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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

АУЕР – Агенция за устойчиво енергийно развитие 

БГВ – битово гореща вода 

ВИ – възобновяеми източници 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници ВИЕ – възобновяеми източници на енергия ВЕЦ – 

Водноелектрическа централа 

ВтЕЦ – Вятърна електрическа централа 

ДКЕВР – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

ЕЕ – Енергийна ефективност 

ЕС – Европейски съюз 

ЕСБ – Енергийна стратегия на България 

ЕК – Европейска комисия 

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ – Закон за водите 

ЗГ – Закон за горите 

ЗЕ – Закон за енергетиката 

ЗЕЕ – Закон за енергийна ефективност 

ЗЕВИ – Закон за енергията от възобновяеми източници 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда ЗРА – Закон за рибарство и аквакултури ЗУТ – 

Закон за устройство на територията 

ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух КЕВР – Комисия за енергийно и водно 

регулиране КЕП – Крайно енергийно потребление 

КПД - Коефициент на полезно действие 

kW - Киловат 

MW- Мегават  

kW/h - Киловат час  

kW/p - Киловат пик  

l/s – литра в секунда 

МW/h - Мегават час 

GWh - Гигават час 

kW-Year - Киловата годишно 

kWh/m² - киловат час на квадратен метър 

МW/ h -Year - Мегават часа годишно 

l/s – литра в секунда 

m/s – метра в секунда 

НПДЕВИ – Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 

НСИ – Национален статистически институт 

ОП – Оперативна програма 

ПЧП – публично-частно партньорство 

ПНИЕВИБ – програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива 

РЗП – разгъната застроена площ 

PV – Фотоволтаик 

ФЕ – фотоволтаична енергия 

ЮЦР – Южен централен район 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Смолян за периода 2020 – 2023г. е разработена съгласно 

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

Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и Указанията на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие от 2016 г. Програмата се  одобрява и приема от 

Общински съвет – Смолян, по предложение на Кмета на общината и обхваща тригодишен 

период на действие и изпълнение. 

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс от 

ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие 

на енергийният сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на 

опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие. 

Традиционните източници на енергия, които се използват масово спадат към групата на 

изчерпаемите и невъзобновяеми природни ресурси – твърди горива (въглища, дървесина), 

течни и газообразни горива (нефт и неговите производни - бензин, дизел и пропан-бутан; 

природен газ). Имайки предвид световната тенденция за повишаване на енергийното 

потребление, опасността от енергийна зависимост не трябва да бъде подценявана. От друга 

страна високото производство и потребление на енергия води до екологични проблеми и по- 

конкретно до най-сериозната заплаха, пред която е изправен светът, а именно климатичните 

промени. Това налага преосмисляне на начините, по които се произвежда и консумира 

енергията. Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници – слънце, вятър, 

вода, биомаса и др. има много екологични и икономически предимства. То не само ще доведе 

до повишаване на сигурността на енергийните доставки, чрез понижаване на зависимостта от 

вноса на нефт и газ, но и до намаляване на отрицателното влияние върху околната среда, чрез 

редуциране на въглеродните емисии и емисиите на парникови газове. Производството на 

енергия от ВЕИ допринася и за подобряване на конкурентоспособността на предприятията, 

както и възможността за създаване на нови такива, като по този начин се насърчават и 

иновациите, свързани с производството на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и 

биогорива. 

Възобновяемата енергия се отличава преди всичко с това, че произхожда от 

неизчерпаем източник. Естествените енергийни ресурси осигуряват около 3078 пъти повече 

енергия, отколкото се нуждае човечеството в момента. При използването на слънчева, водна, 

геотермална и вятърна енергия не се отделя въглероден диоксид. Тези енергоизточници не 

влияят на глобалното затопляне и играят жизненоважна роля за намаляване на емисиите от 

парникови газове и други форми на замърсяване. 

Към 2017 г. България преизпълнява заложените цели за възобновяемите енергийни 

източници като дял от общото енергийно потребление. Това показва последният доклад на 

Европейската комисия (ЕК) за напредъка на "зелената" енергия в Общността, от който се 

вижда, че през 2015 г. възобновяемите източници покриват 18,4% от общото енергийно 

потребление в България. Целите, заложени от Директивата за възобновяемите източници през 

2015 г., са за дял от 12,4%. Като цяло Европейският съюз (ЕС) се движи с крачка напред 

спрямо заложените цели – 16,4% от енергийното потребление се покрива от ВЕИ при очаквани 

13,8%. Крайната цел е през 2020 г. 27% от потребяваната енергия да е "зелена". 

Община Смолян притежава потенциал за използване на ВИ, който може да осигури част 

от общата, необходима енергия чрез развитие, разработване и използване на възобновяемите 

ресурси. Общинската краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива е подчинена на Енергийната стратегия на България до 

2020 г. и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение  на климата. 

