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1. Общи положения
Основание за разработване на Общинска краткосрочна програма за насърчаване
използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Пирдоп е
заложеното изискване в чл. 10 на Закона за енергията от възобновяеми източници.
Програмата се разработва за период от 3 години.
През ноември 2018 г. Европейският парламент прие новите цели за енергийна
ефективност и възобновяеми енергийни източници. В съответствие с Директива (ЕС)
2018/2001 на Европейския парламент и на съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници до 2030 г. енергийната ефективност в
ЕС трябва да се подобри с 32,5%, като делът на енергията от възобновяеми източници
трябва да представлява поне 32% от крайното брутно потребление в ЕС. И двете цели ще
се преразгледат преди 2023 г. и могат само да бъдат увеличени, но не и намалени.
Приоритетите, които ще бъдат заложени в енергийната политика на страната, ще
бъдат отразени в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и
в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България, които в
момента се подготвят с хоризонт до 2030 г., за да се хармонизират с европейските
приоритети и цели, представени по-горе. За да бъде икономиката в страната ни
конкурентоспособна, е необходимо да се развива сектора на възобновяемата енергия и да
се повиши значително енергийната ефективност във всички отрасли.
В отговор на нарастващото потребление, покачващите се цени на енергията,
високата зависимост от вноса на енергийни ресурси и климатичните промени, като решение
идват възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) – слънце, вятър, вода, биомаса и др.
2. Цел на програмата
Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент от 23 април 2009 г., отнасяща се
до насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, определя конкретни
цели за всяка страна-членка на Европейския съюз за дял на енергия от ВЕИ в крайното
брутно потребление на енергия. За България тази цел е 16% до 2020 г., като тя е постигната
още през 2012 г., а през 2016 г. е 18,8%.
Основната цел на програмата е насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива. Реализацията на този процес се постига чрез
определяне на възможните дейности, мерки и инвестиционните намерения на общината.
Могат да бъдат определени следните подцели на програмата:
1. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в публичния и
частния сектор.
2. Осигуряване на пълна или частична енергийна независимост на общината.
3. Подобряване качеството на енергийните услуги и намаляване на разходите за
енергия.
4. Стимулиране на бизнес сектора за използване на ВЕИ и привличане на местни и
чуждестранни инвестиции, съответно повишаване на заетостта.
5. Създаване на партньорства за реализирането на проекти за нови ВЕИ мощности и
енергийна ефективност.
6. Постигане на икономически растеж и устойчиво енергийно развитие на общината.
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7. Опазване, съхраняване и подобряване на състоянието на околна среда.
8. Въвеждане на иновативни ВЕИ технологии.
9. Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на
проекти свързани с въвеждането и използването на ВЕИ.
10. Повишаване на нивото на информираност сред заинтересованите страни в частния и
публичния сектор, както и сред гражданите във връзка с възобновяемите енергийни
източници.
3. Приложими нормативни актове
Законодателната рамка в България, свързана с насърчаване оползотворяването на
потенциала на възобновяема енергия, се определя от следните закони, стратегически
програми и планове:
 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на съвета от 11 декември
2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници;
 Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България до
2030 г. (проект);
 Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие
за 2030 г. (проект);
 Парижко споразумение за изменението на климата, 2015 г.;
 Закон за енергетиката;
 Закон за енергията от възобновяеми източници;
 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници;
 Национален план за действие по промените на климата;
 Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното
навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата
мобилност в Република България за периода 2012-2014 г.;
 Закон за земеделските земи;
 Закон за водите;
 Закон за опазване на околната среда;
 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.;
 Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата и Протокол от Киото;
 Ежегодно актуализиране от ДКЕВР на преференциалните цени за изкупуване на
енергията, произведена от ВЕИ.
4. Профил на общината
4.1. Географско положение, граници и обща площ
Община Пирдоп, с център гр. Пирдоп и съставно селище с. Душанци, се намира в
централните части на Република България, във високите, подбалкански полета и заема
източната част на Златишко-Пирдопската котловина, заградена от север и от юг, съответно
от Стара планина и Средна гора, а от запад и изток от ридовете Гълъбец и Козница.
Общината заема 152,4 кв.км. площ. Отстои на 80 км., източно от столицата София и
на 312 км. западно от град Бургас, като транспортната връзка се осъществява по главен път
І-6 София-Бургас, който от своя страна представлява и основна транспортна ос.
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Географското положение на града му създава добри транспортни връзки. Удобни
пътища го свързват с околните общини, столицата и други градове на България в
направление изток-запад, докато транспортните връзки в направление север-юг са в много
лошо състояние.
Златишко-Пирдопската котловина е със средна надморска височина 670 м. и има
определено южно изложение.
Карта 1. Географско положение на община Пирдоп

Източник: БГ Уикипедия (https://bg.wikipedia.org/)

