива да се пренебрегва. На 

фона на оценката на потенциала от биомаса може да се твърди, че употребеното за 

енергийни нужди количество биомаса в страната не е достигнало своята 

максимална стойност. Трябва да се вземе под внимание, че битовият сектор сега е 

основния консуматор (86%) на биомаса (почти изцяло дърва за огрев) в страната. 

 

Потенциал на биомасата в Р България 

Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и 

предпазлив подход тъй като става дума за ресурси, които имат ограничен прираст и 

много други ценни приложения, включително осигуряване прехраната на хората и 

кислорода за атмосферата. Затова подходът е да се включват в потенциала само 

отпадъци от селското и горско стопанство, битови отпадъци, малоценна дървесина, 

която не намира друго приложение и отпада по естествени причини без да се 

използва, както и енергийни култури, отглеждани на пустеещи земи и т.н. 

Нарастващата енергийна употреба на дървесината в страната се дължи 

основно на ниската й цена и незначителните инвестиции за примитивните 

съоръжения, които сега се използват, за трансформирането й в топлинна енергия. 

Експертните прогнози показват, че използването на дървесина и нейните 

производни (при определени условия) ще продължи да бъде икономически изгодно. 

Разликата в цените на дървесината и останалите горива ще се запази или даже ще 

се увеличи и поради факта, че биомасата е местен и възобновяем ресурс. 

Дървата за огрев се използват за директно изгаряне в примитивни печки, с 

нисък КПД (30-40%), самостоятелно или съвместно с въглища. Броят на 
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употребяваните в домакинствата съвременни котли е все още незначителен поради 

ограничени финансови възможности. Използването на съвременни котли може да 

повиши до два пъти полезното количество топлина, получавано от дървата за огрев, 

което е равностойно на двукратно увеличаване на потенциала без да се увеличава 

потреблението. 

В България няма масова практика на използване на надробена на трески 

дървесина (дървесен чипс). В малки мащаби се произвеждат брикети и пелети, но 

това производство търпи непрекъснато развитие, както и се развиват технологиите 

за тяхното изгаряне. Автоматизацията на процесите при използване на пелети се 

доближава до нивото на автоматизация на газовите инсталации. 

Останалото количество, използвана днес биомаса са индустриалните 

отпадъци, оползотворявани в предприятията, където се образуват. Дървесните 

отпадъци с ниска влажност се използват предимно в самите предприятия за 

производство на пара за технологични нужди и за отопление. 

 

Възможности за разширяване на употребата и повишаване на ЕЕ при 

използване на биомасата в България 

 

България притежава значителен потенциал на отпадна и малоценна 

биомаса (над 2 Mtoe), която сега не се оползотворява и може да се използва за 

енергийни цели. Технико-икономическият анализ показва, че използването на 

биомаса в бита и за производство на топлинна енергия е конкурентоспособен 

възобновяем източник на традиционните горива, с изключение на въглищата, и има 

значителни екологични предимства пред всички традиционни горива. 

Използването на биомасата за производство на електроенергия отстъпва по 

икономически показатели на вносните и евтините местни въглища, ядрената и 

водната енергия. 

 

 

Преработване на отпадъчна и малоценна дървесина и селскостопански 

растителни отпадъци. 

Неизползваните отпадъци от дърводобива и малоценната дървесина, която 

сега се губи без да се използва могат да бъдат усвоени само след раздробяване на 

трески или преработване в дървесни брикети или пелети след пресоване и 
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изсушаване. Производството на трески има значително по-ниски разходи от 

производството на брикети и пелети, при което се изисква предварително 

подсушаване на дървесината и e необходима енергия за пресоване. 

Голям неизползван потенциал имат селскостопанските растителни 

отпадъци. За балиране и транспорт на сламата има подходяща технология. 

Необходимото оборудване в голяма степен е налице и днес не се използва с пълния 

си капацитет. 

Засега няма опит и специализирано оборудване за събиране, уплътняване и 

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

решен в кратки срокове без големи разходи. 

За отпадъците от лозята и овощните градини може да се използва 

оборудването, което ще надробява отпадъците от горското стопанство. 

Производството и вноса на съоръжения за преработка на биомаса с цел по 

нататъшното й използване за енергийни цели трябва да бъде стимулирано 

по-всички възможни начини от държавата. 