Широкото използване на възобновяеми източници (ВИ) е сред приоритетите в енергийната 

политика на страната ни и кореспондират с целите в новата енергийна политика на ЕС. 



 
 

Произведената енергия от ВИ е важен показател за конкурентноспособността и енергийната 

независимост на националната икономика. Делът на ВИ в енергийния баланс на България е 

значително по-малък от средния за страните от Европейския съюз (ЕС). За това се насърчава 

широкото им въвеждане и използване в бита и икономиката, включително, чрез заложените 

мерки и дейности в общинските програми за енергия от ВИ и биогорива на местно ниво. 

 
ІI. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

2.1. Национални цели 

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

използването на енергия от възобновяеми източници определя целите на всички държави от ЕС 

за развитие и използване на ВЕИ. За България делът на енергия от ВЕИ в брутното крайно 

потребление на енергия през 2020 г. трябва да достигне 16%. 

Стимулиране производството на енергия от ВЕИ се обуславя и от още два важни фактора: 

намаляване на енергийната зависимост на страната и намаляване на вредните емисии 

парникови газове. 

Основните цели на страната ни са: 

- 20% намаляване на емисиите на парникови газове спрямо 1990 г.; 

- 20% дял на ВЕИ в общия енергиен микс; 

- 10% на енергия от възобновяеми източници в транспорта; 

- Подобряване на енергийната ефективност с 20%. 

С изпълнението на тези цели ще се подпомогне справянето с един мащабен проблем на 

локално ниво, като благодарение на синергичния ефект се стимулира развитието на вътрешния 

енергиен пазар и достигането и на дългосрочните количествени цели в бъдеще. 

 

2.2. Цели на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Смолян за 2020–2023 г. 

Целите на програмата, съгласно методическите указания на АУЕР, следва да бъдат конкретни и 

измерими. Основните цели и подцели на настоящата програма са изцяло съобразени с тези 

заложени в националните и регионалните стратегически документи, отнасящи се до развитието 

на района за планиране, енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми 

източници, а именно: 

 Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници; 

 Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 

енергийни източници; 

 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.; 

 Общински план за развитие на община Смолян 2014-2020 г.; 

 План за действие за устойчиво енергийно развитие на община Смолян до 2020 г. 
 

Програмата за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива е израз на политиката 

за устойчиво развитие на Община Смолян. 

 

Главната стратегическа цел на програмата е: 

 

Повишаване енергийната независимост на община Смолян, чрез насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в публичния и частния 

сектор. 



  

 

Главната стратегическа цел предопределя нова енергийна политика на община Смолян, 

основана на два основни приоритета: 

 

П1: Подобряване на енергийното управление на територията на община Смолян. 

П2: Оползотворяване на енергията от възобновяеми източници. 

 

Специфични цели: 

1. Постигане на икономически растеж и устойчиво енергийно развитие на общината, 

чрез стимулиране на търсенето, производството и потреблението на енергия от ВЕИ и 

биогорива. 

2. Намаляване разходите за енергия, внедряване на иновативни технологии за 

производство на енергия от ВИ, смяна на горивната база за локалните отоплителни системи с 

ВИ, въвеждане на локални източници (слънчеви колектори, фотоволтаици, използване на 

биомаса, в т.ч. преработка на отпадъци) и др. 

3. Гарантиране на доставките на енергийни ресурси на територията на общината, чрез 

използване на ВЕИ. 

4. Подобряване на екологичната обстановка в общината чрез балансирано 

оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници и намаляване 

на вредните емисии в атмосферата. 

 

Присъединявайки се през 2014г. към Споразумението на кметовете, Община Смолян се 

e ангажирала да постигне целите на енергийната политика на ЕС и по-конкретно: 

 да намали емисиите на СО2 на територията на Общината с 20%; 

 да увеличи използването на ВЕИ с 20%; 

 да намали енергопотреблението си с 15%. 

Реализацията на тези цели се постига, чрез определяне на възможните дейности, мерки и 

инвестиционни намерения. 

Мерки: 

1. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в публичния и 

частния сектор; 

2. Стимулиране на бизнес сектора за използване на ВЕИ и привличане на местни и 

чуждестранни инвестиции; 

3. Използване на енергия от ВЕИ при осветление на улици, площади, паркове, градини и 

други имоти общинска собственост; 

4. Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на 

проекти свързани с въвеждането и използването на ВЕИ; 

5. Повишаване на нивото на информираност сред заинтересованите страни в частния и 

публичния сектор, както и сред гражданите във връзка с възобновяемите енергийни 

източници. 

