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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ  
 

АУЕР – Агенция за устойчиво енергийно развитие  

ВИ – възобновяеми източници  

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници 

ВИЕ – възобновяеми източници на енергия  

КЕВР –комисия за енергийно и водно регулиране  

ЕЕ – Енергийна ефективност  

ЕС – Европейски съюз  

ЕСБ – Енергийна стратегия на България  

ЕК – Европейска комисия  

ЗВ – Закон за водите 

ЗГ – Закон за горите  

ЗБР- Закон за биологичното разнообразие 

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 

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  

Ktoe - Килотон нефтен еквивалент 

kWh/m² - киловат час на квадратен метър 

МW/ h -Year - Мегават часа годишно 

l/s – литра в секунда  

m/s – метра в секунда 

h – Час  

МЕ - Министерство енергетиката  

МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МЗХ - Министерство на земеделието и храните  

МПС – моторно превозно средство  

НДПВЕИ – Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ  

НПДЕВИ – Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници  

НСИ – Национален статистически институт  

ОП – Оперативна програма  

ПЧП – публично-частно партньорство 

 ФЕЕВИ – Фонд "Енергийна Ефективност и възобновяема енергия  
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Използването на повече енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) е от решаващо 
значение за намаляване на емисиите от парникови газове в Европейският съюз и на 
неговата зависимост от изкопаеми горива и вносна енергия, увеличавайки по този начин 
сигурността на енергийните му доставки. Освен това енергията от възобновяеми 
източници може да играе важна роля като двигател на устойчивото развитие в селските 
райони.  
Възобновяемите източници са важен елемент на решението за гарантиране на устойчиво 
бъдеще по отношение на енергийната обезпеченост. 
 
 
 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

Значението на произведената енергия от възобновяеми източници е голямо за Европа. 

Този вид енергия има ключова роля при намаляването на вредните емисии от парникови 

газове, прахови частици и други. Основната същност на енергията от възобновяеми 

източници е да подобрява сигурността на нашите енергийни доставки и да поддържа 

нашата водеща технологична индустрия за чиста енергия. В тази връзка, лидерите на 

Европейския съюз се споразумяха за постигане на юридически обвързващи национални 

цели за повишаване на дела на енергията от възобновяеми източници, така че да се 

постигне 20% дял за целия Съюз до 2020 г. Тези цели, включени в Директива 2009/28/ЕО 

на Европейският парламент и Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на 

Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, са залегнали в основата на цялата европейска 

регулаторна рамка в тази област. Според Директива 2009/28/ЕО, задължителната 

национална цел на Република България до 2020 г. е делът на енергията от ВИ да достигне 

16% от крайното брутно потребление на енергия, включително 10% от потребление на 

енергия от ВИ в транспорта. Използването на енергия от ВИ, според изискването на 

директивата се анализира, поощрява и отчита поотделно в три направления:  

 

 • Потребление на електроенергия – от водна, вятърна, слънчева, геотермална енергия и 

биомаса; 

 • Потребление на топлинна енергия и енергия за охлаждане – слънчева, геотермална 

енергия и биомаса; 

 • Потребление на енергия от ВИ в транспорта – биогорива и електрическа енергия, 

произведена от ВИ.  
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Националната политика за насърчаване на производството на енергия от ВИ има 

следните цели:  

 

• Насърчаване развитието и използването на технологии за производство и потребление 

на енергия, произведена от ВИ;  

• Насърчаване развитието и използването на технологии за производство и потребление 

на биогорива и други възобновяеми горива в транспорта;  

• Диверсификация на енергийните доставки;  

• Повишаване капацитета на малките и средните предприятия, производителите на 

енергия от ВИ и производителите на биогорива;  

• Опазване на околната среда;  

• Създаване на условия за постигане устойчиво развитие на местно и регионално ниво. 

 

 Според последни доклади на Министерство на енергетиката , България е постигнала 

поставената ѝ цел от 16% енергия от ВИ включени в от енергийния микс за крайни 

потребители. На този етап от това следва, че държавата няма да присъединява 

инсталации за производство на енергия от ВИ към енергийната мрежа на 

преференциални цени. На преден план пред европейските държави седи поставянето на 

цел за спестяване на енергия до 2030 година. 

 

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 

Общинските програми  за насърчаване и устойчиво използване на местният 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. 

Тази програма е израз на политиката за устойчиво развитие на община Своге. Тя 

предоставя големи възможности за съчетаване на нужните мерки за опазване на климата 

с нови технологични и икономически дейности с перспективни работни места. 

Предизвикателството се състои в това да се сложи край на прекомерно увеличаващото се 

енергийно потребление без да се намалява качеството на живот. 

Във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз страната ни 

хармонизира своите политики с тези на Европейския съюз и транспонира 

законодателството му. Политиката по насърчаване на ВЕИ има най-голям приоритет в ЕС, 

който по тази причина прилага голям брой политики и мерки, насочени към тяхното 

развитие. 

България разполага с известен потенциал от ВЕИ и може да покрие част от общите си 
енергийни потребности чрез развитието, разработката и експлоатирането на възобновяемите 
източници. Те  са местен ресурс, чието използване ще допринесе за намаляване зависимостта на 
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страната от внос на енергийни ресурси и ще окаже положителен социален ефект. Връзката 
между увеличаване на произведената енергия от ВЕИ и опазването на околната среда е пряка, 
тъй като ВЕИ не замърсяват и не увреждат околната среда, а дори оползотворяват и преработват 
отпадъци за производство на енергия. Важен ефект от тяхното внедряване е и ограничаването на 
емисиите на парникови газове в атмосферния въздух, което спомага за изпълнението на 
задълженията на страната ни по протокола от Киото. 
 
Програмата е съобразена с планираното развитие на района, особеностите и потенциала на 
Общината, и с действащата стратегия за енергийна ефективност. Основна цел на програмата е 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници за собствени нужди в 
общински и частни сгради. 
 
Чрез изготвяне на дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива за периода 2019-2029 г се цели: 

 
 подобряване 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 геотермални източници, използване на биомаса, в т.ч. преработка на 

отпадъци). 

 
Общинските програми за насърчаване използването на възобновяеми източници на 

енергия, определят приоритетите за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници 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. 

 
Общинските дългосрочни и краткосрочни програми предвидени в ЗЕВИ биват два вида: 

- дългосрочни програми, които в чл.10 ал.1 от ЗЕВИ е предвидено, че се 

разработват за срок от 10 години.  

- краткосрочни програми, за които е предвидено срок от 3 години. 

 
Тези програми отразяват общата държавна политика за насърчаването и използването на 

тази енергия и биогоривата в Република България и се разработват в съответсвие с 

Националният план за действие за енергията от ВИ (НПДЕВИ): 

 
 
       

     КРАТКОСРОЧНИ        СРЕДНОСРОЧНИ           ДЪЛГОСРОЧНИ 

      ЕЕ                      ВЕИ    ЕЕ        ВЕИ        ЕЕ        ВЕИ 
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Дейности с най-голям 

приоритет 
 

 

 

Дейности изискващи по 

дълъг период на 

внедряване 
 

 

Дейности свързани с 

планове за дългосрочно 

икономическо развитие 
 

 

 

 

 

 

 
Табл.1 Мерки ,който могат да се заложат в общинските програми за насърчаване използването на енергия от ВИ и Биогорива 

 

 

 

3 . ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 
 

Дългосрочната програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община 

Своге  за периода 2019-2029 г. е разработена на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници и в съответствие с Националния план за действие 

за енергията от възобновяеми източници и Указанията на Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие. Програмата е подчинена на Националната дългосрочна програма за 

енергийна ефективност 2005-2015 г., Енергийната стратегия на Република България и 

Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на 

климата. Европа се ориентира към нова обща енергийна политика, като постановките 

одобрени на европейско ниво представляват пакет от интегрирани мерки за 

преориентиране на икономиките на държавите членки към ефективно използване на 

енергията от нисковъглеродни източници и повишаване на енергийната ефективност. 

Постоянно растящите цени на енергоносителите, глобалното замърсяване на околната 

среда и хармонизирането с европейските норми за енергийна ефективност и използване 

на ВЕИ, обуславят необходимостта от разработване на програми за енергийна 

ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на 

национално, регионално и местно ниво. Енергийната ефективност е качествено понятие, 

характеризиращо рационалното използване на енергийните носители чрез подобряване 

качеството на енергийните услуги и насърчаване въвеждането и използването на 

възобновяеми източници на енергия при най-приемлива цена за обществото.  

 
С намаляването на фосилните енергоизточници като въглища, нефт и земен газ и 

същевременно глобалното увеличение на енергийно потребление, възниква въпросът: 

Как ще се осъществява в бъдеще снабдяването с електричество? Ще бъде ли ограничен 

достъпът до тях, поносима ли ще бъде цената им и още колко време можем да си позволим 

да замърсяваме околната среда чрез използването им? Възобновяемата енергия се 

отличава преди всичко с това, че произхожда от неизчерпаем за човешките мащаби 

източник. Естествените енергийни ресурси осигуряват около 3078 пъти повече енергия, 

отколкото се нуждае човечеството в момента. При използването на слънчева, водна и 
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вятърна енергия не се отделя въглероден диоксид. Тези енергоизточници не влияят на 

глобалното затопляне. Енергийната политика на ЕС е продиктувана от промените в 

климата, които особено в последните години отправят все по-тревожни сигнали за 

човечеството. Глобалните предизвикателства, свързани с околната среда, изискват 

отговор и действия на глобално, регионално, национално и местно ниво. Към страните 

членки се поставят все по-високи изисквания за увеличаване дяла на възобновяемата 

енергия в крайното енергийно потребление. Тези изисквания се регламентират с редица 

правни норми на първичното и производно право на ЕС и се транспонират в 

националните политики и законодателства на страните членки. Политиката за чиста 

енергия споделя фундаментални цели с широк диапазон политики на Общността, като 

най-съществените от тях са: насърчаване на конкурентоспособността и трудовата заетост, 

осигуряване на достъп до основни стоки и услуги и укрепване на ЕС като партньор в 

устойчивото развитие. Енергията от ВИ и енергийната ефективност са в състояние да 

окажат силно въздействие върху предизвикателствата, пред които са изправени другите 

секторни политики. В тази връзка на ниво Европейски съюз се прилага координиран 

подход в голям диапазон политики на Общността, които оказват въздействие върху 

рационалното използване на енергията.  

 

Основните цели на пакета „Климат – енергетика” са:  

• 20% намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. спрямо базовата година по 

протокола от Киото (1990 г);  

• 20% увеличение на енергийната ефективност; 

• 20% дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия в 

ЕС до 2020 г.;  

• 10% дял на биогоривата в транспорта до 2020 г.  