 

Приоритетно изграждане на когенерационни инсталации на биомаса 

Не бива да се подценява и използване на дървесината и сламата за 

комбинирано производство на топлина и електрическа енергия. За изграждането на 

нови централи са необходими значителни инвестиционни разходи. В много случаи, 

обаче дървесните и растителни отпадъци могат да бъдат оползотворяване в 

съществуващи централи, които сега употребяват природен газ и мазут, към които да 

се изгради допълнително инсталация за изгаряне на биомаса. В този случай ще се 

използват всички съоръжения на централата (топло-преносна мрежа и съоръжения 

за производство на електроенергия), които изискват големи инвестиции. В тези 

централи заместването на природен газ и течни горива ще има значителен, както 

икономически, така и екологичен ефект. 

Заместването на въглища в централи за когенерация може да има само 

екологичен ефект, но ще оскъпи произвежданите топло и електроенергия. 

Отстраняването на законови, институционални и организационни пречки 

пред реализирането на подобни проекти ще бъде особено ефективно. 
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Оползотворяване на индустриални отпадъци 

Изключително ефективна е употребата на дървесни отпадъци в 

предприятията, в които те се образуват, тъй като отпадат разходите за транспорт и 

събиране и се спестяват разходите за депониране на тези отпадъци в сметища. 

Произведената енергия може да се използва в централата или котелната на 

предприятието за производство на електроенергия и пара за технологични нужди. 

 

Повишаване на КПД на устройствата за изгаряне на дърва за огрев 

Заместването на течни горива и електроенергия за отопление в бита, което е 

естествен процес, свързан с високите цени на тези енергоносители, от друга страна 

води до масовата употреба на примитивни и евтини печки с нисък КПД и голям 

разход на ръчен труд за обслужването им. Съвременните котли с висок КПД са 

сравнително скъпи (около 100 лв/kW^). Голямо значение ще има поощряване на 

производството и използването на по-ефективни съоръжения за изгаряне на 

дървесина с малка мощност за бита. При използването на дървесина 

самостоятелно е възможно да се използват утилизатори с кондензация на димните 

газове и по този начин да се използва горната работна калоричност на дървесината 

което е особено полезно когато горивото е с висока влажност. 

Следва с предимство да се обмисли: 

 Въвеждане на етикетиране на предлаганите на пазара съоръжения за 

изгаряне на биомаса (по подобие на влезлите вече в сила наредба за етикетиране 

на битови уреди по отношение на консумацията на електроенергия и наредба за 

изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, работещи с течни 

и газообразни горива по отношение на КПД); 

 Механизми за поощряване повишаването на ефективността на 

съоръжения за изгаряне на дървесина за отопление в бита. Например, в рамките на 

енергийните помощи за социално слаби за закупуване на твърдо гориво да се 

предоставят горивни устройства с висок КПД, утилизатори на топлината на 

изходящите газове за инсталиране към печки, камини, котлета с цел повишаване на 

КПД и др.; 

 Разпространяване на информационни материали във връзка с 

възможностите за реализиране на икономии в съществуващите съоръжения за 

изгаряне на дървесина и предимствата при заместването им с по-ефективни; 
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 Провеждане на национална информационна кампания за технологии и 

съоръжения за ефективно използване на биомасата. 

В резултат на повишаване КПД ще бъде ограничен ръста на потребление на 

дърва за огрев при значително нарастване на заместваното количество други 

горива и намаляване разходите на домакинствата за отопление. 

Биомасата е ВЕИ и нейното използване в бъдеще ще се ползва с приоритет в 

целия свят. В България дървесината е с най-голям дял в ПЕП и КЕП от всички ВЕИ 

(3 пъти по-голям от дела на водната енергия). Страната ни не използва напълно 

годишния прираст от биомаса (в това число на дървесината). Увеличаването на 

добива, както и подобряване ефективността на използването на биомасата вече 

дава и ще даде в бъдеще едновременно значителен икономически, социален, 

екологичен и политически ефект, както вътре в страната, така и от гледна точка на 

изискванията на ЕС за повишаване на дела на ВЕИ за достигането на индикативните 

цели. 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 на страната. 