 

Важен момент е намаляване на брутното крайно потребление на електрическа  енергия, 

топлинна енергия; използването на енергия от възобновяеми източници в транспорта; 

внедряването на високоефективни технологии от ВИ и респективно намаляване на 

въглеродните емисии. Поставените цели ще се изпълняват с отчитане на динамиката и 

тенденциите в развитието на европейското и българското законодателство за насърчаване 

използването на енергия от ВИ, законодателството по енергийна ефективност и пазарните 

условия. В тази връзка настоящата Програма е динамичен документ и ще бъде отворена за 

изменение и допълнение по целесъобразност през целия програмен период до 2023 г. 



  

ІII. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
 

Република България, като член на ЕС, е ангажирана да постигне целите на всички държави 

от съюза, като предприеме действия за повишаване на енергоефективността и развитие на 

възобновяемите енергийни източници.  

Действащите нормативни документи, с които трябва да се съобрази Програмата на община 

Смолян за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива 

са: 

 Рамкова конвенция на ООН по Изменение на климата, приета през юни 1992 г., 

ратифицирана от България през 1995 г. ; 

 Протокола от Киото, ратифициран през 2002 г.; 

 Стратегия Европа 2020 

 Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновими 

източници; 

 Директива 2009/72/ЕО на Европейския Парламент и Съвета – от 13 юли 2009 г.; 

 Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 г. 

относно енергийната ефективност на сградния фонд; 

 Директива 2006/32/ЕО на ЕС от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното 

потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги; 

 Директива 2004/8/ЕО за комбинирано производство на топло- и електроенергия; 

 Пътна карта за енергетиката до 2050 г. (През декември 2011 г. ЕК публикува Пътна 

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

г.) 

 Стратегически план за енергийните технологии; 

 Енергийната стратегия на България до 2020 г.; 

 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 

 Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата 2008-

2020 г. 

 Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива в 

транспортния сектор за периода 2008-2020 г. 

 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 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и 

разпределение на електрическа енергия (ЗУТ); 

 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми 

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (ЗООС); 

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

електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ);  



  

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

(ЗУТ). 

 

 

ІV. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

Географско разположение и територия.  Община Смолян е разположена в най-южната част 

на Южен централен район за планиране, в централната част на планината Родопи и е част от 

област Смолян.  Южната й граница съвпада с държавната граница между Р.България и 

Р.Гърция.  Територията на общината е 3 192,9 кв.км. или 21,83% от територията на областта.  

Община Смолян е 35-та община по население и 19-та по площ в страната.  Урбанизираните 

територии заемат около 2% от общата  площ и включват един град – Смолян (областен и 

общински административен център) и 85 села. 

 

Релеф, климат и води.  Релефът в общината е средно и високо-планински, със средна 

надморска височина 1 000 м.  Съчетава високи била с дълбоки речни долини.  Климатът е 

преходно-континентален със слабо средиземноморско влияние, със средна годишна 

температура 8,1°С, мека зима и прохладно лято.  Валежите (967 мм - дъжд и сняг), са над 

средните за страната.  Снежната покривка се задържа от 80-120 дни.  Лятото е прохладно и 

влажно, а есента - продължителна и топла.  Голямо значение при формирането на климата 

оказват ветровете, които са преобладаващо източни, но като цяло общината попада в зоната 

на малък ветроенергиен потенциал. 

Водните ресурси на територията на община Смолян се формират от оттока на 

повърхностните и подземните водоизточници, които са значителни.  Основните реки (Черна, 

Бяла, Арда, Малка Арда) спадат към поречието на р. Арда, като речната мрежа се отличава с 

голяма гъстота – над 2 км/км2.  Има шест микро-язовира с общо количество на полезния 

обем – над 800 хил.куб.м. 

С най-голямо стопанско значение за региона са карстово-пукнатинните подземни води, които 

осигуряват и водоснабдяването на населените места.  Установени са 7 минерални извора, два 

от които термални, но техните свойства не са проучени. 

 

Население.  По официални данни от Националния Регистър на Населението на ГД ГРАО, 

към 15.11.2019г. населението на Община Смолян е 41 344 души. Населението на община 

Смолян съставлява 34% от общото население на областта, като основната му част - около 30 

000 души - е концентрирана в общинския център, гр.  Смолян.  Намалението на населението 

се дължи преди всичко на миграционните процеси и отрицателния естествен прираст, но 

като цяло следва общия спад на населението в страната. 

 

Водоснабдяване и канализация.  Услугата по водоснабдяване, канализация, пречистване на 

водите и експлоатация на водоснабдителните язовири на територията на общината се 

осъществява от държавното предприятие „ВиК” ЕООД – Смолян.  Канализационната мрежа 

обхваща 75% от населението, а степента на изграденост на канализацията е 62,82% при 

средна за градовете в страната – 48,5%. 

 

Битови отпадъци.  Събирането и транспортирането на битовите отпадъци е задължение на 

Общината.  За територията на община Смолян е в действие общинска стратегия за поетапно 

намаляване на биоразградимите отпадъци до 2020 г. 