 

 

Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от възобновяеми 

източници (ВИ), е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и 

минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в 

енергийния сектор. 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). Производството на електрическа и топлинна енергия 

от ВИ има добре известни ползи както в Европейския съюз, така и у нас. Тези ползи са 

анализирани многократно в редица доклади на Европейската комисия (ЕК), както и в 

основни стратегически документи на национално ниво и могат да се обобщят в следните 

направления: 

• подобряване на сигурността на енергийните доставки;  
 
 
• повишаване на конкурентоспособността на индустрията и секторите, 

разработващи технологии за оползотворяване на ВИ; 
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• намаляване на емисиите на парникови газове основно от енергийния сектор;  

• намаляване на националните и регионални емисии на замърсителите;  

• подобряване на икономическите и социалните перспективи за регионално 

развитие; 

 

 
В решаването на въпросите, свързани с изменението на климата, съществен принос имат 

както държавните и местни институции, така също и бизнесът, академичните и научни 

среди, неправителствените организации, гражданите. В тези инициативи общините имат 

ключова роля: чрез мерки за повишаване на енергийната ефективност и засилено 

използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), те няма да въздействат 

допълнително на глобалното затопляне. Много малки и големи европейски общини 

покриват енергийните си нужди вече изцяло от възобновяеми енергийни източници, 

други са на път да го постигнат. За целта е необходимо да се предостави на общините и 

тяхното население нужната информация за осъществяване на целите. Преминаването към 

ВЕИ въздейства благоприятно не само на климата, но има и сигурни икономически 

предимства. То ни прави по-независими от внос на енергия и осигурява работни места. 

 
С разработването на тази програма  се цели създаване на  устойчива политика за 

усвояване на различни енергийни възможности, тяхното приложение на местно ниво с 

конкретен обхват на инвестициите и осигуряване на финансиране, чрез различни 

инструменти, а реализирането на програмата ще доведе и до:  

- намаляване вредните газови емисии, отделяни в атмосферата, водещо до подобряване 

параметрите на околната среда; 

- намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на енергиите и горивата 

върху крайните потребители и подобряване комфорта на живот на домакинствата;  

- рационално използване и забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни 

ресурси; 

- намаляване зависимостта на страната от внос на енергийни ресурси; 

 - създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за услуги 

и т.н.) на енергийно ефективни съоръжения, разкриване на нови работни места; 

 - създаване на условия за добиване на енергия от ВЕИ;  

- постигане на устойчиво развитие. 

 
 
 
 
 
 
 
Във връзка с разработването на настоящата програма, задълженията  на Общината са : 
 
 
  

КМЕТА НА  
ОБЩИНАТА 
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        Фиг.1 Задължение на общината при изготвяне на ДПНИЕВИ 

 

 

РАЗРАБОТВА ОБЩИНСКИ ДЪЛГОСРОЧНИ И 
КРАТКОСРОЧНИ ПРОГРАМИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ 
ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

НПДЕВИ   
(Чл. 10, АЛ. 1 ОТ ЗЕВИ) 

 

ВНАСЯ ЗА ПРИЕМАНЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ РАЗРАБОТЕНИТЕ 

ДЪЛГОСРОЧНИ И КРАТКОСРОЧНИ 
ПРОГРАМИ 

(Чл. 10, АЛ. 1 ОТ ЗЕВИ) 

 

ПРЕДОСТАВЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА ПРОГРАМИТЕ  

НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 

ДИРЕКТОР  
НА АУЕР 

(Чл. 10, АЛ. 3 т. 2 
ОТ ЗЕВИ) 

 

ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРОГРАМИТЕ НА ОБЛАСТНИЯ 
УПРАВИТЕЛ 

(Чл. 10, АЛ. 3 т.2 ОТ ЗЕВИ) 

 

ПРЕДОСТАВЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ПРОГРАМИТЕ НА 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
(Чл. 10, АЛ. 3 т. 2 ОТ 

ЗЕВИ) 

 

ОБЩИНСКИЯТ 
СЪВЕТ 

ПРИЕМА 
РАЗРАБОТЕНИ
ТЕ ПРОГРАМИ 

(Чл. 9 ОТ ЗЕВИ) 
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4. НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ И ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА  

 

 Директиви на ЕС 

 

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%. 

 

 Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на 

ВЕИ 2005-2015 г. (НДПВЕИ) 

 

Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г. 

(НДПВЕИ) се разработва в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 2, т. 9 от Закона за 

енергетиката и под-законовите нормативни актове към него. Тя е съобразена с общата 

концепция за развитието на ВЕИ в страната, с набелязаните индикативни цели за 

производство на електрическа енергия от ВЕИ и средствата за постигането им. 

- Производство на електроенергия: Делът на ВЕИ през 2015 година да надвиши 

9% от брутното производство на електрическа енергия. 

- Заместване на конвенционални горива и енергии с общ енергиен еквивалент 

не    по-малко от 1 300 ktoe годишно. 

- Поет ангажимент по Директива 2003/30/ЕС за пазарен дял на биогорива. 

 

 

 Енергийна стратегия на Република България 

 Националната приоритетна цел за бърз и устойчив икономически растеж е пряко    

свързана с подобряването на текущия енергиен сектор. В тази насока, енергийният сектор 

е задължен да отговаря на ключови изисквания като: 

- Обезпеченост на енергоснабдяването; 

- Високо ниво на конкурентоспособност; 

- Изпълнение на изискванията за опазване на околната среда. 
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Като цяло приоритетите, заложени в политиката на енергийния сектор са в подкрепа на 

Националния план за икономическо развитие на Република България и са в съответствие 

с Енергийната стратегия на страната. 

 
Енергийната стратегия на Република България има следните главни цели: 

-   насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност при крайните  

потребители; 

-   подкрепа, включително чрез държавни гаранции, на проекти за управление 

на потреблението, които имат значителен социален ефект; 

-   насърчаване развитието на по-икономични от електрическата енергия 

възможности за отопление и подобряване на достъпа на населението до 

тях; 

-    пренасочване на електрическата енергия към по-високотехнологични 

нужди     на икономиката и намаляване на цената й чрез отлагане на скъпи 

инвестиции (изграждането на ефективни системи за газификация или 

топлофикация, изисква по-малко средства, отколкото изграждането на 

електрическа мощност за задоволяване на същото потребление); 

-   премахване на изкривяванията при цените на различните видове горива и 

енергии за отопление, така че да се създадат действащи стимули за 

енергоспестяване от населението; 

-   подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия; 

-   насърчаване на комбинираното производство на топлинна и електрическа 

енергия; 

-   намаляване на енергийните загуби. 

 

 Закон за енергията от възобновяеми източници 

Този закон урежда обществените отношения, свързани с производството и потреблението на: 
- електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници; 

- газ от възобновяеми източници; 

- биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта 
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 Закон за енергийната ефективност 

Законът за енергийната ефективност цели да поясни и да даде по-изчерпателно 

определение на енергийната ефективност като национален приоритет на държавната 

политика в тази област. Нужни са по-ясни дефиниции на ангажиментите и каква е 

подкрепата на държавата за развитието на енергийната ефективност. Това включва и 

създаването на институционални, нормативни и финансови условия за реализиране на 

националната политика като предпоставка за успешното интегриране с Европейския съюз. 

 
 Закон за енергетиката 

Законът за енергетиката следва насоките на Енергийната стратегия на Република 

България и е разработен въз основа на нея. Този закон заимства примери от други страни 

чрез сравнителен анализ на нормативната уредба на страните от Европейския съюз, на 

Договора към Европейската енергийна харта и други правни източници. 

Преди всичко законът съчетава особените изисквания на националното законодателство. 

Той изцяло отговаря на изискванията на Директивите на Европейския съюз, които 

определят общите правила на вътрешния пазар на електрическа енергия и природен газ. 

В закона за енергетиката е предвидено стимулиране на производството на енергия от ВЕИ 

чрез: 

- задължително изкупуване на енергията произведена от ВЕИ по преференциални 
цени;                                                             

- приоритетно присъединяване към преносната, съответно разпределителна мрежа на 
централи произвеждащи енергия от ВЕИ; 

- изкупуване на цялото количество електрическа енергия от комбинирано 
производство, като по преференциални цени се изкупуват количествата до 50 MW. 

 

 Закон за опазване на околната среда 

Чрез този закон се уреждат обществените отношения, свързани със: 

- опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и 

защитата на здравето на хората; 

- съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната 

биогеографска характеристика на страната; 

- опазването и ползването на компонентите на околната среда; 

- контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда; 

- осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда и 

източниците на замърсяване; 
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- предотвратяването и ограничаването на замърсяването; 

- създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на 

околната среда; 

- стратегиите, програмите и плановете за опазване на околната среда; 

- събирането и достъпа до информацията за околната среда; 

- икономическата организация на дейностите по опазване на околната среда; 

- правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и 

физическите лица по опазването на околната среда. 

 

 Закон за устройство на територията 

Законът за устройство на територията (обн. ДВ бр. 1/2001 г.) е разработен за да подмени 

действащия до тогава Закон за териториално и селищно устройство (ЗТСУ, обн. ДВ бр. 

29/1973 г.) и има за цел да обхване устройството както на урбанизираните територии, така 

и на тези, извън границите на населените места и селищните образувания, групирайки ги 

като урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), земеделски 

територии, горски територии, защитени територии и нарушени територии за 

възстановяване. 

Основната цел на ЗУТ, е да уреди чрез общи правила за поведение (правни норми) 

обществените отношения в областта на устройството на територията, при спазване и 

доразвиване на основни конституционни принципи: 

- Опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и 

разнообразието на живата природа и разумното използване на природните 

богатства и ресурсите на страната (чл. 15 от Конституцията на Р. България) 

- Създаване на условия за балансирано развитие на отделните райони на 

страната при опазване на Земята от обществото и държавата като основно 

национално богатство 

- Създаване и гарантиране еднакви правни условия за стопанска дейност, на 

здравословна и благоприятна околна среда на всички граждани    и   

юридически лица. 

 

 

 

 Други закони, стратегии и наредби 

 Закон за водите; 
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 Закон за земеделските земи; 

 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 рибарство и аквакултурите; 

 Национална стратегия по околна среда (2005-2014) 

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2005- 

2015 

 Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на  

биомаса 2008-2020 

 Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на 

биогорива в транспортния сектор 2008-2020 

 Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008-2013 

 Национален план за действие за енергия от ВИ 2010-2020 

 Национален план за изменение на климата 2013-2020 

 Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на  

земеделски земи 

 Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата и Протокол на Киото; 

 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 (ЗООС); 

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

строителството (ЗУТ). 

 Наредба № РД-16-1117 за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна 

и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми 

източници. 

 Наредба № РД-16-869 за изчисляването на общия дял на енергията от    

възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия  и   

потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в   

транспорт. 

 

5. ПРОФИЛ  НА ОБЩИНА СВОГЕ 

 

5.1. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Общината е разположена в северната част на Софийска област. С площта си от 866 km2 

заема 2-ро място сред 22-те общини на областта, което съставлява 12,27% от територията 

на Областта. Границите ѝ са следните: 

 на изток – община Ботевград; 

 на юг – Столична община, област София; 

 на югозапад – община Костинброд; 

 на запад – община Годеч; 

 на север – община Вършец, област Монтана; 

 на североизток – община Враца и община Мездра, област Враца. 

 

 

 

 

 

 

 

Община Своге се състои от 1 административен център – град Своге и още 38 селища. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0
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Фиг №2 Селища на територията на община Своге 

 

По данни на общината населението на общината към 2019 г е 19 407 души. 