Релеф
Релефът на общината е равнинен, средно и високо планински, като територията ѝ
попада в пределите на Стара планина, Подбалканските котловини и Средна гора.
Северният район на община Пирдоп се заема от южните склонове на ЗлатишкоТетевенска планина (съставна планина на Средна Стара планина). В нея, на границата с
община Тетевен се издига най-високата ѝ точка – връх, висок 2029,1 м. Южно от планината
се простират най-ниските и равни части на Златишко-Пирдопската котловина, по южната
периферия на която протича река Тополница.
Южната част на общината се заема от северните склонове на Същинска Средна гора,
като от билото на планината на север, между левите притоци на река Тополница се
простират дълги и тесни ридове, които достигат до левия бряг на реката.
Няма регистрирани рудни и нерудни находища на територията на общината.
Климат
Климатът на общината е два вида – умереноконтинентален и планински.
Характеризира се с дъждовна пролет, прохладно лято, слънчева есен, сравнително мека
зима, голяма годишна амплитуда на температурата на въздуха. Средната годишна
температура на въздуха е 9,3ºС, а абсолютната минимална температура е -28,4ºС. За
преобладаващата част от територията на общината валежният режим е благоприятен –
средногодишните валежи са 615 мм (за България 650 мм), с летен валежен максимум (220
мм; юни – 88 мм) и зимен валежен минимум (104 мм; януари – 31 мм). Средната стойност
на относителната влажност е 68%.
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Води и водни ресурси
През територията на общината протичат реките: Тополница, Дебелска, Манджарин,
Славци, Манина, Куфарита, Селска.
На река Тополница над село Душанци са изградени язовир „Душанци“ за
промишлени води, обслужващ производството на „Аурубис“ и язовир „Жеков вир“.
Населените места Пирдоп и Душанци се захранват с питейна вода от извори,
находящи се предимно в Стара планина.
Общото количество на водните запаси от питйна вода е в нормите и е достатъчно за
обслужване на населението.
Почвени ресурси
Релефът, климатът, растителността и основната скала обуславят сравнително
голямата пъстрота на почвените типове на територията на общината. Кафявите горски
почви – тъмни, преходни и светли, заемат обширни пространства на територията на
общината. Подходящи са за отглеждане на картофи, ръж, едногодишни фуражни култури,
влакнодаен лен, естествени ливади. Канелените горски почви също заемат голяма част от
територията. Подходящи са за отглеждане на пшеница, ечемик, овес, царевица. При
благоприятни микроклиматични условия върху тях се развиват добре и някои овощни
видове – сливи, круши, ябълки и др. В долините на реките са разпространени алувиални и
алувиално-делувиални почви, подходящи за отглеждане на зеленчуци, ягоди, овощни
градини, царевица, цвекло и др. По билото на Стара планина са развити планинско-ливадни
почви, богати на органично вещество и с добре оформен чим.
Флористично и фаунистично разнообразие
Разпространението на растителността е в зависимост от климата, почвите и другите
природни условия. На територията на общината са разпространени дървесните видове дъб,
явор, ясен, габър, топола, бреза и акация, а над 800 м н.в. са разположени букови
съобщества, които в значителна степен придават общия вид на горската растителност. В
границите на буковия пояс в по-високите части се срещат ели, смърч, бял бор и други
иглолистни. Горите играят роля за формирането на местния климат, предпазват почвите от
ерозия, регулират водния режим на реките, намаляват силата на вятъра, имат голяма
естетическа стойност и важно значение за реализирането на туризма и рекреацията на
хората.
Екологичните условия са твърде разнообразни за развитието и разпространението на
животните в района на общината и създават благоприятни условия за развъждането им.
Въпреки сравнително малката площ на общината в нея съществува богат и
своеобразен животински свят. От полезния дивеч се срещат: елен, сърна, див заек, диви
свине, вълци; от птиците: гривек, балкански кеклик, яребица, пъдпъдък, гургулица. В
общината има над 200 вида птици, някои от тях редки видове които дават предпоставка за
развитие на фото и хобитуризъм. От влечугите се срещат пепелянки, смок, усойници,
гущери и др., а в реките - пъстърва, мряна, кефал, червеноперка и др. Разпространението на
полезния дивеч предполага възможности за ловен туризъм.
Горски фонд
Горските територии включват площта на Държавния горски фонд и Общински
горски фонд и заемат 90 918дка – 60% (при средно за страната 33,6%). Този процент
определя т.нар. „лесистост на територията“, значително по-висока от средната за страната
– 31,7%.
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Защитени територии
На територията на община Пирдоп има една защитена територия и една защитена
зона, които са с наименование „Централен балкан“ и попадат в категорията Национален
парк.
4.2. Брой населени места, население
Община Пирдоп се състои от административен център гр. Пирдоп и съставно селище
с. Душанци. С най-голям брой население е гр. Пирдоп, където живее над 90%.
Таблица 1.

Население на територията на община Пирдоп

Населени места
Община Пирдоп
с. Душанци
гр. Пирдоп

2015 г.
7 769
758
7 011

2016 г.
7 658
739
6 919

2017 г.
7 526
723
6 803

2018 г.
7 388
713
6 675

2019 г.
7 236
689
6 547

Източник: Национален статистически институт, 2020 г. www.nsi.bg

По данни на НСИ, към 31.12.2019 г. община Пирдоп заема около 3% от населението
в Софийска област, в която с най-голям дял е община Ботевград с близо 14%.
Основните демографски показатели за община Пирдоп за периода 2015-2019 г. са
отразени в Таблица 2:
Таблица 2.

Основни демографски показатели за община Пирдоп

Основни демографски
показатели
Средногодишен брой на
населението в област
Софийска (общо)
Средногодишен брой на
населението в община
Пирдоп (общо)
Родени (в брой)
Умрели (в брой)
Естествен прираст (в брой)
Заселени (в брой)
Изселени (в брой)
Механичен прираст (в брой)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

237 571

235 633

232 874

230 302

227 856

7 844

7 714

7 592

7 457

7 312

58
115
-57
80
173
-93

78
140
-62
96
145
-49

67
150
-83
85
134
-49

60
127
-67
91
162
-71

54
140
-86
110
176
-66

Източник: Национален статистически институт, 2020 г. www.nsi.bg







От данните в таблицата могат да бъдат направени следните изводи:
Средногодишният брой на населението бележи постоянна и равномерна тенденция
към намаление, което се дължи на отрицателния естествен и механичен прираст;
Броят на ражданията е с отрицателна тенденция за последните три години;
Броят на умрелите има променливи стойности през годините без определена ясна
тенденция. Най-висок е броят на умрелите през 2017 г., а най-нисък през 2015 г.;
Естественият прираст е с променливи отрицателни стойности;
Механичният прираст е с променливи положителни или отрицателни стойности.
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През 2019 г. населението в под трудоспособна възраст е около 14% от населението
на община Пирдоп. Възрастните над трудоспособна възраст са 26,8%. Около 59,2% е делът
на хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години.
Таблица 3.
Година/Показател
Общо
Под трудоспособна
възраст
В трудоспособна
възраст
Над трудоспособна
възраст