 

Транспорт и пътна инфраструктура.  Поради специфичните природни дадености 

единственият вид транспорт на територията на общината е автомобилният.  На територията 



  

на общината няма автомагистрали и първокласни пътища.  Основната транспортна връзка с 

вътрешността на страната се осъществява чрез второкласен път Е86 Пловдив - Смолян – 

Рудозем - граница с Република Гърция.  Републиканската пътна мрежа на територията на 

общината е 181,414 км, в т.ч. 33,859 км второкласни и 147,555 км – третокласни пътища.  

Изградените републикански пътища с настилка са 98%. 

Дължината на общинската пътна мрежа е 482,6 км, от тях 209,50 км са бивши 

четвъртокласни пътища и 273,10 км - местни. 

Транспортната схема на община Смолян се обслужва от транспортни фирми. Транспортните 

услуги са автобусни, таксиметрови, товарни. 

 

Земеползване.  Общата площ на общината е 85 400 ха. 

 

Разпределение на площите по начин на трайно ползване: 

 Площ, ха 
Процент от общата 

площ, % 

Земеделска земя 23 213 27,18 

Обработваема земя 106  

Гори 54 015 63,25 

Населени места 1 620 1,9 

Водни площи 385 0,45 

Транспорт и инфраструктура 356 0,42 

Земи за добив на полезни изкопаеми 5 812 6,81 

 

 

Земеделие.  Селското стопанство на територията на община Смолян е по-слабо развито в 

сравнение с останалите части на страната, поради недостатъчната обработваема земя.  

Селскостопанските земи са разпокъсани, а голямата надморска височина обуславя 

ограничения брой селскостопански култури, които могат да се отглеждат – картофи, тютюн, 

фуражи.  На малки площи се отглеждат ягоди, малини, етерично-маслени и лечебни 

растения.  Останалите култури се отглеждат за лична консумация и нямат стопанско 

значение. 

 

Животновъдство.  В животновъдството водеща роля има млечното говедовъдство и месното 

овцевъдство.  Животните се отглеждат предимно в личните стопанства.  Стопанско значение 

имат отглеждането на говеда, овце, кози, птици, пчели.   

 

Икономика.  Относителният дял на основните отрасли в икономиката на общината е както 

следва: преработваща промишленост 37,6%, търговия и услуги 30,9%, строителство 8,2%, 

селско стопанство 4,3%, хотели и ресторанти 3,9%.  Стопанският сектор на община Смолян е 

представен основно от малки и средни предприятия.  Селското, горското стопанство и 

добивната промишленост нямат структуроопределящо значение. 

 

Екология и защита на околната среда.  На територията на община Смолян има 26 

защитени територии с обща площ 892,64 ха.  Те включват 1 резерват, 2 поддържани 

резервата, 9 природни забележителности и 14 защитени местности
1
. 

Основните източници на замърсяване на въздуха на територията на Община Смолян са 

жилищният сектор, автомобилният транспорт и горивните инсталации за технологични 

нужди и отопление.  За отопление в битовия сектор широко се използват въглища, нафта и 

                                                           
1 „Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2012 г.”, РИОСВ Смолян 



  

мазут, които отделят сажди, серен двуокис и азотни окиси.  Наблюдава се и трайна 

тенденция за нарастване на емисиите от автомобилния транспорт.  Също така, във връзка със 

засиленото строителство в няколко курортни зони в района, качеството на въздуха се 

влошава, най-вече в районите на самите площадки. 

Битовите отпадъци се депонират на общинско депо „Теклен дол“, намиращо се на 15 км от 

гр.  Смолян. 

Община Смолян има разработени и влезли в сила: 

 Общинска програма за опазване на околната среда,  

 Програма за управление на отпадъците 

 Програма за намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и План за 

действие 2015-2020 г. 

Други приоритети са прилагането на екологична политика в развитието на селското 

стопанство и туризма, обезпечаване на доброто състояние на повърхностните и подземни 

води на територията на общината. 

 

Сграден фонд в общината. Наличният сграден фонд на територията на Общината по 

отношение на собственост се разглеждат като сгради: 

 Общинска собственост; 

 Частна собственост. 

Сградният фонд на община Смолян включва: 

 сгради за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и 

местната администрация; 

 обществено обслужващи сгради - училища, детски градини и читалища; 

 помещения в сгради; 

 многофамилни жилищни сгради и индивидуални къщи – представляващи жилищния 

фонд на общината и др. 

По отношение на предназначението на сградите се приема следната квалификация на 

сградите : 

1. жилищни: еднофамилни индивидуални къщи; многофамилни жилищни сгради 

(блокове) с ниско и средно застрояване; смесени сгради. 