Релефът е предимно планински със средна надморска височина 818 м и денивелация от 

345 м1. На територията на общината попадат части от Мала планина, южните склонове на 

Козница и Голема планина, както и Искърският пролом, където е концентрирана по-

голямата част от населените места. Особеностите на релефа и геологическите структури  

определят района като свлачищен.  

Планински терен, по-голямата част на който е заета от горски територии – 495 970 дка, 

което представлява 57.26% от общата площ на общината. 

Земеделските земи възлизат на 322,705 дка, като по-голяма част от тях заемат 

естствените пасища и ливади. Само 1.41% от общата площ се пада на обработваемите 

земи или това са около 12 242 дка 

 

 

 КЛИМАТ 

 

Територията на Общината попада в Умереноконтиненталната подобласт на следните три 

климатични района: 

              - Климатичен район на високите полета в Западна Средна България; 

              - Климатичен район на хълмистите и нископланинските части на Западна Средна 

България; 

             - Планински климатичен район – среднопланинската част. 

 

Този климат обуславя студена зима, прохладно лято и ранно настъпваща есен, в 

сравнение с останалите части на страната. 

            По поречието на р. Искрецка  има специфичен микроклимат, изключително 

подходящ за балнеолечение на белодробни заболявания. Климатичните особености в 

общината са благоприятни за отглеждането на голям брой основни земеделски култури, 

от които по-значителните и с традиции са пшеница, ечемик, царевица и др. Отглеждат се 

също зеленчуци - домати, пипер и др. Трайните насаждения не са широко застъпени 

                                           
 

Град Своге ,село Бакьово ,с. Батулия ,с. Бов ,с. Бов (гара) ,с. Брезе ,с. 

Брезовдол ,с. Буковец ,с .Добърчин ,с. Добравица ,с. Дружево ,с. 

Еленов дол, с. Габровница ,с.Губислав ,с. Искрец ,с. Желен, 

с.Лакатник, с.Лакатник (гара) с.Лесковдол ,с. Левище ,с. Луково ,с. 

Манастирище ,с. Миланово с.Огоя ,с. Оплетня ,с. Осеновлаг,с. 

Реброво, с.Редина ,с. Свидня ,с. Томпсън ,с. Церецел, с., Владо 

Тричков ,с. Ябланица ,с. Заноге,с.Завидовци ,с. Зимевица  

 

https://www.google.bg/imgres?imgurl=http://espressonews.bg/upload/news/999/9d34ab9c4e4a19c46737dd2e72fd071b.jpg&imgrefurl=http://espressonews.bg/cats.php?cat_id%3D23%26limit%3D12%26page%3D23&docid=oLoHWHLLPQrpIM&tbnid=KuPZgsagYztX-M:&vet=10ahUKEwjrhPDzsOHWAhXDK5oKHVQyC_UQMwgkKAEwAQ..i&w=498&h=640&bih=586&biw=1366&q=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B5&ved=0ahUKEwjrhPDzsOHWAhXDK5oKHVQyC_UQMwgkKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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 ПОЧВИ 

 

На територията на общината преобладават Кафявите планинско-горски почви,Канелени 

горски планинско-ливадни и алувиално-ливадни почви. 

 

 

  ВОДИ  

 

Водните течения и водните площи на територията на общината заемат 3 630 дка, което е 

0.42% от общата територия. Най-голямата река, която преминава през територията на 

общината е река Искър. Други по-големи реки, които са със сравнително постоянен дебит 

и се вливат в река Искър са: Искрецка, Скакля, Пробойница, Лесковска, Градешница, 

Батулийска, Габровница и други. Всички реки в района текат в дълбоки речни 

легла, които оформят на места и ниски речни наноси. 

Местността е обиталище на много растителни и животински видове. Над 40 вида от тях са 

вписани в Червената книга на България, най-известният от които е Скалният орел. 

 

 

5.2 СГРАДЕН ФОНД 

 

Подобряването на топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, 

използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария 

сграден фонд с около 50%. 

Външните стени на повечето стари сгради имат до 5 пъти по-големи топлинни загуби в 

сравнение с нормите за ново строителство. Повечето от сградите на общината са  строени 

по времето, когато цената на енергията е била ниска и поради това външните ограждащи 

конструкции са причина за много недостатъци в сградите при експлоатацията им, по 

съществените от които са увеличените топлинни загуби и поява на кондезат по 

вътрешните повърхности. Топлинните загуби понякога достигат до около 50% от общите 

топлинни загуби на сградите. Тe се дължат предимно на ниските топлоизолационни 

качества на използваната дограма и некачествен монтаж, лошото физическо състояние на 

сградите и конструкциите – без стандартните изолации на покриви и стени, стари 

дограми, осветление с енергоемки светлоизточници, амортизирани отоплителни 

инсталации.Този сграден фонд ще съществува дълго и е необходимо да се вземат мерки за 

възстановяването му, ако за всеки конкретен случай това е икономически оправдано.  

По данни на Общината тя разполага с 57 броя сгради с обща застроена площ 16 227.39 

кв.м., а другите са със  смесени актове за собственост :  Актове за частна общинска 

собственост и Актове за публична общинска собственост. Сградите в общината  биват 

предимно панелни и  тухлена зидария. 

 

Общински сгради и сгради със смесени актове за собственост на територията на Община Своге 
 



ДЪЛГОСРОЧНА   ПРОГРАМА  ЗА НАСЪРЧАВАНЕ  ИЗПОЛЗВАНЕТО НА  ЕНЕРГИЯ  ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ  И БИОГОРИВА 
НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА ПЕРИОДА   2019 – 2029 Г. 
 

 19 

 

 

1 Сграда Кметство Брезе с. Брезе ползва се за кметство  

2 Сграда-Магерница с. Брезе ползва се за Магерница 

3 Сграда к/во Габровница с. Габровница ползва се за кметство и читалище 

4 Сграда-Кметство с. гара Бов ползва се за кметство  

8 НУ Желен с. Желен  

9 ОУ Зимнишки дол с. Зимнишки дол  

10 Сграда с. Искрец  

11 Сграда-млекопункт с. Лакатник сградата е на 1 етаж, без врати и 
прозорци 

12 НУ Лесков дол с. Лесков дол  

13 Сграда кметство Редина с. Редина една стая се ползва за провеждане на 
избори  

14 Сграда паянтова  с. Церово в центъра на с. Церово-част от 
сградата е общинска, а останалата е 

собственост на  частни лица - 
сградата се руши и е опасна 

15 

АПОС 

Сграда-читалище "Градище"  гр. Своге ползва се за читалище 

16 

АПОС 

Апартамент 7, кв.87  гр. Своге необитаем 

17 

АПОС 

Сграда-ЦДГ "Калина Малина"  гр. Своге използва се от ЦДГ "Калина Малина" 

18 

АПОС 

Сграда-административна Община - 3 ет.  гр. Своге ползва се от общинската 
администрация 

19 

АПОС 

Сграда-административна- техници - 1ет.  гр. Своге ползва се от общинската 
администрация – Дирекция „Устройство 

и развитие на територията“ 

20 

АПОС 

Сграда – етаж, тавански помещения и мазе - ГРАО  гр. Своге Ползва се от общинската 
администрация – ГРАО, домакин, 

управление при кризи 

21 

АПОС 

Две гаражни клетки – под сградата на техниците  гр. Своге Ползват се за склад 

22 

АПОС 

Склад – метален навес на един етаж със ЗП=300 кв. м.  гр. Своге Склад 

23 

АПОС 

Сграда-ОДЗ "Александър Вутимски"  гр. Своге ползва се за детска градина 
„Александър Вутимски“ 

24 

АПОС 

АПОС- МС "За Г.О."-склад и учебни кабинети  гр. Своге ползва се за склад от „Отбранително-
мобилизационна подготовка“  

25 

АПОС 

Сграда-МС на 1ет.кв.87 ОФ гори  гр. Своге ползва се от общинската 
администрация - Звено „Горско и селско 

стопанство“ 

26 

АПОС 

Сграда-МС на 1ет.строители  гр. Своге ползва се от общинска администрация – 
Благоустройство и строителство 

27 

АПОС 

Сграда-ЦДГ  гр. Своге ползва се за детска градина 

28 

АПОС 

Сграда-кметство  с. Батулия първи етаж-библиотека, втори етаж-
кметство 

29 

АПОС 

Сграда-МС на 1ет. Комбинирана,кв.5  с. Буковец ползва се за Кметство 

30 

АПОС 

Сграда-административна(Здравна служба-128кв.м., 
Кметство-177кв.м. и АТЦ-163кв.м.)  

с. Владо Тричков ползва се за Кметство 

31 

АПОС 

Сграда-ЦДГ Владо Тричков(Детски дом-463кв.м., 
Парокотелно-81кв.м. и Кухненска част-100кв.м.)  

с. Владо Тричков ползва се за детска градина 

32 

АПОС 

ОУ Габровница  С. Габровница Сградата над кметството, ползва се за 
салон 

33 

АПОС 

Сграда-ЦДГ гара Бов  с. гара Бов ползва се за детска градина 

34 

АПОС 

Сграда-търговска „Младост“  с. гара Бов необитаема 
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35 

АПОС 

Сграда-ЦДГ гара Лакатник-3ет.  с. гара Лакатник ползва  се за детска градина 

36 

АПОС 

Едноетажна масивна сграда – 46,40кв.м.  с. гара Лакатник склад при детската градина 

37 

АПОС 

Сграда училище Губислав  с. Губислав необитаема 

38 

АПОС 

Сграда Кметство Губислав  с. Губислав ползва се за кметство 

39 

АПОС 

Сграда-кметство-1ет. От готови етернитови  плоскости  с. Добърчин ползва се за кметство 

40 

АПОС 

Сграда-магазин Еленовдол  с. Еленовдол ползва се за кметство 

41 

АПОС 

Сграда-кметство  с. Желен ползва се за кметство и читалище 

42 

АПОС 

Сграда-кметство  с. Заноге сградата е частично измазана, ползва се 
за провеждане на избори 

43 

АПОС 

Сграда-"За поща и СНС"  с. Заселе ползва се за кметство и поща 

44 

АПОС 

Сграда-кметство, поща, магазин, здравна служба  с. Зимевица ползва се за кметство, поща 

45 

АПОС 

Сграда-читалище-втори етаж  с. Искрец втория етаж се ползва за читалище 

46 

АПОС 

Сграда-ЦДГ Искрец-първи етаж  с. Искрец първия етаж се ползва за детска 
градина 

47 

АПОС 

Комбинирана сграда на 3ет. – поща, АТЦ и здравна 
служба  

с. Искрец Първи етаж – поща и АТЦ, втори етаж – 
здравна служба, трети етаж - празен 

48 

АПОС 

Сграда-административна-кметство  с. Искрец  ползва се за кметство 

49 

АПОС 

Сграда-старо училище  с. Лакатник необитаема, в лошо техническо 
състояние, полуразрушена 

50 

АПОС 

Сграда-фурна  с. Лакатник неизползваема-в лошо техническо 
състояние, рушаща се, без прозорци 

51 

АПОС 

Сграда-За културен дом, съвет и поща  с. Луково ползва се за кметство и поща 

52 

АПОС 

Сграда-кметство АПОС № 9/ 22.5.1997г. с. Миланово ползва се за кметство 

53 

АПОС 

Сграда-кметство и библиотека  с. Огоя част от МС, представляваща втори етаж, 
които се ползва за кметство 