Икономия на скъпи вносни горива 

Икономически изгодно е заместването, на първо място, на най-скъпите течни 

горива (дизелово гориво, промишлен газьол, леко корабно гориво) и електроенергия 

за отопление в бита и в обществени сгради с биомаса. След това подлежат на 

заместване мазут и природен газ в топлофикационни централи. Повишаване цените 

на течните горива за транспорта се очаква в близко бъдеще да направи 

конкурентоспособно производството на биогорива. 

Биомасата ще създаде силно конкурентна среда, както за топлинната 

енергия, произвеждана от топлофикационните предприятия, така и за течните 

горива в транспорта. Това ще се отрази във формирането на по-пазарна среда за 

тяхното функциониране. Главната конкуренция ще бъде между биомасата и 

природния газ, тъй като той е в основата не само на разрастващата се битова 

газификацията, но и на комбинираното производство на енергия. Намалената 

употреба на течни горива и природен газ ще се отрази положително върху 

външно-търговския баланс и енергийната независимост на страната.  
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Оценка на потенциала на биомаса в община Чирпан  

Твърди селскостопански отпадъци 

 

Направена е оценка на характерната за общината и областта 

селскостопанска продукция: житни култури, слънчоглед, царевица и лозови пръчки. 

Като изходни данни е използвана официално предоставена информация. 

Техническият потенциал е изчислен за производство на топлинна енергия (пт = 

0,65). Техническият потенциал е определен при допускане за оползотворяване на 

30% от наличния отпадък. 

Оценките за теоретичния и техническия потенциал са дадени в Таблица 5 и Фигура 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3. Теоретичен и технически потенциал на твърди  
селскостопански отпадъци (топлинна енергия) 

 

Таблица 5 
 

№ Вид 

Теоретичен 
потенциал 

Разполагаем 
технически 
потенциал 

При 
влажност 

МВтч/год МВтч/год % 

1 Слама 66924,0 14054,0 20 

2 Царевични стебла и какалашки 1218,1 219,3 50 

3 Слънчогледови стебла и пити 30114,3 5420,6 40 

4 Лозови пръчки 17728,9 3723,1 35 

Общо 115985,2 23416,9  
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Инсталираната мощност е оценена при коефициент на натоварване 3600 

часа (в отоплителен сезон) и е приблизително 6,4 МВт., от които слама 3,9 МВт., 

слънчоглед 1,5 МВт., лозови пръчки 1 МВт. 

Техническият потенциал е най-голям при сламата. Определената 

инсталирана мощност е около 6,4 МВт. Това представлява интерес за изграждане 

на топлинна инсталация с водогреен отоплителен котел. 

 

Дървесина 

Направена оценка за добиваната широколистна и иглолистна дървесина 

за промишлени нужди и за населението. 

Като изходни данни е използвана официално предоставена информация. 

Разполагаемият технически потенциал е определен за производство на 

топлинна енергия (пт = 0,65) на база 30% отпадък от годишното количество 

добивана дървесина при влажност 60%. 

Достъпният технически потенциал е оценен при допускане за 

оползотворяване на 85% от разполагаемия технически потенциал и пт = 0,75. 

Инсталираната мощност е изчислена при коефициент на натоварване 

3600 часа (отоплителен сезон). 

 
 

Оценките за теоретичния и технически потенциал са дадени в Таблица 6 и Фигура 4. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 
 

№ Вид 

Теоретичен 
потенциал 

Разполагаем 
технически 
потенциал 

Достъпен 
технически 
потенциал 

МВтч/год МВтч/год МВтч/год 

1 Иглолистна дървесина за 
промишлени нужди 

664,7 149,5 127,1 

2 Иглолистна дървесина за 
населението 

0 0 0 

3 Широколистна дървесина за 
промишлени нужди 

2829,2 636,9 541,1 

4 Широколистна дървесина за 
населението 

157,2 94,3 80,2 

Общо: 3651,1 880,7 748,4 
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Фигура 4. Теоретичен и технически потенциал на дървесина и дървесни отпадъци 
(топлинна енергия) 

 

Наличният потенциал от дървесина и дървесни отпадъци е сравнително малък и 

към момента не представлява сериозен интерес за интегрирано енергийно 

оползотворяване. 