2. нежилищни (сгради, които са публична собственост или се използват от 

обществеността): сгради за административно обслужване; сгради в областта на 

образованието (учебни, детски градини и др.); други сгради за обществено ползване (сгради 

в областта на социалните дейности, читалища и др.). 

 

Състоянието на общинския сграден фонд и на сградния фонд в жилищния сектор в община 

Смолян не се различават от тези в страната за населени места от този тип, като основните 

причини за високата енергоемкост са: наследена енергоинтензивна структура в 

строителството в зависимост от годините на построяване – външните стени на повечето 

стари сгради са с неизолирани стени имат до 5 пъти по-големи топлинни загуби в сравнение 

с нормите за ново строителство, сутерените и таванските плочи също са без топлоизолация, 

топлинните загуби през старата морално остаряла дограма - прозорци и врати достигат до 

50 % и неефективното отопление и осветление. 

 

В периода 2009 – 2018г. в над 60 сгради, жилищни и общински, са изпълнени 

енергоспестяващи мерки.  

 

 

 

 



  

V. ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА И ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

Енергийна мрежа. Основен доставчик на електроенергия за община Смолян е компанията 

ЕВН България - „Електроразпределение Юг“ ЕАД (ЕР Юг) 

Газифицирането на община Смолян се осъществява от „Райков Сервиз“ ЕАД. 

Газоразпределителната мрежа се осъществява поетапно и е съгласно схема, одобрена с 

Решения №№ 493/30.05.2017г., 1006/17.12.2018г. и 2/07.08.2019г. на Общински съвет 

Смолян. 

 

Външна осветителна уредба. Външната осветителна уредба на територията на общината е 

добре изградена и задоволява нуждите на населението от светлина в тъмната част на 

денонощието. 

Изграждането на системата за улично осветление, започнало през 2009г., продължава 

поетапно да се модернизира. Тя представлява съвкупност от захранващи източници, 

разпределителна електрическа мрежа, стълбови линии и арматура, както и сравнително 

еднотипни осветителни тела. От страна на общината през последните 15 (петнадесет) години 

по системата за улично осветление е извършена цялостна подмяна на старите неефективни 

осветителни тела и осветители, които са заменени с енергоефективни LED осветители. 

Уличното осветление е един от основните консуматори на ел. енергия и генератор на разходи 

в бюджета на Община Смолян. Енергийната политика на местно ниво следва да се насочи 

към прилагане на соларно осветление за фасади на обществени сгради, парково осветление и 

постепенното му въвеждане за уличното осветление. Възможностите за приложение на ВЕИ 

в този сектор е прилагане на LED осветителни тела с фотосоларни панели и акумулатори, с 

което ще се реализират съществени енергийни икономии. 

 

VІ. ЕНЕРГИЕН ПОТЕНЦИАЛ 

 

Устойчиво енергийно развитие, включващо минимално използване на конвенционални 

горива, може да бъде достигнато само при последователно прилагане и съчетаване на 

различни мерки, въвеждащи производството и използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива с дейности за енергийна ефективност. Възможностите за насърчаване 

потреблението на енергия от ВЕИ се определят в зависимост от стратегическите цели и 

политиката за развитие на общината - постигане на конкурентоспособна, динамична и 

рентабилна местна икономика, подобряване на стандарта на живот на населението на 

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

политиката по устойчиво енергийно развитие. 

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 източници. Основната линия, която се следва 

е съчетаване на мерки за повишаване на енергийна ефективност с производството и 

потреблението на енергията от възобновяеми източници. В  това отношение в община 

Смолян се води последователна енергийна политика, както за въвеждане на ВЕИ, така и за 

подобряване на енергийната ефективност. 

Обхватът на ВЕИ в България включва: водна енергия, биомаса, слънчева енергия, вятърна 

енергия и геотермална енергия. 

 

Опитът на общината по отношение на енергийната ефективност и ВЕИ през годините 



  

показва, че на територията на община Смолян има най-голям потенциал за използване на 

слънчевата енергия, следвана от енергията от биомаса, като основни възобновяеми 

енергийни източници за задоволяване на енергийните потребности. 

 

В периода до 2019г. са въведени мерки за енергийна ефективност, подмяна на котли, монтаж 

на соларни инсталации в следните общински сгради: 

 

 

ОБЩИНСКИ СГРАДИ 

вид гориво 

за отопление 

въведени 

енергоспестяващи 

мерки 

соларна 

инсталация 

за БГВ 

І-во СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" газьол да  

ІІ-ро ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" пелети да  

ІV-то ОУ "Стою Шишков" газьол частично  

V-то ОУ "Юрий Гагарин" газьол частично  

VІ-то ОУ "Иван Вазов" газьол да  

ГПЧЕ "Иван Вазов" газьол да  

VІІ-мо СОУ "Отец Паисий" газ-метан да  

ПМГ "Васил Левски" газьол да  

ОУ с. Арда дърва   

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"  с. 