54 

АПОС 

Сграда-комбинирана  с. Оплетня първи етаж се ползва от Клуба на 
пенсионера, а втория за кметство 

55 

АПОС 

Сграда - ОУ Осеновлаг  с. Осеновлаг до м.07.2016г. се използваше за 
основно училище. След това е 

необитаема 

56 

АПОС 

Сграда-административна-кметство  с. Реброво ползва се за кметство 

57 

АПОС 

Сграда-читалище и ЦДГ Реброво  с. Реброво една и съща сграда-първия етаж е 

киносалон, а сутерена се ползва за 

детска градина 

58 

АПОС 

Сграда-ЦДГ Свидня  с. Свидня ползва се за детска градина и кметство 

59 

АПОС 

Сграда-ОУ Томпсън и ЦДГ Томпсън  с. Томпсън една и съща сграда, в която в момента 

се използва само за детска градина 

60 

АПОС 

Сграда-кметство  с. Томпсън ползва се за кметство, здравна служба, 
зъболекарски кабинет, пенсионерски 

клуб, библиотека 

61 

АПОС 

Сграда-кметство и бивше училище  с. Церецел ползва се за провеждане на избори 

62 

АПОС 

Сграда-бивш битов комбинат  с. Церово ползва се за поща, здравна служба, а 
първия етаж е продаден 

63 Сграда - склад  с. Церово склад 
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АПОС 

64 

АПОС 

Сграда-Бивше училище, м."Тихов дол"  с. Ябланица сградата е необитаема в лошо 
техническо състояние, полуразрушена, 

опасна за преминаващите покрай нея 
хора 

65 

АПОС 

Сграда-битов комбинат-ДПУ  гр. Своге  в сградата се помещават „Местни 
данъци и такси“, Бюро по труда, 

Поземлена комисия, Дирекция 
„Социално подпомагане“-гр. Своге. 

Някои от помещенията са отдадени под 
наем, съгласно сключени договори. 

66 

АЧОС 

Сграда-Общежитие, АЧОС  гр. Своге обособени са четири самостоятелни 
жилища, както следва: Апартамент № 1 

– даден под наем; Апартамент № 2 – 
даден под наем Апартамент № 3 – 
даден под наем Апартамент № 4 – 

даден  

67 

АЧОС 

Сграда-Дренов магазин  гр. Своге първи етаж от МС - салон    

68 

АЧОС 

Сграда-автогара  гр. Своге ползва се за автогара 

69 

АЧОС 

Сграда-МЖС на 1етаж-150кв.м.  гр. Своге ползва се за ветеринарна лечебница и 
БАБХ 

70 

АЧОС 

Сграда-МС на 1ет.-38,4кв.м.  гр. Своге ползва се за гаражи- два броя 

71 

АЧОС 

Сграда-"Калина Малина"-ЦОП  гр. Своге ползва се за „Център за обществена 
подкрепа“ 

72 

АЧОС 

Помещение №5-склад в кв.105А  гр. Своге За склад 

73 

АЧОС 

73,22% от помещение №6-котелно, кв.105А  гр. Своге За склад 

74 

АЧОС 

Паянтова сграда със заствоена площ 54 кв.м. в имот 
пл.№344, кв.55  

гр. Своге   

75 

АЧОС 

Сграда-Кметство  с. Бов ползва се като Кметско наместничество 
и едно помещение е отдадено под наем  

76 

АЧОС 

Паянтова сграда на 1-ет.-кметство  с. Брезовдол в сградата се помещава секционната 
избирателна комисия на селото 

77 

АЧОС 

Сграда-МС на 1ет. Хижа Чукава  с. Буковец необитаема 

78 

АЧОС 

Паянтова сграда-обор  с. Буковец необитаема 

79 

АЧОС 

Сграда-Общежитие на три етажа  с. гара Бов необитаема със здрава конструкция, 
счупени прозорци, първи и втори етаж 

са общинска собственост 

80 

АЧОС 

Сграда-читалище  с. гара Лакатник ползва се за читалище 

81 

АЧОС 

Сграда-кметство  с. гара Лакатник втори и трети етаж се ползват от 
Кметство с. Гара Лакатник, първия етаж 

е предоставен за ползване  

82 

АЧОС 

ПМС със ЗП 38кв.м.-м.Лиляшковци  с. Добърчин необитаема в добро състояние 

83 

АЧОС 

Сграда-бивше училище  с. Заноге неизползваема 

84 

АЧОС 

Паянтова сграда – хижа „Родни балкани“  с. Манастирище Необитаема – без покрив и дограма 

85 

АЧОС 

Сграда-читалище първи етаж  с. Лакатник ползва се за читалище 

86 

АЧОС 

Сграда-читалище втори етаж  с. Лакатник ползва се за Кметство 

87 

АЧОС 

Сграда-кметство-втори етаж  с. Лесковдол част от МС, представляваща втори етаж, 
използван за кметско наместничество, а 

първия етаж е собственост на РПК  

88 Сграда-склад за отровни препарати  с. Миланово необитаема 
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Табл. №2 Сграден фонд на територията на Община Своге- изт.ОА 

Легенда: АПОС – Актове за публична общинска собственост 

                АЧОС- Актове за частна общинска собственост 

 

 

5.3.СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО  

 

 СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

 

Поземлените ресурси на общината представляват 35,8%  от територията й,а 

обработваемите земи са 155 242 дка2 или 17.9% от територията. 

Земеделските земи са  разпределени  както следва:   

                           

                                           
 

АЧОС 

89 

АЧОС 

Сграда-бивш общински обор  с. Огоя сградата е необитаема в лошо 
техническо състояние, полуразрушена, 

опасна за преминаващите покрай нея 
хора 

90 

АЧОС 

Сграда-кметство  с. Осеновлаг ползва се за кметство и поща 

91 

АЧОС 

Сграда-13бр.гаражни клетки  с. Реброво неизползваеми 

92 

АЧОС 

Сграда-"библиотека, търг.обект"  с. Свидня ползва се за библиотека поща и здравна 
служба 

93 

АЧОС 

Сграда-поща и АТЦ  с. Томпсън ползва се за поща и АТЦ 

94 

АЧОС 

Сграда-читалище  с. Томпсън ползва се за читалище 

95 

АЧОС 

Сграда-клуб ДОД  с. Томпсън необитаема 

96 

АЧОС 

Сграда 42кв.м., кад.№1 от КВС  с. Церецел необитаема-започнала да се руши 

97 

АЧОС 

Сграда-"ДСО Редки метали"  с. Церово необитаема-има течове по покрива, 
извадена елекроинсталация, счупени 

прозорци, здрава конструкция 

98 Сграда-ЦДГ Церово Акт № 11/ 20.02.2014г. за поправка 

на АПОС 

с. Церово ползва се за детска градина 

99 Сграда-читалище Акт № 3/ 18.10.2012г. за поправка на 
АЧОС 

с. Церово използва се за кметство и читалище 

Земеделски земи 

на територията на 

община Своге 

 

Ливади 

122000 дка 
Ниви 

18000 дка 

Мери и 

пасища,полски 
пътища и прокари 

15 242 дка. 
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Фиг.№3 Земеделски земи на територията на общ.Своге 

 

 

 ГОРСКО СТОПАНСТВО  

 

Общо горските територии са разположени на 42944 дка.в хълмистите и 

планински  като горите са 512 187 дка 

          Основните дървесни видове са дъб, бук и габър. В резултат на провежданите 

залесителни мероприятия през 80-те години на миналия век се срещат култури от бял и 

черен бор, смърч, дуглазка ела, акация и топола. 

          Горският фонд представлява 59% от територията на община Своге и се стопанисва и 

експлоатира от  Държавно лесничейство “Своге”. Местното население ползва дърва за 

огрев (около 19 600 куб. м. годишно) и малки количества строителна дървесина (под 500 

куб. м. годишно). Значимо е и вторичното използване на горите (листников фураж, 

горски плодове и билки). 

          На територията на общината има добри условия за екологично чисто производство 

на картофи, особено в района на с.Миланово, с. Дружево и с. Зимевица.  

 Отглеждането на ягодоплодни култури е съсредоточено в района на с. Миланово и с. 

Дружево, където понастоящем работят двама частни фермери, които отглеждат арония и 

малини.  

           Климатичните условия и планинският терен в общината позволяват развитието на 

пчеларство, билкарство и гъбарство. 

 

5.4  ПРОМИШЛЕНОСТ  

 
 “Крафт Фуудс България” АД - специализирано в производство на шоколад и 

шоколадови изделия, е един от крупните инвеститори (около 6 млн. долара), който 

преди икономическата криза осигуряваше  350 работни места.  Фирмата 

произвежда  бонбони, шоколади на блок, вафли, течен шоколад и десерти, които се  

продават на българския пазар и се изнася за 4 държави. 

 

 Мандра "Пършевица" е разположена на билото на Стара планина, в Природен парк 

"Врачански Балкан" на 1300м. надморска височина.. Мандрата има капацитет на 

преработка 300 тона суровина на денонощие. Разположена е на площ от 20 000 кв. 

м, като включва 12 000 кв. м производствена площ, 4500 кв. м хладилна площ и 

3000 кв. м обслужващи сгради. Фирмата разполага с развита дистрибуторска мрежа 

на вътрешния пазар, най-мощно изразена в София, Северозападна и Югозападна 

България, а от тази година и в Централна и Североизточна България. В Мандра 

Пършевица работят 170 квалифицирани специалисти, петима технолози, трима 

лаборанти, двама микробиолози и 300 изкупвачи. 

 “Графобал България” АД, дъщерна фирма на “Графобал Скалица” АД, 

специализирана в производството на картонени опаковки за храни и напитки 
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Словакия. Фирмата е  е инвестирала около 2 млн. Евро в местната икономика и 

осигурява работа на 190 души.   

 “Лилия С” АД, фирма специализирана в  производство на трикотаж и конфекция. 

Фирмата работи предимно на ишлеме за страните от ЕС. Дружеството е 

осигурявало преди  финансовата криза работа за около  300 човека. 

 

 

5.5.ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Пътната мрежа на община Своге включва първокласен път (4 км), второкласен път (27 

км), третокласни (75 км) и общински пътища (218 км). Гъстотата на пътната мрежа в 

общината е 23 км/100 кв. км., която е по-ниска от средната за страната (33км/100 кв. 

км.), като причина за ниската гъстота е планинският релеф, който влияе неблагоприятно 

върху развитието на транспортната мрежа.  

Главната пътна артерия в общината е път ІІ-16 /Мездра – Ботевград/ - Ребърково - 

Елисейна - Своге - София, който преминава през гр. Своге в направление юг - североизток 

и свързва общината със столицата и Северна България.  

Посочената пътна артерия се свързва с международен транспортен коридор № 4 

(Централна Европа-Видин-София-Атина). С него се свързва и път І-81 София – Лом, който 

преминава в крайната западна част на община Своге. Достъпът до изброените 

транспортни артерии създава предпоставки за активно стопанско развитие и повишава 

атрактивността на общината пред външния бизнес.  