 

7.6. Използване на биогорива в транспорта 

Във връзка с разпоредбите на европейското законодателство, свързани с 

насърчаване потреблението на биогорива в транспортния сектор, с „Националната 

дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в 

транспортния сектор за периода 2008 – 2020 г.” България е определила национални 

цели за потребление на биогорива в страната. При тяхното определяне са взети 

предвид индикативните цели, заложени в Директива 2003/30/ЕО и приетите от 

Европейския съвет (8-9 март 2007 г.) нови цели за увеличаване на дела на ВЕИ, в 

частност на биогоривата. Определената  в тези документи цел за биогоривата е: 

 Задължителна цел за минимален дял на биогоривата от 10% за всички 

държави-членки в общото потребление на петрол и дизелово гориво за транспорта 

в ЕС до 2020 г., който да бъде постигнат по икономически ефективен начин. 

Според направените проучвания България разполага с достатъчно площи, 

които да обезпечат производството на биогорива с необходимите за тази цел 
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суровини, без хранително – вкусовата промишленост да бъде засегната 

неблагоприятно.  

Необходимите площи за постигането на задължителната цел от 10% 

биогорива през 2020 г. възлизат на 509 001 ха, което представлява 16.3% от 

обработваемите площи. 

 

7.7  Използване на енергия от възобновяеми източници в транспорта. 

 

ЕС е решен да постигне целта за най-малко 27% енергия от 

възобновяеми източници от общото потребление на енергия до 2030 г.  

В транспортния сектор целта за възобновяеми източници за 2030 г. е 

определена на 14% за всяка държава членка, с потенциал от 3% на „биогорива  от 

ново поколение”, за която ще се разрешава двойно отчитане. Целта за 

биогоривата от ново поколение включва и междинна задължителна цел от 1% през 

2025 г., за да се постигне по-голяма сигурност на инвестициите и да се гарантира 

наличността на горива през целия период. Електрическата мобилност силно се 

поощрява с два мултифункционални коефициента за умножение по 5 за 

електрическата енергия от възобновяеми източници в автомобилния транспорт и 

умножение по 2 в железопътния транспорт. 

Действащия таван от 7% на биогоривата от първо поколение се 

запазва, за да се гарантира сигурност на инвеститорите. Ако дадена 

държава-членка определи по-нисък таван, тя ще бъде възнаградена с възможността 

да понижи общата си цел за възобновяеми източници в транспорта.  

В директивата се изясняват и правилата за критериите за устойчивост и 

критериите за намаляване на емисиите на парникови газове, които се прилагат към 

биогоривата, нетранспортните течни горива от биомаса и газообразните и твърдите 

горива от биомаса. 

 

8. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ 

  От правилния избор на мерки, дейности и последващи проекти зависи 

тяхното успещно и ефективно изпълнение. При избора е необходимо да бъдат взети 

предвид: 

 Достъпност на избраните мерки и дейности; 

 Ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции; 
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 Проследяване на резултатите; 

 Контрол на вложените средства. 

 

8.1. Административни мерки: 

 

 В Програмата, Община Чирпан предвижда следните административни мерки: 

 

       8.1.1. Общинска администрация да подпомага реализирането на проекти за 

достъп и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за 

охлаждане от ВЕИ, потребление на газ от ВЕИ; 

8.1.2. Общинска администрация да подпомага реализирането на проекти на 

индивидуални системи за използване на електрическа енергия, топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от ВЕИ; 

8.1.3. При разработване и/или актуализиране на общите и подробни 

градоустройствени планове за населените места в общината да се отчитат 

възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници; 

8.1.4. Да се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, 

съществуващите и да не се допускат за приемане на нови административни 

ограничения пред инициативите за използване на енергия от възобновяеми 

източници; 

            8.1.5. Провеждане на информационни и обучителни кампании сред 

населението за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на 

развитието и използването на енергия от ВЕИ. 

      8.1.6.  Изграждане на общински капацитет с кадри, специализирани в 

сферата на ЕЕ и ВЕИ. 

 

8.2. Финансово-технически мерки: 

8.2.1. Технически мерки: 

 Мерки за използване на енергия от ВЕИ и мерки за ЕЕ при реализация на 

проекти за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство 

на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на собственост – 

държавна и общинска; 
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 Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия 

от ВЕИ върху покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради 

със смесен режим на собственост – държавна и общинска; 

 Подмяна на общинския транспорт, използващ конвенционални горива с 

транспорт използващ биогорива при спазване на критериите за устойчивост 

по чл. 37, ал.1 от ЗЕВИ и/или енергия от възобновяеми източници; 

 Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и 

реконструкция на мрежите за улично осветление на територията на общината; 

 Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия чрез 

използване на биомаса от селското стопанство по сектори - земеделие и 

животновъдство; 

 Мерки за използване на енергия от ВЕИ при изграждане и реконструкция на 

парково, декоративно и фасадно осветление на територията на общината. 