Население по възрастови групи в община Пирдоп
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

7 769

7 658

7 526

7 388

7 236

1 070

1 067

1 046

1 026

1 013

4 649

4 588

4 516

4 409

4 286

2 050

2 003

1 964

1 953

1 937

Източник: Национален статистически институт, 2020 г. www.nsi.bg

Данните от таблицата показват, че по отношение на възрастовата структура на
населението през периода 2015-2019 г. се наблюдава следната тенденция: Населението
намалява и в трите възрастови групи, с най-голяма степен за трудоспособната
възраст. „Картината“ се покрива със средната за страната, характеризираща се с
намаляване на населението и в трите възрастови групи и нарастване само на относителния
дял на населението в над трудоспособна възраст. Отрицателното демографско развитие за
община Пирдоп се свързва с фактори като висока смъртност, ниска раждаемост, емиграция
на населението в трудоспособна възраст, характерни за демографското развитие в цялата
страна.
4.3. Сграден фонд – съществуващи сгради на територията на общината по видове
собственици (сгради на физически лица, сгради на промишлени системи,
сгради в сектора на услугите)
На сградния фонд се пада 40% от общото енергийно потребление в ЕС, затова
намаляването на потреблението на енергия и използването на възобновяеми енергийни
източници в сградния сектор представляват важни мерки, необходими за намаляване на
енергийната зависимост на Съюза и на емисиите на парникови газове.
Съществуващите сгради на територията на община Пирдоп се делят най-общо по вид
на собствеността на: държавни, общински и частни (на физически лица и на предприятия и
юридически лица).
Общински сграден фонд
Общинският сграден фонд на община Пирдоп се състои от административни сгради,
училищни сгради, детски градини, читалищни сгради, болница, спортна зала и др. До 2019
г. са изпълнени няколко проекта за внедряване на енергоефективни мерки и ВИ, което
показва устойчивост на политиката и ангажираност на местната администрация.
Впечатление прави, че в 25% от общинските сгради има внедрени ВЕИ, което е
значително висок относителен дял в сравнение с останалите общини в България.
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Реализирани проекти по енергийна ефективност в обшината са следните:
1. Проект: „Внедряване мерки за енергийна ефективност в ОУ „Сава Савов“ гр.
Пирдоп“, завършен през 2013 год. и финансиран от Оперативна програма „Регионално
развитие“;
2. Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната
сграда на съда и прокуратурата гр. Пирдоп“, завършен през 2015 год. и финансиран по ПМС
№19 от 07.02.2014 г.;
3. Проект „Ремонт и адаптация на сградата на културен дом - Читалище „Напредък“,
гр. Пирдоп“, изпълнен през 2015 год. и финансиран от Програма за развитие на селските
райони;
4. Проект „Да си спомним за село – Обновяване на читалище „Светлина“, с.
Душанци“, завършен през 2015 г. и финансиран от Програма за развитие на селските
райони;
5. Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ „Пека и Карло
Чоконяни“ гр. Пирдоп, реализиран по Програма за развитие на селските райони, завършен
през 2019 г.
Изпълнените ВЕИ мерки за последните 5 години са както следва:
 Изградена система с термосоларни колектори за загряване на водата за БГВ
нужди в ОДЗ „Пека и Карло Чоконяни“, гр. Пирдоп, мярката е реализирани през м. ХІІ.
2019 г.;
 Изградена система с термосоларни колектори за загряване на водата за БГВ
нужди в ОДЗ „Пека и Карло Чоконяни“, филиал „Снежанка“, гр. Пирдоп, мярката е
реализирани през м. ХІІ. 2019 г.;
 Изградена система с термосоларни колектори за загряване на водата за БГВ
нужди в ОДЗ „Пека и Карло Чоконяни“, филиал „Невена Генчева“, гр. Пирдоп, мярката е
реализирани през м. ХІІ. 2018 г.;
 Изградени слънчеви колектори за топла вода на читалище „Напредък“ нова
сграда през 2015 г.
В обобщение мерките по ЕЕ и ВЕИ са представени в следната таблица:
Таблица 4.
№

Сгради за обществено
обслужване

Изпълнени мерки за ЕЕ и ВЕИ в сгради общинска собственост
Адрес

Година на
въвеждане
на сградата
в
експлоатац
ия

Състояние на
сградния фонд

Извършено
обследване
ДА/НЕ

Предприети
мерки за ЕЕ и
ВЕИ в
последните 5
години

1172

Добро

не

не

13730

Задоволително
/сменена е голяма
част от дограмата
и са извършени
частични
вътрешни
ремонти/

не
/има старо
обследване с
изтекъл срок/

не

РЗП
м.кв.

гр. Пирдоп
1

2

Административна сграда Гр. Пирдоп, пл.
на Община Пирдоп
Тодор Влайков 2

Многопрофилна
болница за активно
лечение и медицински
център

Гр. Пирдоп, ул. Цар
Освободител 97

1965

1982
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№

Сгради за обществено
обслужване

3

Спортна зала

4

5

Административна сграда

Адрес

Гр. Пирдоп, ул. Г.
Бенковски 2

Година на
въвеждане
на сградата
в
експлоатац
ия

РЗП
м.кв.

Състояние на
сградния фонд
Извършена
подмяна на
дограма,
вътрешен ремонт
и отоплителна
инсталация
Много добро,
Реализиран
проект по
внедряване на
мерки по
енергийна
ефективност през
2014 г.