С надобщинско значение са пътищата ІІІ-162 /Елисейна - Своге/ - Миланово - Долна 

Бяла - Речка - Стояново - /Монтана - Враца/ и ІІІ-164 Своге - Искрец - Бучин проход, чрез 

които се осъществява връзката с път Е-81 и общините Костинброд и Годеч.  

Основните проблеми по отношение  поддръжката и развитието на общинската 

пътна мрежа са свързани с липса на средства за ремонт и инвестиции в пътна 

инфраструктура и със съществуващата тенденция за продължаващо влошаване 

качеството на инфраструктурата, породено както от пресечеността на планинския релеф, 

така и от интензивността на водната ерозия, особено на пътищата с трошенокаменна 

настилка и пътищата на земно легло.  

Бюджетните ресурси на Община Своге, както и на повечето малки общини в 

България са ограничени и не позволяват самостоятелно финансиране на значими 

инфраструктурни проекти, включително и за поддръжка и ремонт на пътната 

инфраструктура.  

Неблагоприятно влияние върху състоянието на транспортната инфраструктура 

оказват и активните свлачищни процеси, активните  свлачища в общината застрашават 

пътната инфраструктура..  

 През пролома на р.Искър минава основната жп линия София – Мездра – Горна 

Оряховица. Линията е двойна и електрифицирана и е част от големия железопътен 

пръстен на страната.  На територията на общината са разположени следните ж.п. спирки 

и  гари – Владо Тричков, Луково, Реброво, Томпсън, Орлин, Своге, Желен, Церово, гара 
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Бов, Балкан,  Лакатник, Оплетня, Левище, Пролет.  Значимостта на железопътния 

транспорт е свързана с достъпа до град София в качеството му на  национален 

административен икономически и транспортен център и с важния железопътен възел 

Горна Оряховица, което осигурява отлична транспортна достъпност, повишава 

привлекателността пред бизнеса и влияе благоприятно на икономическото развитие на 

общината. Посочената железопътна магистрала има важно значение за местното 

население, тъй като позволява евтин и бърз достъп до столичния град, свързан с 

краткотрайна икономическа миграция, ползване на здравни и административни услуги 

и др. 

 

 
5.6 ВОДНИ ОБЕКТИ 
 
Водните ресурси в общината се формират от р.Искър, която е най-дългата вътрешна река 

в България и нейните притоци - реките Искрецка, Батулийска, Тодорица, Скакля, 

Пробойница, Лесковска.  

По отношение на качествата на питейната вода, подавана на населението в общината, 

съществуват известни проблеми, свързани с микробиологичните показатели. 

Важен ресурс за общината е съществуващия водизточник за трапезна вода  в с. 

Осеновлаг.Полученият от Министерството на здравеопазването сертификат и експертна 

балнеологична оценка показва, че при обща минерализация на водата е 0,843 г/л. водата 

се характеризира като: хипотермална, слабоминерализирана,хидрокарбонатна, натриева 

и флуорна, без санитарно-химични и микробиологични признаци на замърсяване. Водата 

има стабилен физико-химичен състав и отговаря на изискванията за курортни ресурси, 

бутилиране на натурални минерални води, за бутилиране като трапезна натурална и 

газирана минерална вода и за производство на безалкохолни напитки. 

 

 

5.7 ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА 

 

Всички населени места в общината са електроснабдени,като община Своге е с въздушна мрежа 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

 
Като пълноправни членки на Европейския съюз,трябва да се гарантира същата 

осветеност,яркост и равномерност на УО, съобразена с разработената нормативна уредба 
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БДС 5504-82 

Подмяната на осветлението на уличната мрежа на територията на общината би 

постигнало голям ефект върху живущите на територияна на цялата община и би 

намалило разходите с приблизително до 50 %. 

 

 

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО 
ВИДОВЕ РЕСУРСИ 
 

ВЕИ Първоначална         

трансформация 

Продукт, на пазара за крайно 

енергийно потребление 

Биомаса Директно, без преработване - дървесина 

- битови отпадъци 

- селскостопански отпадъци 

- други 

 Преработване - брикети 

- пелети 

- други 

 Преобразуване в Биогорива - твърди (дървени въглища) 

- течни (био-етанол, био- 

метанол, био-дизел и т.н.) 

- газообразни (био-газ, сметищен 

газ и т.н.) 

 Преобразуване във - електроенергия 

 вторични енергии - топлинна енергия 

Водна енергия Преобразуване (ВЕЦ) електроенергия 

Енергия на вятъра Преобразуване (Вятърни 

генератори) 

електроенергия 

Слънчева енергия Преобразуване топлинна енергия 

 Преобразуване (Фото 

волтаични модули) 

електроенергия 

Геотермална енергия  Без преобразуване топлинна енергия 

 Преобразуване електроенергия 

Табл. №3 Потенциал и възможности за използване на ВИ по видове ресурси 

 

Основни насоки в развитието на ВЕИ 

 

 използване на биомаса за отопление и производство на електрическа и топлинна 

енергия; 

 използване на геотермални ресурси; 

 увеличаване на електроенергията, произведена от ветрови генератори; 

 изграждане на соларни, термични и фотоволтаични паркове. 

 

На таблица 4 са показани стойностите за редуциране на емисиите парникови 

газове чрез внедряване на ВЕИ. 
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      ВЕИ Спестени емисии парникови газове 

          Електрическа енергия           Топлинна енергия 

 ktoe kt CO2 екв. ktoe kt CO2 екв. 

Биомаса 73 705 1227 4 270 

ВЕЦ 257 2 480 0 0 

Ветрова енергия 22 214 0 0 

Слънчева енергия 4 39 21 72 

Геотремална енергия 3 25 93 324 

ОБЩО 359 3 463 1341 4 666 
Таблица 4. Намаляване на емисиите на парникови газове чрез внедряване на ВЕИ 

 

6.1. СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ 

 

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. 

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 2 150 часа, а 
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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  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 4). 

                                                                  SOLAR RESOURCES 

                   
 
Фигура 4. 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 1 080 h, среден ресурс 

на слънчевата радиация - 1 230 kWh/m2 и КПД на не-селективни 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 не-селективен тип - 364 kWh/m2. (Следователно ефективността на 

преобразуване на слънчева енергия от селективната инсталация е 38% по-голямо от това 

на не-селективната.) Въпреки това у нас до сега са намерили приложение предимно не-

селективните 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 
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ниските коефициенти на натоварване, както и на необходимостта от големи колекторни 

площи. 

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. 

Слънчевата енергия е лъчиста енергия, произведена в слънцето като резултат на 

термоядрени реакции. Слънчевото лъчение се характеризира с т.н. „постоянна слънчева 

константа". Тя е от порядъка на 1368 W/m2 и е от слънчевата енергия, която достига 

земната орбита. Община Симеоновград попада в зоната над 1500 kWh/m на година. 

Според принципа на усвояване на слънчевата енергия и технологичното развитие 

съществуват два основни метода за оползотворяване. 

Пасивен метод - „Управление" на слънчевата енергия без прилагане на 

енергообразуващи съоръжения. 

Активен метод - 1.Осветление, 2.Топлинна енергия, 3.Охлаждане, 4.Ел. енергия. 

Слънчеви колектори 

Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на 

слънчевата енергия в топлинна, включващи т.н. слънчеви колектори. Данните за тях са 

трудни за събиране, поради частния характер на процеса на инсталация, но техния брой е 

все още твърде малък за Община Своге. 

PV системи 

Използването на слънчевата радиация за производство на електрическа енергия може да 

стане в обособени за целта плантации, както и на вече построени или новостроящи се 

сгради. Най-използваното място от сградата за инсталиране на фотоволтаични елементи 

е покривът, където могат да се инсталират: готови моно- или поли-кристални 

фотоволтаични модули; аморфни фотоволтаични модули, които да служат като покривна 

изолация. 

Друг много съвременен вариант е да се използват тънкослойни фотоволтаици, които 

правят покрива полупрозрачен, осигурявайки едновременно производство на 

електроенергия и равномерна мека светлина. Фасадата е второто място за интегриране 

на фотоволтаични елементи. 

Области на приложение на PV системи - захранване на къщи, вили, градини и отдалечени 

обекти. 

 
С изграждането на такава система се повишава енергийната независимост на 

сградата. Според инсталираната мощност на фотоволтаиците сградата може да 

осигури по-голямата част или цялата електрическа енергия, от която се нуждае. 

Фотоволтаиците са единствения източник на ел. енергия, за които няма данни да влияе 

отрицателно на околната среда или здравето на хората, животинските и растителните 

видове в района на инсталирането им. 
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6.2. 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 от 28 400 MW през 2003г. да достигне  до 180 000 MW през 2020 

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

на 195 милиона европейци или половината от населението на континента 

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 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. 

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. 
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Фиг 5. Картосхема на ветровия потенциал в България 

 

Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на вятърната 

енергия, отчетени при височина 10 m над земната повърхност, на територията на 

страната теоретично са обособени три зони с различен ветрови потенциал: 

Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал - включва равнинните части от релефа 

на страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р. Струма и р. Места и високите 

полета на Западна България. Характеристики на тази зона са: 

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

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

Средногодишната продължителност на интервала от скорости £ 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 m 

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 

4 000 h, което е около 45% от броя на часовете в годината (8 760 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 m. 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 

6 600 h, което е около 75% от броя на часовете в годината (8 760 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 
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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 m над земната повърхност е извършено 

райониране на страната по представената картосхема.  

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 m, което налага определянето на потенциала на 

вятъра на по-големи височини от повърхността на терена. Мегаватовите вятърни 

турбини се инсталират на височина над 80 m над терена. За определяне на скоростта на 

вятъра на по-голяма височина от 10 m е разработена методика от Националния институт 

по метеорология и хидрология при БАН, използваща математическо моделиране за 

вероятната скорост на вятъра. 

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

централи е необходимо да се проведат детайлни анализи със специализирана апаратура 

и срок 1-3 години. 

Редица фирми в България вече разполагат с апаратура и методика за извършване на 

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

електроцентрала. На тази база може да се определи оптималният брой агрегати и 

големината им на конкретна площадка. При такава оценка се извършва замерване на 

скоростта и посоката на вятъра, а също и температурата на въздуха чрез измервателни 

кули с височина 30, 40 и 50 m. 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. 

Разпределението на максималния ветрови потенциал пряко зависи от характеристиките 

на вятъра в съответната точка на измерване. Анализите показват, че на височини над 50 
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m 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. 

 

 

 

6.3 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 –вете 

активно участват при покриване на върхови товари, като в дни с максимално 

натоварване на системата използваната мощност от ВЕЦ достига 1 700-1 800 MW. 

В България хидроенергийният потенциал е над 26 500 GWh (~2280 ktoe) годишно. 

Съществуват възможности за изграждане на нови хидроенергийни мощности с общо 

годишно производство около 10 000 GWh (~860 ktoe).Достъпният енергиен потенциал на 

водните ресурси в страната е 15056 GWh (~1 290ktoe) годишно. 

На територията на Община Своге не съществува технически и икономически 

потенциал за изграждане на големи ВЕЦ. 

Условно обособена част сред хидроенергийните обекти са малките ВЕЦ с 

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

сигурност, автоматизиране, себестойност на продукцията, изкупна цена  и квалификация 

на персонала.  