Момчиловци 

газьол   

ОУ с. Търън дърва, 

въглища 

  

ОУ с. Широка лъка газьол   

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. 

Смилян 

газьол да  

ДГ № 1 “Слънце”  газьол частично  

ДГ № 2 "Синчец" газ-метан да да 

ДГ № 3 "Родопчанче" - ясли пелети да да 

ДГ № 3 "Родопчанче" - градина да да 

ДГ № 4 - ясли газьол частично  

ДГ № 4 - градина пелети частично  

ДГ № 5 - ясли газьол частично  

ДГ № 5 - градина термопомпена 

система за 

отопление 

да  

ДТ № 6 “Зорница” - градина газьол да да 

ДГ № 6 - филиал "Снежанка" пелети, 

въглища 

да  

ДГ № 8  газьол да да 

ДГ № 10 пелети да  

ДГ № 11  газьол да  

ДГ “Изворче” – с. Момчиловци   дърва, газьол   

ДГ – с. Търън  дърва   

ДГ – с. Смилян  дърва, 

въглища 

  



  

ДГ – с. Смилян /филиал/   дърва, 

въглища 

  

ДГ – с. Могилица   дърва   

ДГ – с. Широка лъка   дърва частично  

ПДГ - с. Кутела дърва   

Художествена галерия    

Регионална библиотека    

Исторически музей    

Р Д Театър "Н. Хайтов" пелети   

Планетариум газьол   

Младежки дом /ОДМЦ/    

Плувен басейн пелети да да 

Спортна зала пелети да  

Център за подкрепаза личностно 

развитие - УО “Васил Димитров”  

газьол   

ДЦДВУ "Звънче" газьол да да 

ДВПР /жени/ с. Ровино газьол да  

ДВПР /мъже/ с. Петково газьол да  

ДСХ с ОЛБ с. Фатово газьол да  

Сграда Общинска администрация газ-метан да  

 

 

В периода 2014-2019г. основно се извърши надграждане на вече изпълнените до 2014г. 

енергоспестяващи мерки, а именно монтаж котли на пелети и газ-метан и соларни 

инсталации. 

В резултат за последните три години община Смолян отчита следния ефект2:  

 Изпълнение на целите за енергийни спестявания /средно/ 45% 

 Средно годишно спестени енергии /ел. енергия и топлинна енергия/  - 654 MWh/год. 

 Средно годишно спестени емисии СО2 – 255 т/год. 

 

 

ИЗБОР НА МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Изборът на подходящите мерки, дейности и последващи проекти е от особено значение за 

успеха и ефективността на енергийната политика на Община Смолян. 

При избора на дейности и мерки е необходимо да бъдат взети предвид: 

- достъпност на избраните мерки и дейности; 

- ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции; 

- проследяване на резултатите; 

- контрол на вложените средства. 

 

За насърчаване използването на ВЕИ са подходящи следните мерки: 

- Административни мерки 

- Финансово-технически мерки 

                                                           
2 Резултатите са на база годишни отчети на община Смолян съгл. чл. 12 от Закона за енергийната ефективност, 
които отчети са публикувани на сайта на общината. 



  

Административни мерки: 

 При разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени планове 

за населените места в общината да се отчитат възможностите за използване на 

енергия от възобновяеми източници; 

 Да се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, съществуващите и да не 

се допускат приемане на нови административни ограничения пред инициативите за 

използване на енергия от възобновяеми източници; 

 Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти за достъп и 

потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници, потребление на газ от възобновяеми източници, както и за 

потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта; 

 Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти на 

индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за 

охлаждане от възобновяеми източници; 

 Общината да провежда информационни и обучителни кампании сред населението за 

мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и 

използването на енергия от възобновяеми източници. 

 Общината да съдейства за повишаване на контрола при доставките и разхода на 

гориво, експлоатационната дисциплина и квалификацията на обслужващия и 

административния персонал. 

 Намаляване на разходите за улично осветление, чрез въвеждане 

на комбинирани системи с внедрени соларни панели; 

 Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови; 

 Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в общински сгради; 

 Изграждане и експлоатация на системи за производство на енергия от възобновяеми 

енергийни източници. 

 Стимулиране производството на енергия от биомаса. 

 

Технически мерки: 

 Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от ВЕИ 

върху покривните конструкции на сгради общинска собственост и/или такива със 

смесен режим на собственост. 

 След изтичане на амортизационния срок на съществуващата система за улично 

осветление, изграждане на нова с използване на енергия от възобновяеми източници, 

като алтернатива на съществуващото улично осветление. 

 Използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за енергийна ефективност 

при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт 

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

собственост. 

