
 
ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  

 

по проект 
  

“Прилагане на мерки за енергийна 
ефективност и възобновяема енергия в три 
сгради на територията на община Смолян - 

ІІ ОУ “Проф. Д-р Асен Златаров, VI ОУ и 
ГПЧЕ "Иван Вазов" и ОДЗ №3 "Родопчанче” 

 
 

Министерство на 
енергетиката 

21.04.2017г., 11.00 ч.  
Зала 247 на Общинска администрация Смолян 



Министерство на 
енергетиката 

Програма BG04 "Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия" се финансира от 
Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-
2014 въз основа на подписан меморандум за 
разбирателство между Република България и 

Кралство Норвегия, Исландия и Княжество 
Лихтенщайн. Тя обхваща две програмни области 
"Енергийна ефективност" (Програмна област 5) и 
"Възобновяема енергия" (Програмна област 6) на 
Европейското икономическо пространство (ЕИП).  

Цел на Програмата:  
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

замърсители на въздуха. Програмата ще допринесе 
за намаляване на 35 хил. т. СО2. 
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Финансов механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014 

 

Програма BG04 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия“ 

 

Грантова схема BG04-02-03 
„Мерки за повишаване на енергийната 

ефективност и използване на възобновяема 
енергия в общински и държавни сгради и 

локални отоплителни системи“ 
 

Договор за безвъзмездна финансова помощ:  
BG04-02-03-038-014/18.08.2015 г. 

 
Програмен оператор: Министерство на енергетиката 
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  Партньор на Община Смолян по проекта е  
„Енок-Сентерет – Център за енергийна ефективност“,  

гр. Орста, Норвегия  
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                                        - Норвежка организация със            
                                      17-годишна практика в области 
                                      като отопление, охлаждане, 
автоматизация, околна среда, сгради, електро, енергиен 
мениджмънт и др. 

Компанията притежава сертификат за одобрение от 
правителството и допринесе с обучения и консултации в 
областта на енергийната ефективност и възобновяемата 
енергия, за постигане на по-добър ефект от прилагане 
на мерките в общинските сгради.  

Контактите и връзките, направени при изпълнение на 
дейностите съвместно с норвежките партньори — срещи 
и обучения за обмяна на опит, допринесоха за 
укрепване на двустранните отношения, които ще 
продължат  и следа  проекта.  
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Бюджет на проекта: 
 

Обща стойност на безвъзмездната 
финансова помощ: 
629 869,69 лева. 

 
За Община Смолян: 601 236,34 лева 

 
За партньора по проекта: 28 633,35 лева 
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Главната цел на проекта е посигане на 
икономии по отношение на разходите на 

електрическа и топлинна енергия в сградите, 
които са общинска собственост. Така ще бъде 
постигнато голямо намаление на емисиите на 

парникови газове, което пряко кореспондира с 
целите на грантовата схема "Мерки за 

повишаване на енергийната ефективност и 
използване на възобновяема енергия в общински 

и държавни сгради и локални отоплителни 
системи“. 
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Изпълнени дейности по проекта:  

 Подготовка на документация и провеждане на 
обществени поръчки за избор на изпълнители. 

 Изготвяне на работни инвестиционни проекти. 

 Одит на проекта. 

 Осъществяване на строителен и авторски 
надзор. 

 Информация и публичност. 

 Управление на проекта. 

 Обмяна на опит с норвежкия партньор.  
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Обединено детско заведение 
№3 "Родопчанче ", гр. Смолян 

Изпълнени дейности по проекта:  
 

 Ремонтни и строителни дейности по: 

 - Подмяна на горивната база и отоплителна 
инсталация за използване на биомаса (пелетно 
гориво) и инсталиране на соларна система за 
битово гореща вода" в сградата на детска 
градина "Родопчанче” (ОДЗ №3). 

- Подмяна на горивната база и отоплителна 
инсталация за използване на биомаса (пелетно 
гориво) в сградата на ОУ “Проф. Д-р Асен 
Златаров”(ІІ ОУ). 
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Подменена горивна база и отоплителна инсталация за използване на 
пелетно гориво в сградата на ІІ ОУ “Проф. Д-р Асен Златаров“ 
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Подменена горивна база и отоплителна инсталация за използване на 
пелетно гориво в сградата на ІІ ОУ “Проф. Д-р Асен Златаров“ 
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Подменена горивна база и отоплителна инсталация за използване на 
пелетно гориво в сградата на ІІ ОУ “Проф. Д-р Асен Златаров“ 
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Подменена горивна база и отоплителна инсталация за използване на 
пелетно гориво в сградата на ІІ ОУ “Проф. Д-р Асен Златаров“ 
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Подменена горивна база и отоплителна инсталация за използване на пелетно 
гориво и инсталирана соларна система за битово гореща вода" в сградата на 

ОДЗ №3 "Родопчанче” 
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Подменена горивна база и отоплителна инсталация за използване на пелетно 
гориво и инсталирана соларна система за битово гореща вода" в сградата на 

ОДЗ №3 "Родопчанче” 
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Подменена горивна база и отоплителна инсталация за използване на пелетно 
гориво и инсталирана соларна система за битово гореща вода" в сградата на ОДЗ 

№3 "Родопчанче” 
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Подменена горивна база и отоплителна инсталация за използване на пелетно 
гориво и инсталирана соларна система за битово гореща вода" в сградата на ОДЗ 

№3 "Родопчанче” 
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Очаквани резултати  
 

1. Очаквано увеличение в производството на възобновяема 
енергия в Wh/годишно - Възобновяема енергия, произведена 
от възобновяеми източници - 917,3 МWh/год. 