Извършено
обследване
ДА/НЕ

Предприети
мерки за ЕЕ и
ВЕИ в
последните 5
години

не

да

да

да

1973

1178

Административна сграда
Гр. Пирдоп, ул. Цар
- Районен съд гр.
Освободител 47
Пирдоп

1950

906

Гр. Пирдоп, ул. Цар
Освободител 39

1968

1680

Задоволително

не

частична
подмяна на
дограма

2234

Много добро,
Реализиран
проект по
внедряване на
мерки по
енергийна
ефективност през
2016 г.

да

да

Задоволително

не
/има старо
обследване с
изтекъл срок/

не

да

да

да

да

да

да

да

да

6

Читалище „Напредък“
нова сграда

Гр. Пирдоп, пл. Т.
Влайков 4

7

Начално училище
„Тодор Влайков“

Гр. Пирдоп, ул. Цар
Освободител 72

1973

1933

3053

8

Средно училище „Сава
Савов“

Гр. Пирдоп, ул.
Димитър Савов 47

1961

3331

9

Детска градина „Пека и
Карло Чоконяни“

Гр. Пирдоп, ул.
Пека и Карло
Чоконяни 6

1974

1526

10

Детска градина „Невена
Генчева“

Гр. Пирдоп, ул. Г.
Бенковски 21

1972

1526

11

Детска градина
„Снежанка“

Гр. Пирдоп, ул. Хр.
Ясенов 13

1967

1026

Много добро,
Реализиран
проект по
внедряване на
мерки по
енергийна
ефективност през
2015 г.
Много добро,
Реализиран
проект по
внедряване на
мерки по
енергийна
ефективност през
2019 г.
Много добро,
Реализиран
проект по
внедряване на
мерки по
енергийна
ефективност през
2018 г.
Много добро,
Реализиран
проект по
внедряване на
мерки по
енергийна
ефективност през
2019 г.
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№

Сгради за обществено
обслужване

Адрес

Година на
въвеждане
на сградата
в
експлоатац
ия

РЗП
м.кв.

12

Масивна двуетажна
сграда /бивша детска
градина/

Гр. Пирдоп, ул. Хр.
Смирненски 7

1971

748

13

Бившата сграда на ОбС
на БСП /ОбС на
българските
професионални съюзи/

Гр. Пирдоп, ул.
Славци 28а

1972

274

Състояние на
сградния фонд
Лошо състояние
/сградата се
използва
частично/
Много лошо
състояние
/сградата не се
ползва/

Извършено
обследване
ДА/НЕ

Предприети
мерки за ЕЕ и
ВЕИ в
последните 5
години

не

не

не

не

с. Душанци
14

Административна сграда С. Душанци, пл.
с. Душанци
Свобода 5

1967

425

Добро състояние

не

сменена
дограма

да

да

не

не

15

Читалище „Светлина“ с.
Душанци

С. Душанци, пл.
Свобода 2

1960

1168

Много добро,
Реализиран
проект по
внедряване на
мерки по
енергийна
ефективност през
2016 г.

16

Двуетажна масивна
сграда /бивше училище/

С. Душанци, ул.
Душатска комуна
19

1962

828

Лошо състояние
/сградата не се
използва/

Източник: Общинска администрация Пирдоп чрез подавани отчети по ЗЕЕ и ЗЕВИ и Програма за енергийна
ефективност на община Пирдоп 2020-2023 г.

Най-често срещан енергоизточник в общинските сгради е електрическата енергия,
следвана от течните горива.
Като цяло общинският сграден фонд на община Пирдоп е морално остарял в
голямата си част, като въпреки реализираните проекти през последните години все още има
сгради, които се нуждаят от сериозни инвестиции в сферата на енергийната ефективност,
тъй като състоянието им е незадоволително.
Налични са сгради с ниски качества по отношение на топлотехническите
характеристики на стени, под и остъкления на фасадите. Външните стени са изпълнени с
ниски топлотехнически характеристики и изискват допълнителна топлоизолация.
Дограмите и вратите на сградите, които не са подменени с PVC дограма, а са изработени от
дървени профили, са с висок коефициент на топлопреминаване, което изисква подмяна с
нова дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло.
За уличното осветление са извършени обследвания през 2019 г. за двете населени
места. Внедряване на ВЕИ в системата на уличното осветление е подходяща мярка по
отношение на бъдещото развитие на ВЕИ в нея.
Жилищен сграден фонд
В община Пирдоп жилищните сгради към 31.12.2018 г. са 2 608 на брой, с полезна
площ от 288 351 кв. м. По брой на стаите преобладават двустайни и тристайни жилища –
общо 2 330 броя.
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Таблица 5.

Основни характеристики на жилищния фонд в община Пирдоп, 2018 г.
Жилищни сгради в община Пирдоп 2018 г.
Брой
Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата
Панелни
38
Стоманобетонни
30
Тухлени
2 453
Други
87
Общ брой жилищни сгради
2 608
Жилищни сгради по вид на собственост
Държавни и общински
45
Частни на юридически лица
10
Частни на физически лица
3 678
Общ брой жилища
3 733