 Въвеждане на соларни осветителни тела за парково, градинско и фасадно осветление 

на територията на община 

 

Източници и схеми на финансиране: 

Подходите на финансиране на общинските програми са: 

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), 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 средства (примерно: жител на 

общината, ученик в училище, пациент в болницата, и т.н.) или публично-частно 

партньорство. 

 

Комбинацията на тези два подхода може да доведе до предварителното определяне на 

финансовата рамка на програмата. 

 

Основни източници на финансиране: 

 Държавни субсидии – републикански бюджет; 

 Общински бюджет; 

 Собствени средства на заинтересованите лица; 

 Договори с гарантиран резултат; 

 Публично частно партньорство; 

 Финансиране по Оперативни програми; 

 Финансови схеми по Национални и европейски програми; 

 Кредити с грантове по специализираните кредитни линии. 

 

 

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2023 г. 

 

  Проект / Дейност 
прогнозна 

стойност /лева/ 
финансиране 

1 

„Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - 

системи за външно изкуствено 

осветление на общините“ 

1 000 000 

Финансов механизъм на 

Европейското икономическо 

пространство 2014 – 2021 г.  

Министерство на енергетиката 

Програма "Възобновяема 

енергия, енергийна 

ефективност, енергийна 

сигурност"  



  

2 

Подмяна на горивната база -

Проектиране и изграждане на нови 

отоплителни инсталации и нови 

котелни централи на пелети или газ-

метан 

  

Държавни субсидии – 

републикански бюджет; 

Общински бюджет; 

Оперативни програми; 

Финансови схеми по 

Национални и европейски 

програми; 

Кредити с грантове по 

специализираните кредитни 

линии 

  І-во СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" 70 000   

  ІV-то ОУ "Стою Шишков" 66 000   

  V-то ОУ "Юрий Гагарин" 138 000   

  VІ-то ОУ "Иван Вазов" 
80 000   

  ГПЧЕ "Иван Вазов" 

  ПМГ "Васил Левски"     

  ОУ с. Арда 50 000   

  
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"  с. 

Момчиловци 
71 500   

  ОУ с. Търън 50 000   

  ОУ с. Широка лъка 40 000   

  
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. 

Смилян 
132 500   

  ДГ № 1 “Слънце” и ДЦДВУ "Звънче" 80 000   

  ДГ № 4 - ясли 32 000   

  ДГ № 5 - ясли 30 000   

  ДТ № 6 “Зорница”  50 000   

  ДГ № 8  50 000   

  ДГ № 11  50 000   

  ДГ “Изворче” – с. Момчиловци   27 000   

  ДГ – с. Търън  40 000   

  ДГ – с. Смилян  63 000   

  ДГ – с. Смилян /филиал/   40 000   

  ДГ – с. Могилица   40 000   

  ДГ – с. Широка лъка   40 000   

  ПДГ - с. Кутела 30 000   

  Р Д Театър "Н. Хайтов" 400 000   

  ДВПР /жени/ с. Ровино 80 000   

  ДВПР /мъже/ с. Петково 80 000   

  ДСХ с ОЛБ с. Фатово 80 000   

        

3 
Монтаж на слънчеви колектори за 

БГВ 
    

  ДГ № 1 “Слънце” 35 000   



  

  ДГ № 4 - ясли 35 000   

  ДГ № 4 - градина 35 000   

  ДГ № 5 - ясли 35 000   

  ДГ № 10 35 000   

  ДГ № 11  35 000   

  ДГ “Изворче” – с. Момчиловци   35 000   

  ДГ – с. Търън  20 000   

  ДГ – с. Смилян  35 000   

  ДГ – с. Смилян /филиал/   20 000   

        

4 

Монтиране на фотоволтаични 

системи с мощност до 30 kW/p върху 

части от покриви на 5 общински 

сгради,  обща площ на покривните 

части 100 кв.м. 

  частни инвестиции 

        

5 

Създаване на информационна 

система за ВЕИ, включваща база 

данни за инвестиционните разходи  

3 000 общински бюджет 

6 

Повишаване административния 

капацитет по отношение на:  

3 000 общински бюджет 

Контрол при доставките на 

гориво;  

Контрол на разхода и качеството 

на горивата;  

Намаляване на разходите за 

енергоносители. 

7 

Извършване на първоначални и 

периодични технически прегледи на 

всички котли с топлинна мощност 

над 116,3 kW, съгласно Наредбата за 

устройството, безопасната 

експлоатация и техническия надзор 

на съоръжения под налягане 

5 000 общински бюджет 

 

 

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

 

Наблюдението и контрола на общинската краткосрочна Програма за насърчаване 

използването на ВЕИ и биогорива на община Смолян трябва да се осъществява на три 

равнища. 