Тези характеристики предопределят възможността за бързо започване на 

строителството и за влагане на капитали в дългосрочна инвестиция с минимален 

финансов риск. Малките ВЕЦ могат да се изградят на течащи води, на питейни 

водопроводи, към стените на язовирите, както и на някои напоителни канали в 

хидромелиоративната система. Малките ВЕЦ са подходящи за отдалечени от 

електрическата мрежа потребители, 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. 
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Към момента на изготвяне на програмата, на територията на общината има изградени 5 

/пет/ водноелектрически централи с обща инсталирана мощност 15.775, mW 

 
 Наименование Населено 

място 

Инсталирана 

мощност 

Въвеждане в 

експлоатация 

Източник Куповач 

ВЕЦ 

„Своге“ 

МВЕЦ 

„Лакатник“ 

с.Лакатник 3,025 02.07.2018 Водноелектрическа 

енергия 

Чез Електро 

България 

АД 

ВЕЦ 

„Своге“ 

МВЕЦ 

„Оражен“ 

с.Лакатник 3,05 16.05.2009 Водноелектрическа 

енергия 

Чез Електро 

България 

АД 

ВЕЦ 

„Своге“ 

МВЕЦ 

„Церово“ 

с.Церово 3 20.04.2012 Водноелектрическа 

енергия 

Чез Електро 

България 

АД 

ВЕЦ 

„Своге“ 

ВЕЦ 

„Прокопаник“ 

гр.Своге 3,25 10.06.2013 Водноелектрическа 

енергия 

Чез Електро 

България 

АД 

ВЕЦ 

„Своге“ 

МВЕЦ 

„Оплетня“ 

с.Оплетня 3 2.07.2013 Водноелектрическа 

енергия 

Чез Електро 

България 

АД 

Табл.№4 Изградени ВЕЦ на територията на община Своге 

 

 

 

 

6.4 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. 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 
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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 използва публично частното партньорство . 

 
6.5 БИОМАСА  

 
Терминът „биомаса" означава органична материя с растителен или животински 

произход. „Биомаса" е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За добиването и не 

е задължително поголовно изсичане на дърветата, а възможно най-добре да се използва 

дървесния отпадък. 

Вид биомаса: 

 Биомаса - горска дървесина. 

 Биомаса от дървопреработването. 

 Биомаса от селско стопанство. 

 Биогаз. 

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.  

  
 Биогаз 

За производство на биогаз 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. 
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 Биогаз от животински отпадъци в България 

 
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 потенциал за производство на биогаз в по-големи ферми е около 72 ktoe/год. Той  

може да се увеличи при увеличаване на броя на големите модерни животновъдни 

комплекси. 

 
 

 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. В по-далечна перспектива, след 30-50 години е възможно да 

се стигне до намаляване на  количеството на депонираните отпадъци с развитие на 

технологиите за рециклиране, компостиране и т.н. на отпадъците.  

Намаляване на количествата на сметищен газ започва 10 -15 години след намаляване 

количеството на депонираните отпадъци. Енергийното оползотворяване на сметищния 

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

газове. 

През 2000 г. мощността на инсталациите за енергийно използване на сметищен газ в ЕС е 

била 700 MW(е) и оценката е да достигне 1366 MW(е) през 2010 г. 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). 

 

 Добив на Сметищен газ в България  

 

Количеството на депонираните битови отпадъци през последните 3 години е 3 050 000 

т/год. Общото количество сметищен газ, който може да се използва за енергийни цели е 

около 144.106 nm3/г. При 55% съдържание на метан, топлината на изгаряне на 

сметищният 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(е), а експлоатационните разходи 

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

Проблем е намирането на консуматори на произведената топлинна енергия особено през 

лятото. 
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7.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО 
ВИДОВЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНА СВОГЕ 

 
 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО 

ВИДОВЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНА СВОГЕ 

 

БИОМАСА ВОДНА 

ЕНЕРГИЯ 

ВЯТЪРНА 

ЕНЕРГИЯ 

СЛЪНЧЕВА 

ЕНЕРГИЯ 

ГЕОТЕРМАЛНА 

ЕНЕРГИЯ 

Наличният 

потенциал от 

дървесина и 

дървесни 

отпадъци е 

сравнително 

малък и към 

момента не 

представлява 

сериозен интерес 

за интегрирано 

енергийно 

оползотворяване. 
Виж Табл. № 6 

Възможностите за 

експлоатация на 

възобновяеми 

енергийни 

източници са 

свързани предимно 

с изграждането на 

малки ВЕЦ по 

поречието на река 

Искър и нейните 

притоци. Съгласно 

проекта следва са 

се изградят девет 

руслови малки 

ВЕЦ по поречието 

на река Искър – 

Прокопаник, 

Церово, Бов Юг, 

Бов Север, 

Лакатник, 

Габровица, 

Левище, Оплетня, 

Свражен и седем 

напорни микро- 

ВЕЦ по притоците 

на река Искър.   

Част от билото на 

Стара планина се 

намира на  

територията 

община Своге, 

попада на билото 

на Стара планина 

и поради попада в 

зоната на 

технологично 

използваемия към 

момента вятърен 

потенциал със 

средна годишна 

скорост под 4 

м/сек. За 

техническото му 

използване трябва 

да се направят 

измервания на 

конкретните места 

място. 

 От друга страна с 

развитие на 

технологиите 

става възможно 

използване на 

вятър с по-ниска 

скорост. 

За Община Своге 

годшната сума на 

слънчевата 

радиация върху 

южно ориентира 

повърхност с 

наклон 40 градуса е 

около  1 442 

kWh/m2  

 

Препоръчва се  

урбанизирано 

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. Следва да 

се анализира и 

въздействието на 

масовото 

използване на 

фотоволтаични 

инсталации 

върху цената на 

електроенергията. 

Съгласно 

„Баланс на ресурсите 

на минерални води – 

изключителна 

държавна 

собственост по 

находища и 

водоземни 

съоръжения” 

03.05.2010 г. 

публикувано от 

МОСВ към  момента 

общината не 

разполага с 

геотермални 

ресурси. 

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. 

 

Табл.№5 потенциал и възможности за използване на ВИ по видове ресурси 

 

 

 

 

 

 

Определяне на потенциала и възможностите за използване по видове от дървесина и 

дървесни отпадъци ресурси в община Своге  
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№ Вид Теоритичен 

потенциал 

Разполагаем 

технически 

потенциал 

Достъпен 

технически 

потенциал 

МВтч/год МВтч/год МВтч/год 

1 Иглолистна дървесеина за 

промишлени нужди 

1 802,1 405,5 344,6 

 

2 Иглолистна дървесина 

за населението 

54,1 40,6 6 

 

3 Широколистна дървесина 

за промишлени нужди 

6 557,6 1 475,5 1 254,1 

 

4 Широколистна дървесина 

за населението 

1 536,9 1 152,7 1 152,7 

 

Об

що 

 9 950 6 3 074,2 2 792,0 

Табл. № 6 Наличнен потенциал от дървесина и дървесни отпадъци 

 

8. SWOT АНАЛИЗ 
 

 

В SWOT анализът са посочени синтезирано основните фактори, влияещи върху 

процеса на насърчаване на използването на ВЕИ – вътрешни фактори – силни и слаби 

страни и външни фактори – възможности и заплахи. 

                                                          

                                                                SWOT анализ 

 

Силни страни Слаби страни   

Наличие на задоволителен 

потенциал на ВЕИ в общината; 

 

Добре структуриран и 

балансиран енергиен сектор; 

 

Добри комуникации и 

инфраструктура; 

 

Политическа воля от местната 

власт за насърчаване 

използването на ВЕИ; 

 

Наличие на специализирани 

организации, фирми и 

специалисти в общината за 

разработване и изпълнение на 

проекти в сферата на ВЕИ. 

Липса на достатъчен капацитет в 

Местната администрация в сферата на 

ВЕИ; 

 

Нарастване на крайното енергийно 

потребление; 

 

Недостатъчно финансиране на ВЕИ и ЕЕ 

дейности; 

 

Липса на достатъчна 

информация,мотивация и ресурси у 

заинтересованите страни за използване 

на ВЕИ; 

 

Недостатъчни финансови ресурси за 

провеждане на местната политика в 

областта на ВЕИ. 

Възможности Заплахи 
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Европейско и национално 

законодателство, стимулиращо 

производството и 

потреблението на 

електроенергия от ВЕИ; 

 

Наличие на национални и 

европейски програми за 

насърчаване използването на 

ВЕИ; 

 

Наличие на организации на 

фирми и специалисти в 

общината и региона с опит в 

разработване и изпълнение на 

проекти в сферата на ВЕИ; 

Наличен ресурс за привличане 

на местни и чуждестранни 

инвестиции; 

 

Потенциал за създаване на нови 

работни места; 

 

Потенциал за съхранение на 

екологията и намаляване на 

въглеродните емисии. 

Липса на достатъчен собствен ресурс за 

реализиране на ефективна общинска 

политика за насърчаване използването 

на ВЕИ и реализиране на конкретни 

проекти; 

 

Непоследователна национална политика 

в областта на ВЕИ, влияеща върху 

инвестиционния интерес в сектора; 

 

 

Възможна бъдеща промяна на 

националната политика за насърчаване 

използването на ВЕИ. 

 

 

                 Табл. № 7 Swot анализ 

 

9. ОЦЕНКА НА РИСКА 
 

Рисковете за реализиране на Програмата за насърчаване на използването на ВЕИ 

могат да бъдат обособени в следните групи: 

 

 Ресурси - свързани с устойчивост на доставките (наличието) на енергоносители, 

биомаса, водни ресурси и др.; 

 Технически - включващи: разработване и изпълнение на инвестиционни проекти; 

 Инвестиционни - включващи: цена, себестойност, финансиране; 

 Експлоатационни: дали ще бъдат постигнати заложените резултати 

 Околна среда и възприемане – въздействие към околната среда. Естетическо 

възприятие. 

 Политически – свързани с промяна на националната политика по отношение на 

ВЕИ. 
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Оценката на рисковете е важен елемент при управление на Програмата за 

насърчаване на използването на ВЕИ. При оценката на рисковете могат да се ползват 

индикативните стойности на различните видове рискове, посочени в таблицата по-долу:   

 

 

 

 

Индекс  

Ресурс от ВЕИ Стойнос

т  

Технически Стойн

ост  

Инвестиционни Стойно

ст  

 

 

 

 

Показат

ели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоприятни 

климатични 

условия в т.ч. 

слънчева 

радиация, водни 

ресурси, ветрови 

потенциал. 

 

 

0  

 

Изготвяне на работни 

проекти по всички 

части 

 

4  

 

Цена на технологията  

 

3  

  Качество на 

оборудването 

3  Себестойност на 

произвежданата 

електоенергия 

3 

 

 

 

 

Качество на монтажа 

 

 

4 

 

Осигуряване на 

инвестиции 

 

2 

  Настройка на 

инсталацията  

4   

  Достъп и свързване 

към мрежата  

8   

  Достъп до терена 8    

Индекс Експолотация Стойност  Околна среда. 