Източник: Национален статистически институт, 2020 г. www.nsi.bg

По вида на конструкцията най-голям дял от сградите са тухлени, а по вида на
собственост – частни на физически лица.
Основни проблеми, свързани с жилищният фонд в община Пирдоп, които се
открояват, са сравнително остарелите фасади, стари дограми, лоша изолация или липса на
такава, висока енергопропускливост и др. Голяма част от мерките, които се прилагат от
фирми и частни лица, не са свързани с повишаване на енергийната ефективност. Като
пречки за това, както и за влошаването на жилищния фонд, са липсата на добра
осведоменост на гражданите за намаляване на консумацията за енергия, високите цени за
обследване и саниране на сградите, неефективните вътрешносградни отоплителни мрежи,
употреба на нискоефективни съоръжения и енергоносители, липса на топлоизолоация,
както и ограниченото използване и внедряване на енергоефективни материали.
Като проблеми на домакинствата се открояват отоплението на твърди горива през
зимните месеци или на електрическа енергия, високата енергопропускливост на сградите,
съчетано с използването на електроуреди с нисък клас на енергопотребление, което води до
високо потребление на енергия и аналогично до увеличаване на разходите за
потребителите.
В община Пирдоп съществуват предпоставки и са налице възможности за
задоволяване на енергийните потребности на общинските сгради и постепенно
преминаване и прилагане принципите на „зелената“ икономика. Икономията на енергия при
крайната консумация в общинските обекти може значително да облекчи общинските
бюджети и да стане предпоставка за намаляване на цените и повишаване на качеството на
услугите, които общината предлага на населението.
4.4. Промишлени предприятия
Икономическото състояние на Софийска област, на територията на която е
разположена община Пирдоп, като цяло е едно от най-добрите в страната.
Благоприятното местоположение на община Пирдоп обуславя нейното
многоотраслово икономическо развитие. Коефициентът на икономическа активност в
общината е 67,1%, а относителния дял на икономически неактивните лица е 32,9%.
Разположението на община Пирдоп на главен път София – Бургас, планинския релеф
и близостта й до гр. София обуславят сравнително добра степен на развитие на
промишленото производство и търговията.
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На територията на общината развиват дейност общо 373 броя предприятия за 2018
г., а за 2018 г. частните инвестици в евро на човек от населението са 45 583, което е една от
най-големите стойности за страната.
Пирдоп е център на медодобивното производство. В северозападната покрайнина на
землището на Пирдоп е разположен медодобивен комбинат, приватизиран през 1997 г.
Има предприятия и фирми за ремонт на тежко металургично и рудодобивно
оборудване, има поделения на Предприятие „Електроразпределение“ – София област и
„ВиК“ – София област, множество малки частни фирми, ориентирани в областта на
хранителната и шивашката промишленост, строителството, дървопреработването, мебелно
производство ресторантьорството и развлекателния бизнес.
Общинска фирма „Пролет“ ЕООД осигурява работа на хора с увреждания и
трудоустроени.
В областта на селското стопанство е регистрирана една земеделска кооперация,
чийто икономически резултати са слаби. Със земеделие се занимават частни фирми и
граждани.
Като цяло икономическата структура на общината се определя от частния бизнес.
Около две трети от работоспособното население е заето в тази сфера. В района
функционират и няколко строителни фирми, които извършват строителство, включително
извън границите на общината.
В периода 2017-2018 г. е изпълнен и проект за енергийна ефективност на местно
предприятие с наименование „Mерки за повишаване на енергийната ефективност в базата
за преработка на отпадъци на „ДАРКОМЕТ“ ООД“, финансиран от ОП „Иновации и
конкурентоспособност“.
На територията на общината са инсталирани: Фотоволтаична централа с мощност
500кW с. Душанци, м. Житница; Фотоволтаична система 103,68 кW, с. Душанци, м.
Дебелска; ФЕЦ на един жилищен блок в Пирдоп; ФЕЦ за производство на електроенергия
в кв.12, гр. Пирдоп (в бивш РЗММО); Инсталация за производство на електроенергия в
кв.45, гр. Пирдоп (до бившата Автогара) и Инсталация за производство на електроенергия
в землището на с. Душанци, м. Тополница, ПИ 24164.221.11 (до яз. Душанци).
4.5. Транспорт
Транспортната и пътна инфраструктура на територията на Община Пирдоп е:
първокласна - път І-6 София – Бургас 8,030 км.; четвъртокласна – 27,9 км.; улична мрежа
на град Пирдоп – 42,088 км; улична мрежа на село Душанци – 12,499 км. Общата оценка на
транспортната система е задоволителна. Пространствената организация на пътната мрежа
позволява удобен достъп на населението от отделните населени места до центъра, а от там
и връзка с останалата част на областта и страната. Транспортната инфраструктура в
направление изток-запад е в много добро състояние, докато в направление север-юг е в
незадоволително. Общественият транспорт е недостатъчно добре организиран, но подобрата му организация е нерентабилна за частните превозвачи.
Обслужването с железопътен транспорт се осъществява чрез частта от
подбалканската линия София - Карлово - Бургас/Варна. Дължината на участъка на
територията на общината е 7 км. Линията е електрифицирана. На територията на общината
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има само една гара – Пирдоп. Сега съществуващата ж.п. линия преминава през
индустриалната зона на гр. Пирдоп.
Транспортното обслужване в община Пирдоп е добро, като са налице изградени
транспортни комуникации в почти всички посоки (по-затруднено те се осъществяват в
северна посока - сложно преминаване през Стара планина). Транспортните връзки с