 

Първо равнище: Осъществява се от общинската администрация по отношение на графика 



  

на изпълнение на инвестиционните проекти залегнали в годишните планове. По заповед на 

кмета на общината оторизиран представител на общинска администрация изготвя 

периодично доклади за състоянието на планираните инвестиционни проекти и прави 

предложения за актуализация на годишните планове. Докладва за трудности и предлага 

мерки за тяхното отстраняване. Периодично (поне един пъти в годината) се прави доклад 

за изпълнение на годишния план и се представя на Общинския Съвет. 

 

Второ равнище: Осъществява се от Общинския съвет. 

Общинският съвет, в рамките на своите правомощия, приема решения относно 

изпълнението на отделните планирани дейности и задачи по ЕЕ. 

 

Трето равнище: АУЕР - 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 представят на Агенцията по 

образец до 31 март на годината, следваща отчетната година. 

 

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. 

 

 

№ Мерки за ЕЕ 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 

намаляване 

потреблението на 

енергия в тях; 

Намаляване разходите в 

общинския бюджет; 

Въведени ВЕИ в 

жилищни сгради;  

Повишаване на 

комфорта на 

обитаване на 

обектите;  

Намаляване 

потреблението на 

енергия в общината. 

Общински сгради 

с въведени ВЕИ; 

Частни жилищни 

сгради с ВЕИ; 

Количество 

спестена енергия; 

Количество 

спестени емисии 

на СО²  

Икономии в 

общинския 

бюджет 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 

kWh 

 

 

Тон 

 

 

Лева 

Технически и 

работни проекти, 

издадени 

разрешения за 

строеж; 

 

Справки за 

потребявано 

количество ел. 

енергия; 

 

Годишни отчети 

за изпълнение 

на общинския 

бюджет. 

2 Стимулиране на 

бизнес сектора за 

използване на 

ВЕИ и 

привличане на 

местни и 

чуждестранни 

инвестиции 

Инсталирани 

фотоволтаични и/или 

слънчеви системи 

върху големи 

покривни и сградни 

площи;  

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 

потребявано 

количество ел. 

енергия. 

3 Използване на 

енергия от ВЕИ 

Извършено енергийно 

обследване на 

Монтирани 

хибридни 

Брой 

 

Резюмета и 

доклади от 



  

при осветление 

на улици, 

площади, 

паркове, градини 

и други имоти 

общинска 

собственост 

системата за улично 

осветление на 

територията на 

общината; 

Въведено 

хибридно улично 

осветление в 

община Смолян; 

Намаляване 

потреблението на 

енергия; 

Намаляване 

разходите в 

общинския бюджет. 

осветителни 

тела; 

Количество 

спестена 

енергия; 

Количество 

спестени 

емисии на СО² 

 

 

kWh 

 

 

 

Тон 

извършени 

енергийни 

обследвания на 

уличното 

осветление; 

Справки за 

потребявано 

количество ел. 

енергия за улично 

осветление 

Годишни отчети за 

изпълнение на 

общинския бюджет. 

4 Повишаване на 

квалификацията 

на общинските 

служители с цел 

изпълнение на 

проекти свързани 

с въвеждането и 

използването на 

ВЕИ 

Проведени обучения 

на общински 

служители за 

въвеждане на ВЕИ; 

Изпълнение на 

заложените в 

общинската 

краткосрочна 

програма за 

насърчаване 

използването на ВЕИ 

и биогорива проекти и 

дейности; Създадена 

информационна 

система за ВЕИ в 

община Смолян, 

включваща база данни 

за инвестиционните 

разходи и 

количествата 

произведена енергия. 

Реализирани 

проекти в 

областта на 

ВЕИ; 

Проведени 

обучения; 

Обучени 

общински 

служители за 

ВЕИ; 

Създадени 

информационн и 

системи за ВЕИ в 

община 

Смолян 

Брой 

 

 

 

Брой 

Брой 

 

 

Брой 

Документация на 

реализираните 

проекти; 

Присъствени 

списъци, 

сертификати и 

други документи 

за проведени 

обучения; 

Годишни справки 

от създадената 

информационна 

система за ВЕИ в 

община Смолян, 

включваща база 

данни за 

инвестиционните 

разходи и 

количествата 

произведена 

енергия. 

5 Повишаване на 

нивото на 

информираност 

сред 

заинтересованите 

страни в частния 

и публичния 

сектор, както и 

сред гражданите 

във връзка с 

възобновяемите 

енергийни 

източници 

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 

информацио

нни 

материали; 

 

Копия на 

публикации в 

медии. 

 

 

За успешния мониторинг на Програмата е необходимо да се прави периодична оценка на 

изпълнението, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите резултати. 

 



  

Краткосрочната Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива има отворен характер и в срока на действие до 2023 г. ще се 

усъвършенства, допълва и променя в зависимост от нормативните изисквания, 

новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и финансови възможности за реализация 

на нови мерки, проекти и дейности. 