 

8.2.2.  Източници и схеми на финансиране: 

 

При провеждането на предвидените мерки ще се прилагат подходите: 

Подход „Отгоре – надолу” : състои се в анализ на съществуващата 

законова рамка за формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в 

нейното развитие. При този подход се извършат следните действия:  

 Прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на 

програмата;  

 Преглед на очакванията за промени в националната и общинската 

данъчна политика и въздействието им върху приходите на общината и 

проучване на очакванията за извънбюджетни приходи на общината; 

 Използване на специализирани източници като: оперативни програми, 

кредитни линии за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР), 

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, Национална схема за 

зелени инвестиции (Национален доверителен фонд), Международен фонд 

„Козлодуй”, договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори или финансиране 

от трета страна).  

 

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

възможностите на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си 
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средства (примерно: жител на общината, ученик в училище, пациент в болницата, и 

т.н.) или публично-частно партньорство. 

За успешното реализиране на всички заложени в Програмата цели и мерки, 

община Чирпан е необходимо да използва както собствени, така и привлечени 

средства.  

Следните източници на финансиране биха могли да бъдат използвани: 

 Републикански бюджет – средствата за изпълнение на планове и програми за 

енергийна ефективност се предвиждат в бюджетите на органите на държавната 

власт и органите на местното самоуправление; 

 Общински бюджет – предвиждане на собствени средства за изпълнението на 

мерките по Програмата за използване на ВЕИ и биогорива; 

 Заемен капитал – средства предоставяни от банки, търговски дружества, 

предприятия предлагащи услуги в енергийната ефективност, финансов лизинг и 

др.; 

 Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” - създаден чрез 

Закона за енергийна ефективност; 

 Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ 

на ЕИП) и Норвежки финансов механизъм (НФМ); 

 Програма „Интелигентна енергия – Европа“ 

 Национален доверителен еко фонд;  

 ОП „Развитие на регионите” 2021-2027;  

 ОП „Околна среда” 2021-2020;  

 Публично-частно партньорство– дългосрочно договорно отношение между 

лица от частния и публичния сектор за финансиране, построяване, 

реконструкция, управление или поддръжка на инфраструктурата с оглед 

постигане на по-добро ниво на услугите, където частният партньор поема 

строителния риск, и поне един от двата риска – за наличност на предоставяната 

услуга или за нейното търсене.  
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9. Проекти  

В следващата таблица е даден списък с планирани проекти за въвеждане на 

ВЕИ в Община Чирпан до 2023 г. 

 

№ 
по 

ред 
Проект 

Приложение 
на ВЕИ 

Година  
на 

реализац
ия 

1. 

Изграждане на термосоларни инсталации 
за подгряване на вода за битови нужди на 
общински сгради с целогодишно 
използване: 
- Сграда на Общинска администрация 
- СУ  „П.К.Яворов„ - гр. Чирпан 
- ОУ „Васил Левски„ - гр. Чирпан 
- ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий„ - гр. Чирпан 
- ОУ „Отец Паисий„ -с. Зетьово 
- ОУ „Кирил и Методий„ - с. Свобода 
- ОУ „Васил Левски„ - с. Гита 
- ДДЯ „Д-р Иван Софкаров“ – гр.Чирпан 
- ДГ „Калина Малина“ – гр. Чирпан 
- ДГ „Здравец“ – гр. Чирпан 
- ДГ „Снежанка” – с.Зетьово 
- Хижа „Каваклийка” 

Слънчева 
инсталация за 

топла вода 

2021 - 
2023 г. 

2. 

Изграждане на фотоволтаични инсталации 
с мощност до 30 кВ на покривните 
пространства на: 
- СУ  „П.К.Яворов„ - гр. Чирпан 
- ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий„ - гр. Чирпан 
- НУ – „Климент Охридски„ - гр. Чирпан 
- Професионална гимназия по селско 
стопанство  - гр. Чирпан 
- ОУ „Отец Паисий„ -с. Зетьово 
- ОУ „Васил Левски„ - с. Гита 
МБАЛ – гр. Чирпан 

Фотоволтаичн
а инсталация 
с мощност до 

30кВ 

2021 - 
2023 г. 