автобуси от град Пирдоп към градовете София, Карлово и Копривщица не са решени.
Връзките между селищата на общините Антон, Пирдоп, Златица, Челопеч, Чавдар и
Мирково се осъществяват по утвърдена транспортна схема.
Потреблението на горива в общински транспорт е на биодизел от 1871,118 л. и на
биоетанол от 277,0194 л. за 2019 г.
4.6. Домакинства
В териториалния обхват на община Пирдоп селищните структури и промишлените
зони не са газифицирани и не се осигурява употребата на природен газ за битови и
промишлени нужди.
В община Пирдоп биомасата е основният източник на енергия, който се прилага от
домакинствата. Голям процент от тях се отопляват основно чрез твърди горива. Печките и
горивните инсталации, които се използват, са предимно с нисък КПД, защото липсват
модерни горивни камери. Броят на употребяваните в домакинствата съвременни котли е все
още незначителен, поради ограничени финансови възможности. Използването на
съвременни котли може да повиши до два пъти полезното количество топлина, получавано
от дървата за огрев, което е равностойно на двукратно увеличаване на потенциала без да се
увеличава потреблението.
Към момента състоянието на енергийното потребление в община Пирдоп се
характеризира с енергоинтензивна структура, морално остарели технологии, оборудване и
уреди, както и неблагоприятен енергиен баланс на домакинствата с много високо
потребление на електроенергия за отопление. Могат да се посочат следните пречки при
реализацията на целенасочени действия за повишаване на енергийната ефективност:
 Липса на разработени и прилагани ефективно-информационни модели за
популяризиране на европейското, национално и местно законодателство в областта на
енергийната ефективност.
 Липсата на достатъчни финансови средства у инвеститорите за реализация на
подобен род действия ограничава внедряването на мерки за енергийна ефективност в
домакинствата и частния сектор.
 Липса на стимули за рационално енергопотребление.
Разходите за електрическа и топлинна енергия се нареждат на едно от първите места
по обем в общинския бюджет. Предприети са действия от страна на ръководството на
Община Пирдоп и администрацията за подобряване на горивните процеси, промяна на
горивната база и намаляване на загубите в системата за пренос и разпределение на
електрическа и топлинна енергия в сградите и обектите на социалната и административна
инфраструктура на общината.
Като проблеми на домакинствата се открояват отоплението на твърди горива през
зимните месеци или на електрическа енергия, високата енергопропускливост на сградите,
съчетано с използването на електроуреди от нисък клас на енергоефективност, което води
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до високо потребление на енергия и аналогично до увеличаване на разходите за
потребителите.
Данни за вида на отоплението от домакинствата са налични само от националните
преброявания, като последното такова е от 2011 г. Статистиката показва, че около 50% от
населението използват твърдото гориво за отопление, което допринася за замърсяването на
атмосферния въздух.
4.7. Услуги
В община Пирдоп електричеството е основният източник на енергия за сектора на
услугите.
Наличието на модерни и качествени публични услуги е основен стимул за
икономически растеж и оттам за повишаването на жизнения стандарт на населението.
Международната практика показва, че публично-частното партньорство е един от
успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в публичната
инфраструктура, когато държавният и общинските бюджети не разполагат с необходимия
ресурс и искат да осигурят по-добра стойност на вложените публични средства.
Публично-частното партньорство е начин да се комбинират предимствата на
публичния и частния сектор, за да се постигне най-доброто по отношение на
предоставянето на услуги и изграждането на инфраструктурни обекти. При определянето
на финансовата рамка на плана се спазват принципите на взаимното зачитане на интересите,
максималните икономически и социални ползи, контрол върху материалните активи и
създаване на местен капацитет за осъществяване на плана.
Изборът на форма при финансирането трябва да позволи на общината да отстоява
интересите си по най-добрия възможен начин. Източник на финансиране могат да бъдат
целеви субсидии от държавния бюджет за капиталови разходи или собствени приходи.
Тъй като в последните години пазарът на услуги все повече се разраства, а разходите за тях
стават по-големи, основната роля на Община Пирдоп е да осигури тези услуги на по-ниски цени,
като намали енергийното потребление. Това може да се постигне чрез комбинираното прилагане
на мерки за повишаване на енергийната ефективност.
4.8. Селско стопанство
Природните условия в община Пирдоп обуславят ниския относителен дял на
земеделските земи и обработваемите земи и особено на нивите и съответно високия
относителен дял на площите с естествена тревна растителност естествени ливади и пасища.
На територията на община Пирдоп деградацията на земите и почвите (киселинност,
засоляване) е силно изразена. Преработката на рудни изкопаеми е замърсила почвите с
тежки метали, поради което те са с наднормено съдържание на Cu, Zn, Cd. В община Пирдоп
не би могло да се развива биологично земеделие без да се предприемат широкомащабни
дейности свързани с очистка на голяма част от земеделските земи.
В община Пирдоп растениевъдство се свързва с отглеждане основно на фуражни
култури за задоволяване нуждите на селскостопанските животни. Приоритет имат грубите
фуражи. Естествените ливади заемат около 40% от обработваемата земя. Съотношението
на тревни площи към ниви до голяма степен определят екстензивния характер на
земеделието и специализацията в животновъдството (говедовъдство, овцевъдство и