Възприемане 

Стойно

ст  

Политики  Стойно

ст  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показат

ели 

 

Надежност на 

технологията  

4  Възприемане от 

обществеността  

1  Промяна на 

законодателството (ЗЕ)  

2 

Експлоатационни 

разходи  

4  Влияние върху 

местната икономика 

0 Промяна на механизма 

за изкупуване на 

енергията от БЕИ  

8 

Честота на 

обслужването  

4  Влияние върху 

околната среда  

3  Въвеждане на нови 

правила и наредби  

4  

Гарантиран период 

на експлоатация  

6     

Гарантиран 

резултат от 

експлоатацията  

7      

Възможност за 

доставка на 

резервни части  

8      

Табл.№8 Оценката на рисковете при управление на Програмата за насърчаване на използването на ВЕИ 
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9.1 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
 

В Таблицата по-долу  са дадени препоръки за управление на отделните видове рискове. 

Поради факта, че всеки отделен инвестиционен проект е уникален сам за себе си, се прави 

конкретна оценка на рисковете и се набелязват конкретни мерки за тяхното 

минимизиране. 

 

 

 

 Вид на 

риска 

Управление Вид на риска Управление  Вид на риска Управление  

Индекс Ресурси от 

ВЕИ  

Частично 

управляеми, чрез 

планиране на 

добива 

 

Технически  Референции 

за 

проектантски

я екип. 

Референции 

за 

доставчика и 

на 

монтажната 

фирма. 

Посещение на 

обекти 

извършени от 

технически 

екипи. 

 

Инвестиционе

н 

 

Прединвестиционн

и анализи. Оценка 

на 

статичните и 

динамични 

финансово- 

икономически 

показатели. 

Оценка на 

пазарния 

потенциал 

 

Индекс  Експлоатац

ия 

Обучение на 

персонала. 

Договори за 

гаранционна и 

извънгаранционн

а 

поддръжка 

 

Околна среда. 

Възприемане. 

 

ОВОС. 

Превантивни 

дейности по 

време на 

изпълнението 

и 

експлоатация

та. 

 

Политически 

 

Неуправляем 

 

Табл №9 Управление на отделните видове рискове 

 

Препоръка: За оценка на рисковете и мерките за тяхното минимизиране да се 

прилага индивидуален подход при всеки проект, като се използват препоръчаните 

критерии и показатели в Таблициите 
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10. ЦЕЛИ И МЕРКИ КЪМ ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ 

 

 
10.1 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
ВЕИ Е СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ В 
ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА И ЕКОЛОГИЧНА ОБЩИНА.  

 

Административни мерки:  
 

 Съобразяване на общите и подробните градоустройствени планове за населените 

места в общината с възможностите за използване на енергия от възобновяеми 

източници; 

  Подпомагане реализирането на проекти на индивидуални системи за използване 

на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми 

източници;  

 Повишенаване ключови компетентности и административен капацитет на 

общинската администрация при съставяне и изпълнение на процедури по 

обществени поръчки, и управление на проекти за ЕНЕРГИЯ от ВИ; 

  Анализ на законодателни и други ограничения при изпълнение на политиката за 

насърчаване използването на ЕНЕРГИЯ от ВИ на регионално ниво;  

 Пълен обмен на информация с Националната публична информационна система в 

съответствие с изискванията на ЗЕВИ.  

 Повишаване и трайно ангажиране на интереса на жителите на Община Своге към 

промените в климата и технологиите за „зелена енергия”;  

 Провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за 

мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и 

използването на енергия от възобновяеми източници.  

 

Технически мерки:  
 

Мерките, заложени в Програмата на Община Своге за оползотворяване на енергията от 

възобновяеми източници ще се съчетават с мерките, заложени в Националната Програма; 

  Мерки за използване на енргия 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 – държавна и общинска;  

 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; 

  Използване на енергия от възобновяеми източници при реконструкция на парково, 

декоративно и фасадно осветление на територията на общината; 
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10.2 МЕРКИ ЗАЛОЖЕНИ В ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА 
ОБЩИНА СВОГЕ ЗА ПЕРИОДА 2019-2029 Г. 

 

Недостатъчните мерки за енергийна ефективност и ВЕИ, прилагани в общините през 

последните години, деформиране на енергийните обследвания и  

препоръки с оглед на реализиране на бърз срок на откупуването им, води до нарастващи и 

ненужно големи разходи за енергопотребление и до негативно екологично въздействие. 

Това налага задължително прилагането на енергоефективни мерки за намаляване на 

потреблението на енергия и енергийните разходи, за повишаването на жизненото 

равнище и комфорта на потребителите на енергия и подобряване на екологичната 

обстановка. 

Приоритет №1: Увеличаване на енергийната ефективност в обществения сектор чрез 

използване на ВЕИ 

Цел : Намаляване на консумацията на енергия в общинските сгради чрез използване на 

ВЕИ  

Очаквани резултати:  

- Намаляване на разходите за горива и енергия  

- Намаляване СО2  на емисиите  

-Подобрен комфорт на обитаване в съществуващите сгради 

 
Приоритет №2:Въвеждане на енергиен мениджмънт в общината.  

ЦЕЛ: Създаване на Програма за енергиен мониторинг, включително прилагане на 

Програма за енергиен мониторинг  

Приоритет №3: Повишаване на използването на ВЕИ от местния бизнес  

Цел : Насърчаване на използването на ВЕИ в предприятията на територията на общината 
което ще доведе до: 

 Намаляване на консумацията на енергия в промишления сектор  

 Намаляване на емисиите парникови и други вредни газове;  

 Повишаване на конкурентоспособността на бизнеса 

    
Приоритет №4: Намаляване на потреблението на енергия в сектор „Домакинства” 

чрез използване на ВЕИ  

 

Цел : Насърчаване на използването на ВЕИ в домакинствата на територията на общината 

като това ще доведе до: 

  

 Намаляване на годишния разход на енергия от населението  
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 Намаляване на емисиите парникови газове  

 
 

Приоритет № 5: Въвеждане на система за управление на енергията на територията 
на общината, вкл. ВЕИ  
 

Цел : Изграждане на общински капацитет с експерти, специализирани в сферата на ЕЕ и 

ВЕИ и осъществяване на обучения на общински ръководители и специалисти в сферата на 

ЕЕ и ВЕИ за работа в общинската администрация 

 

 

 
 

 

 

 



ДЪЛГОСРОЧНА   ПРОГРАМА  ЗА НАСЪРЧАВАНЕ  ИЗПОЛЗВАНЕТО НА  ЕНЕРГИЯ  ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ  И БИОГОРИВА 
НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА ПЕРИОДА   2019 – 2029 Г. 
 

 45 

 

№ Наименование на мярката Вид на мярката Очакван 
резултат 

Целева група 
и/или дейност 

Съществува ща 
или планирана 

Начална и 
крайна дати 

                                                                                             ОБЩИ МЕРКИ 

1 Рехабилитация на 

съществуващите енергийни 

мощности и внедряване на 

усъвършенствани системи за 

автоматизация и управление в 

технологии, използващи ВЕИ 

Техническа Инсталирана 

поефективна 

мощност; 

Произведена 

енергия от местен 

източник; 

Намалени вредни 

емисии в 

атмосферата; 

Крайни 

потребители; 

Инвеститори 

Планирана 2019-2029 г 

2 Опростяване на 

административните процедури по 

иницииране, изготвяне, 

одобряване, реализиране, 

оценяване и контролиране на 

проектите по ВЕИ 

Административна Улесняване на 

инвестиционния 

процес; 

Реализирани 

проекти свързани 

с ВЕИ 

Органи на 

планирането; 

Инвеститори 

Планирана 2019-2029 г 

3 Насърчаване усилията за 

въвеждане на ВЕИ чрез 

осигуряване на информация за 

успешен технологичен и пазарен 

опит и разпространяване на 

европейските ВЕИ технологии 

Информационна Привличане на 

инвеститори; 

Произведена 

енергия от ВЕИ; 

Положителен 

икономически и 

финансов 

резултат; 

Инвеститори; 

Крайни 

потребители; 

Планирана 2019-2029 г 

4 Комбиниране на мерките по 

Енергийна ефективност в 

сградния фонд с мерки по 

въвеждане на ВЕИ 

Административна 

Техническа 

Повишено 

количество 

спестена енергия; 

Намаляване на 

вредните емисии в 

атмосферата; 

Инвеститори; 

Строителни 

организации; 

Крайни 

потребители; 

Планирана 2019-2029 г 
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5 Организиране на информационни 

кампании 

Информационна Повишаване 

нивото на 

информираност 

Крайни 

потребители 

Планирана  2019-2029 г 

6 Разработване на информационни 

кампании, целящи 

популяризирането на 

възобновяемите енергийни 

източници и възможността за 

тяхното използване в частни 

жилища 

Информационна Повишаване 

нивото на 

информираност 

сред гражданите и 

бизнеса по 

отношение, 

използването на 

ВЕИ 

Инвеститори; 

Граждани; 

Планирана 2019-2029 г 

7 Списък на съоръженията за 

производството на енергия от ВИ 

Административна; 

Информационна 

Привлечени нови 

инвеститори; База 

данни със ВЕИ 

съоръженията; 

Инвеститори; 

Крайни 

потребители; 

Общинска 

администрация; 

Планирана 2019-2029 г 

8 Ремонт и модернизация на 

съществуващото улично 

осветление на територията на 

общината 

Техническа Намалени разходи 

на общинската 

администрация за 

електрическа 

енергия за улично 

осветление; 

Намалени вредни 

емисии в 

атмосферата; 

Повишаване на 

сигурността на 

гражданите през 

тъмната част от 

денонощието; 

Крайни 

потребители; 

Общинска 

администрация; 

Планирана 2019-2029 г 

9 Инсталиране на термопомпени 

инсталации за отопление и 

Техническа Нови инсталирани 

мощности; 

Крайни 

потребители 

Планирана 2019-2029 г 
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охлаждане в обществените сгради Намаляване на 

разходите за 

енергия за 

отопление и 

охлаждане; 

Редуциране на 

количеството 

въглеродни 

емисии; 

10 Въвеждане на преференции, 
стимулиращи бизнеса за 

използване на ВЕИ 

Административна Увеличен дял на 

енергията, 
произведена от 

ВЕИ в бизнес 

сектора; 

Инвеститори; Планирана 2019-2029 г 

                                                                                    Избор на мерки по видове ВЕИ 

                                                                                                                    Енергия от биомаса 

13 Подмяна на горивната база Техническа Намалени разходи 

за енергия; 

Сгради общинска 

собственост 

Планирана 2019-2029 г 

                                                                                                                   Вятърна енергия 

14 Повишаване на обществената 

информираност относно 

възможностите за използване на 

вятърната енергия като ВЕИ – 

провеждане на информационни 

кампании  

Информационна Повишено ниво на 

информираност 

сред гражданите и 

бизнеса относно 

ползите от 

използването на 

вятърна енергия; 

Инвеститори; 

Крайни 

потребители; 

Планирана 2019-2029 г 

                                                                                            Геотермална енергия 

15 Повишаване на информираността 

на населението във връзка с 

ползите от използването на 

геотермална енергия 

Информационна Повишено ниво на 

информираност 

сред гражданите и 

бизнеса относно 

Инвеститори 

Крайни 

потребители; 

Граждани; 

Планирана 2019-2029 г 
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ползите от 

използването на 

геотермална 

енергия; 

                                                                                                 Слънчева енергия       

16 Инсталиране на слънчеви 

термични колектори при ново 

строителство или при 

модернизация на сгради общинска 

собственост 

Техническа; 

Административна 

Намалени разходи 

за електрическа 

енергия; 

Нови инсталирани 

мощности; 

Повишено 

производство на 

топлинна енергия 

от слънцето; 

Спестени емисии;  

Инвеститори; 

Крайни 

потребители; 

Строителни 

организации; 

Планирана 2019-2029 г 

17 Повишаване на информираността 

на населението относно ползите 

от използването на слънчева 

енергия 

Информационна Промяна на 

поведението на 

гражданите по 

отношение на 

ВЕИ; Повишено 

ниво на 

информираност 

сред гражданите и 

бизнеса относно 

ползите от 

използването на 

слънчева енергия; 

Инвеститори 

Крайни 

потребители; 

Граждани 

Планирана 2019-2029 г 

Табл №10 Мерки заложени за изпълнение в Програмата
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11. ИЗТОЧНИЦИ И СХЕМИ НА ФИНАНСИРАНЕ 
 

Връзката между увеличаване на произведената енергия от ВЕИ и опазването на околната 

среда е пряка, тъй като ВЕИ в значително по-малка степен спрямо конвенционалните 

горива влияят негативно върху компонентите на околната среда. Важен ефект от тяхното 

внедряване е и ограничаването на емисиите на парникови газове в атмосферния въздух, 

което спомага за изпълнението на задълженията на страната ни по протокола от Киото. 