3. 

Изграждане на фотоволтаичен генератор 
на покрива на сградата на „МБАЛ-Чирпан” 
ЕООД, сграда „АГО” с мощност 53,00 kWp 
Изграждане на фотоволтаичен генератор 
на покрива на сградата на „МБАЛ-Чирпан” 
ЕООД, сграда „Нервно” и „Хемодиализа” с 
мощност 67,575 kWp 

Фотоволтаиче
н генератор за 
електроенерг

ия 

2021 - 
2023 г. 

4. 

Изграждане на системи за улично 
осветление в населените места с 
използване на енергия от възобновяеми 
източници 

ВЕИ 
2021 - 
2023 г. 
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5. 

Подмяна на осветителните тела с нови LED 
осветителни тела в сградата на 
МБАЛ-Чирпан, отделение нервно, ОКП, 
хемодиализа, АГО и вътрешно отделение 

LED 
осветителни 

тела 

2021 - 
2023 г. 

6. 
Подмяна на осветителните тела с нови LED 
осветителни тела на бул. „Георги 
Димитров”  

 
LED 

осветителни 
тела 

 
2021 - 
2023 г. 

 

 С реализирането на планираните проекти Община Чирпан ще изгради зелен 

имидж и ще заеме активна и отговорна позиция в крак с европейските цели за 

постигане на нулеви емисии на въглероден двуокис. 

 

10. Наблюдение и оценка от реализирани проекти 

 

Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от 

общинските съвети, които определят достигнатите нива на потребление на енергия 

от възобновяеми източници на територията на общината, вследствие изпълнението 

на Програмата, пред областния управител и Изпълнителния директор на АУЕР. 

 За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична 

оценка на постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови 

средства и постигнатите резултати, което служи като основа за  определяне 

реализацията на проектите. 

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за 

изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници на АУЕР. Отчетите се предоставят на Агенцията по 

образец до 31 март на годината, следваща отчетната година. Реализираните и 

прогнозни ефекти следва да бъдат изразени чрез количествено и/ или качествено 

измерими стойностни показатели /индикатори. 

Реализирането на настоящата Програма е непрекъснат процес на изпълнение 

на дейностите, наблюдение, контрол и актуализация. Отчита се натрупания опит, 

трудностите и неуспехите, извършват се корекции на съществуващите вече насоки 

за развитие в посока към адаптиране на новите обстоятелства и промени във 

вътрешната и външна среда. 

Постигнатите ефекти от изпълнението на Програмата следва да бъдат 

изразени чрез количествено и/ или качествено измерими стойностни показатели 
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/индикатори, посочени в долната таблица: 

 

№ Мерки за ВЕИ Очаквани резултати Индикатор Мярка Източник  

на информация 

1.  Насърчаване 

използването на 

енергия от 

възобновяеми 

източници в 

публичния и 

частния сектор 

Въведени ВЕИ в 

общински сгради и 

намаляне 

потреблението на 

енергия в тях; 

Намаляване разходите в 

общинския бюджет; 

Повишаване на 

комфорта на обитаване 

на обектите; 

Намаляване 

потреблението на 

енергия в общината. 

Общински 

сгради с 

въведени ВЕИ; 

Количество 

спестена 

енергия; 

Количество 

спестени 

емисии на СО2; 

Икономии в 

общинския 

бюджет. 

Брой 

 

 

 

kWh 

 

 

Тон 

 

 

 

Лева 

Технически и 

работни проекти, 

издадени 

разрешения за 

строеж; 

Справки за 

потебявано 

количество 

енергия 

Годишни отчети за 

изпълнение на 

общинския 

бюджет. 

2. Стимулиране на 

бизнес сектора за 

използване на 

ВЕИ и 

привличане на 

чуждестранни 

инвестиции 

Инсталирани 

фотоволтаични и/или 

слънчеви системивърху 

големи покривни и 

сградни площи на 

производствени 

предприятия, складове, 

търговски и офис сгради. 

Намаляване 

потреблението на 

енергия. 

Подобряване условията 

на труд. 

Обновени 

производствени 

сгради; 

Количество 

спестена 

енергия; 

Количество 

спестени 

емисии на СО2. 