17 / 32

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива на община Пирдоп 2021-2023 г.
козевъдство), базирани на производството на сено от естествените ливади и ползване на
значителния размер мери и пасища. Застъпено е отглеждането на животни за угояване.
При така анализираните потенциали и основни проблеми на досегашното развитие
на селското стопанство, могат да бъдат формулирани някои основни изводи за неговите
потенциали и насоки за перспективно развитие:
 С най-добри условия за развитие на интензивно селско стопанство са
югоизточните части от територията, където релефните и почвените условия, както и
сравнително големият размер на нивите благоприятстват такова развитие;
 В планинските землища условията са неблагоприятни за интензивно земеделие,
но съществуват възможности за развитие на планинско пасищно животновъдство на базата
на значителния размер пасища, както и на добива на сено от естествените ливади;
 Направени са промени във формата на стопанисване, довели до създаване на поедри съвременни стопанства. Това се осъществи чрез стимули на европейски фондове и
национални доплащания на агрофирми, арендатори и земеделски кооперации и те имат
интерес да наемат, купуват или организират използването на по-нископродуктивни земи.
При внедряването на подходящите форми на стопанисване и технологии, вече има условия
за производство на продукти предимно от животновъдството, като козе, овче и краве мляко
и месо и производните им, пчелен мед, както и производство на билки и плодове.
4.9. Външна осветителна уредба
В системата „Улично осветление“ през изминалите години е извършена подмяна,
като са заменени използваните до тогава енергоемки живачни лампи с мощност 250W с
нови 1 315 светодиодни осветителни тела. В обследването, извършено през 2019 г., е
предвидена подмяна на касетите на уличното осветление, като във всяка система е
предвидена касета с контролер; предвиждат се фотоклетки и димиране; не се предвижда
подмяна на стълбовете.
5. Възможности за насърчаване. Връзки с други програми.
С цел постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна
икономика, намаляване на вредното въздействие върху околната среда в следствие на
развиваща се икономика и устойчиво и екологосъобразно управление на природните
ресурси са формулирани следните приоритети за насърчаване използването на ВЕИ:
 Стимулиране въвеждането на ВЕИ технологии както в публичния сектор, така и в
бизнеса и домакинствата;
 Реализиране на проекти в сферата на енергията от възобновяеми източници;
 Развитие на енергийно ефективна икономика с ниски нива на въглеродни емисии за
създаване на устойчив икономически растеж.
Като средство за приближаване до тези приоритети следва да е непрекъснатият
диалог между местното управление и населението. Необходимо е повишаване на интереса
на местното население в стремежа за постигане на целите в областта на възобновяемите
енергийни източници и технологии.
При разработването на настоящата програма на община Пирдоп са взети под
внимание специфичните цели, заложени в Плана за енергийна ефективност на община
Пирдоп. Предвид факта, че настоящата програма и гореспоменатият план имат допълващ
се характер, се предвижда съгласувана реализация и управление на дейностите по двата
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документа. В отговор на указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за
изготвяне на общински програми и с цел насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива се предвижда съчетаване на мерки за повишаване на
енергийната ефективност с производство и потребление на енергията от възобновяеми
източници. С оглед постигане на максимална съгласуваност с целите и приоритети за
развитие на Община Пирдоп, настоящата програма е разработена в съответствие с
Общинския план за развитие на община Пирдоп за периода 2014-2020 г.
6. Определяне на потенциала и възможностите за използване по видове ресурси
Общата сума на достъпния потенциал на страната (6 005 ktoe – Таблица 6) е
значително по-малък от ПЕП за 2017 година 18 334.3 ktoe (данни на НСИ). Следователно в
близко бъдеще България може да задоволи около 32,8% от енергийните си нужди при пълно
усвояване на достъпния енергиен потенциал на ВЕИ на територията ѝ. Потенциалът за
използване на енергия от възобновяеми източници (ВИ) остава неоползотворен. Към
31.12.2017 г. едва 18,7% (данни на НСИ) е делът на възобновяемата енергия в брутното
крайно потребление. В тази връзка общината играе съществена роля за ускоряване
процесите на планиране – едно от основните предизвикателства пред използването на
енергия от ВИ. Затова местната публична администрация има нужда от целенасочена
подкрепа по отношение подобряването капацитета за планиране и управление.
В Закона за енергетиката са предвидени механизми за стимулиране производството
на енергия от ВЕИ, като задължителното изкупуване на произведената от ВЕИ енергия на
преференциални цени и приоритетно присъединяване на централите към преносната,
съответно разпределителната ел. мрежа.
Стимулирането на производството на енергия от ВЕИ е способ за ускоряване на
процеса по максимално задоволяване на енергийните нужди на България от ВЕИ. В
следващата таблица са заложени възможностите за използване на различните видове ВЕИ:
Таблица 6.
ВЕИ
Водна енергия
Биомаса
Слънчева енергия
Вятърна енергия
Геотермална енергия
ОБЩО

Достъпен потенциал на ВЕИ в България
Достъпен потенциал в България
количество
мерна единица
26 540
GWh
113 000
TJ
4 535
GWh
3 283
GWh
14 667
TJ
-

Ktoe
2 282
2 700
390
283
350
6 005

Източник: Енергийната стратегия на България до 2020 година - визия за бъдещото развитие на страната
в рамките на разширения ЕС

19 / 32

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива на община Пирдоп 2021-2023 г.
Таблица 7.
ВЕИ

Биомаса

Водна енергия
Енергия на
вятъра
Слънчева
енергия
Геотермална
енергия

Използване на ВЕИ директно и след преобразуване

Първоначална
трансформация

Продукт на пазара за крайно енергийно
потребление

Директно, без
преработване

дървесина; битови отпадъци; селскостопански
отпадъци; други.

Преработване

брикети; пелети; други.

Преобразуване в биогорива

твърди (дървени въглища); течни (биоетанол,
биометанол, биодизел и т.н); газообразни
(биогаз, сметищен газ и др.)

Преобразуване във
вторични енергии
Преобразуване (ВЕЦ)
Преобразуване (Вятърни
генератори)
Преобразуване
Преобразуване
Без преобразуване
Преобразуване

електроенергия и топлинна енергия
електроенергия
електроенергия
енергия
електроенергия
топлинна енергия
електроенергия

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни
източници 2005-2015 година