 

     Базово състояние и очакван резултат: 
- Годишно енергопотребление преди ЕСМ - 1 497,4 

МWh/годишно; 
- Годишно енергопотребление след ЕСМ - 917,3  МWh/год. 
- Очаквани спестявания на енергия -  437,5 МWh/годишно.  
 
2. Очаквано увеличение на намаляването и/или избягването на 

емисиите на CO2 в тонове/годишно -  147,51 т/год. 
 

     Базово състояние и очакван резултат: 
- Емисии на CO2 преди ЕСМ  - 594,6 т/год.; 
- Емисии на CO2 след ЕСМ - 447,04 т/год.,  
- Очаквано намаление на  емисии на CO2 - 147,51 т/год. 
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Обмяна на опит и добри практики с норвежкия партньор  - посещение на 
експерти от Енок Сентерет в Смолян 
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Обмяна на опит и добри практики с норвежкия партньор  - посещение на 
експерти от Енок Сентерет в Смолян 
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Обмяна на опит и добри практики с норвежкия партньор  - посещение на 
експерти от Община Смолян в Норвегия 
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Обмяна на опит и добри практики с норвежкия партньор  - посещение на 
експерти от Община Смолян в Норвегия 
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Обмяна на опит и добри практики с норвежкия партньор  - посещение на 
експерти от Община Смолян в Норвегия 
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Анкетно проучване  
 

Като част от дейностите за публичност и информация, 
включени в проекта, бе проведено анкетно проучване 

за мнението на обществеността в Смолян относно 
използването на възобновяеми енергийни източници, 

опазването на околната среда и в частност 
повишаване качеството на атмосферния въздух, като 

една от  най-дискутираните теми в нашия град. 
Анкетирани бяха 239 души.  

 
Данните от проучването ще бъдат използвани в 

действията на общината в посока създаване на чиста 
и екологична среда за живот в планинския град. 
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129 

70 

22 

18 

1. Колко коли има вашето  домакинство? 

1 кола 

2 коли 

3 или повече коли 

Няма 

Общ брой анкетирани: 239 души 
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Общ брой анкетирани: 239 души 

68 

171 

2.Вашият пол: 

Мъже  Жени  
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Общ брой анкетирани: 239 души 
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3.Каква е вашата възраст? 
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Общ брой анкетирани: 239 души 

145 

91 

3 

4. В какъв имот живеете? 
Къща 

Апартамент 

Друг вид имот 
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Общ брой анкетирани: 239 души 
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5. Каква температура поддържате у дома си? 
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Общ брой анкетирани: 239 души 

1 22 

100 

117 

6. Как оценявате температурата у дома си? 

Твърде студено 

Хладно 

По-скоро топло 

Комфортно 
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Общ брой анкетирани: 239 души 

34 

67 
134 

4 

7. Стараете ли се да поддържате ниска 
температура, за да пестите от сметките си? 

Да, определено 

Случвало се е 

Не, гледам да поддържам 

комфортна температура 

Не съм сигурен/на 
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Общ брой анкетирани: 239 души 

52 

87 

4 

29 

9 

15 

54 

2 
8. Как отоплявате дома си? 

Парно и Въглища/дърва 

Въглища / дърва 

Ток и Въглища/дърва 

Парно  

Парно и Пелети 

Пелети 

Ток 

Газ 
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Общ брой анкетирани: 239 души 

52 

87 

4 

9. Отоплението в дома ви има ли 
автоматична апаратура за поддържане на 

температурата? 

Да 

Не 

Не съм сигурен/на 
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Общ брой анкетирани: 239 души 

28 

157 

54 

10. Използвате ли соларни панели за топла 
води във вашия дом? 

Да 

Не 

Не, но бих използвал 
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Общ брой анкетирани: 239 души 

176 

76 

19 
18 

11. Кой е най-големият замърсител 

на въздуха в Смолян? 

Печките с дърва 

Автомобилния трафик 

Друг 

Въздухът в Смолян е 

чист! 



Министерство на 
енергетиката 

Изводи от направеното анкетно проучване: 
 
 9,2 % от анкетираните са отговорили, че в домакинството 
им има 3 или повече коли. 

 Увеличава се дела на домакинствата избиращи 
използването на пелети и електричество за отопление – 18,4 
%, въпреки, че е много по-малък от използващите 
дърва/въглища. 

 Висок е броят на домакинствата, които използват соларни 
панели – 11,7 %, както и броят  на тези, които биха 
използвали такива – 22,5%. 

 Хората съзнават, че основния замърсител на въздуха в 
Смолян са печките с дърва – 73 % са посочили този отговор. 

 Трябва да се търсят възможности за подпомагане на хората 
за внедряване на енергийно спестяващи мерки и за  
използване на възбновяеми източници в домовете им. 
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ОФИС НА ПРОЕКТА 

Община Смолян, гр. Смолян 4700 

Бул. Българя №12, стая 229 

тел.:0301 67622, факс: 0301 62426 

E-mail: smol@abv.bg 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

   
 

 

 
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна 
ефективност и възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 
носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официално становище на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния 
Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ 

mailto:smol@abv.bg