 

Брой 

 

 

kWh 

 

 

Тон 

Технически и 

работни проекти; 

Издадени 

разрешения за 

строеж; 

Справки за 

потебявано 

количество 

енергия 

 

 

3. Повишаване на 

квалификацията 

на общинските 

служители с цел 

изпълнение на 

проекти свързани 

с въвеждането на 

ВЕИ 

Проведени обучения на 

общински служители за 

въвеждане на ВЕИ; 

Изпълнение на 

заложените в 

общинската 

краткосрочна програма 

за насърчаване 

използването на ВЕИ и 

Реализирани 

проекти в 

областта на 

ВЕИ; 

Проведени 

обучения; 

Обучени 

общински 

служители. 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

Документация на 

реализираните 

проекти; 

Присъствени 

списъци, 

сертификати и 

други документи 

за проведени 

обучения; 
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биогорива проекти и 

дейности. 

4. Повишаване на 

нивото на 

информираност 

сред 

заинтересованите 

страни в частния 

и публичния 

сектор, както и 

сред гражданите 

във връзка с ВЕИ 

Подобрена 

информираност на 

гражданите и бизнеса по 

въпроси, свързани с 

ползите от въвеждане на 

ВЕИ. 

Проведени 

информационни 

кампании; 

Проведени 

семинари и 

обучения; 

Изработени 

информационни 

материали; 

Публикации в 

медии. 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

Присъствени 

списъци; 

 

Снимки; 

 

Копия на 

информационни 

материали; 

Копия на 

публикации в 

медиите; 

 

 

11. Заключение  

 

   Изготвянето и изпълнението на общинската Програма за насърчаване на 

използването на ВЕИ и биогорива в община Чирпан 2021 – 2023 г. е важен 

инструмент за прилагане на местно ниво на държавната енергийна и 

екологична политики. 

Програмата на община Чирпан за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници на територията на общината е в пряка връзка с 

Общинската програма за енергийна ефективност. 

Резултатите от изпълнението на програмата са: 

 Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия 

на територията на общината; 

 Повишаване  сигурността на енергийните доставки; 

 Повишаване на трудовата заетост на територията на общината; 

 Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; 

 Повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на  

населението. 

 

Изпълнението на настоящата Програма ще доведе до:  

 

 Институционална координация при решаване на проблемите по насърчаване 
използването на възобновяеми източници; 
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 балансиране на икономическите, екологичните и социални аспекти при 
усвояване потенциала на енергията от възобновяеми източници;  

 подобряване информираността на населението и изграждане на общинска 
информационна система в общината за използването на енергията от ВИ.  
 

Програмата обхваща областите на влияние на общината. При 

разработването на програми и проекти особено внимание ще се обърне на сградите, 

оборудването на основните енергопреобразуващи съоръжения, подмяната на 

използваната енергия с ВИ и изграждане на локални системи за отопление и 

охлаждане. 

Изготвянето и изпълнението на общинската краткосрочна Програма за 

насърчаване на използването на ВЕИ за периода 2021 – 2023 г. е важен инструмент 

за регионално прилагане на държавната енергийна и екологична политика. 

 

12. Полезни документи и връзки 

 

1. Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 

2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми изтоници 

2. Закон за енергията от възобновяеми източници 

3. Наредби към Закона за енергията от възобновяеми източници 

4. Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 

5. Национални доклади за напредъка на България в насърчаването и използването 

на енергията от възобновяеми източници 

6.Анализи на изпълнението на общинските програми за насърчаването и 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 

7.Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на ефективни 

районни отоплителни и охладителни системи в Република България 

8. Национална топлинна карта 

9. Форма за предоставяне на информация от кметовете на общини за изпълнението 

на общинските програми за насърчаването и използването на енергията от 

възобновяеми  източници и биогорива 

10. Портал за електронни услуги на АУЕР  

11. Справки за обекти в експлоатация за производство на ел. енергия по общини. 

12. Справка за произведена енергия от възобновяеми източници по общини 
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Настоящата програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива е динамичен и отворен документ, който може периодично 

да се допълва, съобразно настъпили промени в приоритетите на общината, в 

националното законодателство и други фактори със стратегическо значение. 

 

Програмата е приета с Решение № ……………………… г. от заседание на 

Общински съвет - гр.Чирпан. 

 