Общината, принципал на общинската собственост, е заинтересована от въвеждане на 

мерки за използване на ВЕИ, с което ще се редуцират разходите за енергия и ще се 

подобрява екологичната среда. Техническите мероприятия, приложими в този сектор, са 

както изискващи сериозни финансови ресурси, така и не изискващи, или изискващи 

ограничено финансиране (организационни мерки). От правилният избор на мерки, 

дейности и последващи проекти зависи тяхното успешно и ефективно изпълнение. При 

избора са взети предвид:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При провеждането на предвидените мерки ще се прилагат подходите: 

 

Отгоре – надолу”:  

Той се състои  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;  

Достъпност на 

избраните мерки и 
дейности 

Ниво на точност 

при определяне 

на необходимите 
инвестиции 

Проследяване на 

резултатите 

     Контрол на       

 

 

Вложените   

средства 
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 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).  

 

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

общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства (примерно: жител 

на общината, ученик в училище, и т.н.) или публично-частно партньорство.  

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. По-долу са посочени множество възможности за финансиране, с 

различни от общинския бюджет източници, вкл. безвъзмездно финансиране на 

проекти в сферата на ВЕИ. 

 

На база тези два подхода, основните източници на финансиране са:  

 

 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.  

 

Според НДПВЕИ 2005-2015, подходящите източници на финансиране на проекти по ВЕИ 

биват: 

 

 Заеми от търговски банки; 

 Безвъзмездни помощи предоставяни от екологични фондове, в частност от          

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 

и Националния доверителен екофонд, в т.ч. и безлихвени заеми; 

 Заеми при облекчени условия и/или гаранции, предоставяни от един 

бъдещ специализиран фонд за насърчаване на производството на 

възобновяема енергия; 

 Финансов лизинг на оборудване, предоставен обикновено от доставчик, 

изпълняващ проекта “под ключ”;  
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 Заеми от международни банки, най-често при наличие на допълнителни 

финансови механизми, напр. кредитни линии за проекти използващи ВЕИ, 

които могат да бъдат съчетани със безвъзмездна помощ. 

  Насърчителни финансови схеми с по-широк обхват, като гъвкавите 

механизми на Протокола от Киото и по-специално механизма „съвместно 

изпълнение”. 

  Други източници на финансиране. 

 

 

Основен източник на средства ще бъдат оперативните програми на ЕС, както и 

програмата за финансиране на единната селскостопанска политика. Към момента на 

разработване на ОПДВЕИ програмния период изтича и все още няма яснота за 

параметрите на конкретните програми  

 

 

 Норвежки финансов механизъм  
             www.norwyagrants-greeninnovation.no 
 

 Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяема енергия 
           Предмет на финансирането:  проекти генериращи енергия от ВЕИ 

 

 Кредитна линия за енергийна ефективност в бита       www.reecl.org 

            Предмет на финансирането: 

Одобрени съоръжения и материали за жилищни сгради:  

Енергоспестяващи прозорци 

Газови котли  

Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса  

Слънчеви колектори за топла вода  

Охлаждащи и загряващи термопомпени системи  

Фотоволтаични системи 

Aбoнатни станции и сградни инсталации 

Газификационни системи 

Рекуперативни вентилационни системи 

 

 Национален Доверителен Екофонд 

           (Национална схема за зелени инвестиции)  

            Предмет на финансирането: 

 

- ЕЕ в сгради (вкл. соларни инсталации на сгради) и в индустрията; смяна на 

горивната  база; 

- когенерация; 

Проекти в транспортния сектор, свързани с предоставяне на обществен транспорт - смяна 

на горивната база от дизел/бензин на устойчиви горива; 

- Производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление; 

http://www.norwyagrants-greeninnovation.no/
http://www.reecl.org/
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Програма „LAIF” 

 

Европейската програма "Интелигентна енергия за Европа" предоставя безвъзмездно 

финансиране на проекти на български организации за създаване на политически и 

пазарни условия за енергийна ефективност и използването на ВЕИ в рамките на 

Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP). Програмата ще действа и през 

следващия програмен период 2014-2020 г. 

 

Предварително изискване към получателите на средства е съответната инвестиционна 

програма да съдейства за постигане на евроцелите „20-20-20" (до 2020 г. да се намалят с 

20% вредните парникови емисии, делът на ВЕИ в общото потребление на енергия да 

достигне 20% и още толкова да е спестената енергия като цяло). 

 

 

Публично-частно партньорство (ПЧП) 
 
 Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно третиране, ПЧП е 

дългосрочно договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за 

финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на 

инфраструктура с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където частният 

партньор поема строителния риск и поне един от двата риска – за наличност на 

предоставяната услуга или за нейното търсене. 

ПЧП плащанията, свързани с ползването на предоставяната от частния партньор 

публична услуга, са обвързани с постигане на определени критерии за количество и 

качество на услугата. Общинската администрация (като потребител на услуги) има право 

да редуцира своите плащания, както би го направил всеки „обикновен клиент” при 

непредоставяне на необходимото количество и качество на услугата. Успешно 

изпълнение на проекти чрез публично-частни партньорства в община Своге се обуславя 

от наличието на следните предпоставки: 

• Наличие на решение на ОС за осъществяване на ПЧП проекти; 

• Наличие на обществена подкрепа за осъществяването на проекти със значим 

обществен интерес; 

• Наличие на законодателна рамка подходяща за прилагане на ПЧП модели; 

• Провеждане на открита и прозрачна тръжна процедура в съответствие със 

съществуващите най-добри практики; 

• Изработване на механизъм за сравнение с публичните разходи за 

осъществяване на проекта (доказване на по-добра стойност на вложените публични 

средства); 

• Наличие на механизми за плащане на предоставяната услуга съобразени с 

обществените възможности и нагласи (преценка на обществена нагласа и възможности за 

плащане на такси, прецизно определяне на нивото на таксите); 
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• Съществуване на достатъчен капацитет в публичните органи отговарящи за 

осъществяване на инфраструктурни проекти. 

 

ЕСКО услуги 

 

ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко години. ЕСКО 

компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги. 

Основната им дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване 

на енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за покриване на 

всички разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от 

достигнатата икономия в периода, определен като срок на откупуване. Договорът с 

гарантиран резултат е специфичен търговски договор, регламентиран с чл. 38 от Закона 

за енергийната ефективност (Обн. ДВ. бр.98 от 14Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 

2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г.,изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 

Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.). 

 Намаляване разходите за горива, енергия и други консумативи и повишаването на 

комфорта в сградите държавна или общинска собственост, могат да са предмет на 

договори за управление и експлоатация и/или проектиране, доставка, монтаж.  

Могат да бъдат реализиране договори с гарантиран резултат. При този вид договори 

фирмата за енергийни услуги гарантира минимално ниво на икономии. Постигнатите 

допълнителни ефекти над гарантираните се разпределят дялово между страните или се 

капитализират само в една от тях. Частният сектор поема риска, при условие, че не бъдат 

постигнати минималните гарантирани икономии да не възвърне инвестициите си. 

 

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ) 

www.bgeef.com 

финансираща институция за: 

- предоставяне на кредити ; 

- предоставяне на гаранции по кредити; 

- център за консултации; 

 

Финансиране от търговски банки 
Кредитна линия на ЕБВР за проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници от: 

• ВЕЦ; 

• Слънчеви инсталации; 

• Вятърни централи; 

• Биомаса; 

• Геотермални инсталации; 

• Инсталации с биогаз. 

 

http://www.bgeef.com/
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12. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА 

 
Изпълнението на ОПНИВЕИ е свързано с организирането и контрола на дейностите 

за насърчаване на използването на ВЕИ. По вече коментирани причини тези дейности 

трябва да се изпълняват и координират съвместно с дейностите по ЕЕ.  

Необходимо е да бъде създадено звено (или обособена дейност в отдел) за ЕЕ и ВЕИ, 

в което да влизат различни специалисти, работещи в тези сектори. Това звено ще 

отговаря за пропагандиране на сектора и провеждането на политика на общината за ЕЕ и 

ВЕИ и постигане на икономически и екологични ползи. То ще организира създаването и 

поддържането на информационна база за енергопотреблението в общината и бази данни 

по ЕЕ и ВЕИ. Звеното ще прави анализи и оценки и ще координира изпълнението на 

предвидените мероприятия. Изпълнението на конкретните мерки по програмата могат да 

се реализират и чрез привличане на външни специалисти чрез обществени поръчки. 

 

Обучение и информиране 

 

В осъзнаване на сериозността и отговорността на процесите, свързани с 

повишаване на енергийната ефективност в държавата, областната политика по ЕЕ и ВЕИ в 

община Своге в частта „обучение и информиране” ще бъде ориентирана към ангажиране 

на специалисти с високо качество на професионалният им труд. Това е важно условие за 

гарантиране качеството на проектите. 

Съществена част от бъдещата дейност е свързана с прилагането на ЗЕЕ и ЗЕВИ и ще 

бъде посветена на мащабна обществена кампания за енергоспестяване, използване на ВЕИ 

и нова култура на потребление. 

 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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. 

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. 

 

Програмата на община Своге за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

източници на територията на Общината трябва да е в пряка връзка с Програмата  по 

енергийна ефективност.  
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Резултатите от изпълнението на Програмата трябва да доведат до: 

 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. 

 

Изготвянето и изпълнението на общинската Програма за насърчаване на използването на 

ВЕИ за периода 2019–2029 г. е важен инструмент за регионално прилагане на държавната 

енергийна и екологична политика. Общинската програма за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници и биогорива има отворен характер и в целия си срок 

на действие ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от новопостъпилите 

данни, обстоятелства, инвестиционни намерения и финансови възможности. 

 

 