Слънчева енергия
Слънчевата енергия се използва за производство на електроенергия чрез директно
преобразуване на слънчевото излъчване в електричество и за загряване на вода в слънчевите
колектори или други системи.
Производството на електричество от слънцето е особено перспективно, но за
момента без държавни субсидии е все още неефективно. Коефициентът на полезно действие
на широкоразпространените съоръжения не превишава 15-20%, фотоелектрическите
инсталации са все още скъпи и инвестициите за тях имат голям срок на възвръщаемост (1012 години). Въпреки това, през последните години цената на фотоелектрическите панели
непрекъснато пада и това ги прави най-бързо развиващият се сектор – този на
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ).
В зависимост от това в кой регион се намира общината се определя интензивността
на слънчевото греене и какво е средногодишното количество слънчева радиация, попадаща
на единица хоризонтална повърхност (kWh/ m2).
Потенциалът на слънчевата радиация на територията на България е значителен, но
заедно с това се наблюдават големи разлики в интензивността на слънчевото греене по
региони. Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 часа,
а средногодишният ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh/m2. Това е около 49% от
максималното слънчево греене. Общото количество теоретичен потенциал на слънчевата
енергия, падаща върху територията на страната за една година, е от порядъка на 13.103 ktoe.
От този потенциал като достъпен за усвояване в годишен план може да се посочи
приблизително 390 ktoe.
Като официален източник за оценка на потенциала на слънчевата енергия е
използван проект на програма PHARE, BG9307-03-01-L001 „Техническа и икономическа
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оценка на ВЕИ в България“. В основата на проекта са залегнали данни от Института по
метеорология и хидрология към БАН, получени от всичките 119 метеорологични станции
в България за период над 30 години. След анализ на голяма база данни по проекта, е
направено райониране на страната по слънчев потенциал. България е разделена на три зони
в зависимост от интензивността на слънчевото греене (Карта 2).
Територията на община Пирдоп попада в първата зона, в която
средногодишната продължителност на слънчевото греене е около 450 h, падащата
слънчева радиация е под 1 450kWh/m2 год. или 4,11 kWh/m2 дневно.
От оценката се налага извода, че има по-малък теоретичен потенциал. Въз основа на
оценения теоретичен потенциал, при значителни ограничителни условия е извършена
оценка само на част от техническия (достъпния) потенциал. Последната включва оценка за
оползотворяване на слънчева енергия за загряване на вода за битови нужди на общински
сгради. Избрана е технология за изграждане на инсталации със слънчеви колектори, които
да се разположат на покривите на сградите. Покривната площ, която участва в оценката
представлява 0,0002% от общата територия на общината, върху която попада слънчева
радиация.
Карта 2.
Потенциал на слънчевата енергия в България

Източник: Проект на програма PHARE, BG9307-03-01-L001 Техническа и икономическа оценка на ВЕИ

Фотоволтаичната технология за производство на електрическа енергия от
слънчевата радиация води до 40-процентов растеж на пазара в глобален аспект и е на път
да се превърне в един от най-значителните икономически отрасли.
Оползотворяването на потенциала на ресурса от възобновяема енергия позволява
намаляване зависимостта от конвенционални енергийни ресурси и външни доставки, а
също и до оптимизиране на общинските разходи. Това позволява пренасочване на ресурси
за решаване на обществено значими проблеми. Освен икономически ползи, подобна

21 / 32

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива на община Пирдоп 2021-2023 г.
инвестиция ще има и значителен социален ефект. Изграждането на мощности за добив на
енергия от слънчевата енергия, позволява максимално ефективното използване на сградите
общинска собственост през всички месеци от годината, което подобрява достъпа на
населението до културни, социални и административни услуги.
Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез
електричество. Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително
намалено чрез разширено използване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, както в
ремонтирани, така и в новопостроени сгради. Слънчеви термични системи за топла вода на
обществени обекти, както и на стопански обекти могат да намерят широко приложение.
Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на
слънчевата енергия в топлина, включващи т.нар. слънчеви колектори. Предимствата на
слънчевите термични инсталации се обобщават в следното:
 произвежда се екологична топлинна енергия;
 икономисват се конвенционални горива и енергии;
 могат да се използват в райони, в които доставките на енергии и горива са
затруднени.
Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на
слънчевите инсталации представлява периодът късна пролет – лято – ранна есен, когато
основните фактори, определящи сумарната слънчева радиация в България, са найблагоприятни. 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. 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
Резултатите от направените изчисления показват следното: независимо че общината
не попада териториално в най-благоприятната зона на слънчево греене, изграждането на
такъв тип инсталации е икономически ефективно и е напълно постижимо за реализиране
както в краткосрочен, така и в дългосрочен период. Производството на електрическа
енергия от слънчеви фотоволтаични системи за България е ограничено поради все още
високите капиталови разходи на този вид системи. Резултатите показват още, че от един
квадратен метър слънчеви колектори ще се получава 630 kWh топлина за периода от 1 април
до 30 септември. Необходимата инвестиция за това е 1,36 лв./kWh. Простият срок на
откупуване е: при база природен газ – 14 години, при база дизелово гориво – 6,4 г., при база
електроенергия – 7,5 г. Това прави слънчевите фотоволтаични системи силно зависими от
преференциални условия и от тази гледна точка инвестиционният интерес към тях в
последните години значително нарасна. За постигането на националната индикативна цел
– 11% дял на електрическата енергия произведена от ВЕИ в брутното вътрешно
потребление на страната, ФЕЦ ще имат все по-голямо значение.
При създадената правна среда и стимули, въвеждането на фотоволтаичните системи
може да бъде разделено на две основни направления:
 изграждане на фотоволтаични (ФВ) системи до 100 kW за задоволяване нуждите от
електроенергия на сгради и стопански обекти;
 изграждане на ФВ системи за производство, присъединяване и продажба на
електроенергия за електроенергийната система на страната.
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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.
На Карта 3 е представена годишната сума на слънчевата радиация в България при
оптимален наклон на фотоволтаичните модули.
Сградите общинска собственост, основно сградите на училищата и детските
градини, са удобни за разполагане на фотоволтаични инсталации за производство на
електроенергия, защото в болшинството от случаите са разположени върху терени
(училищни дворове и дворове на детски градини) където няма високи засенчващи сгради и
в близост има изградени и функциониращи трафопостове. Поради тази причина са
изградени и такива системи до момента в община Пирдоп.
Карта 3. Годишна сума на слънчевата радиация при оптимално наклонени
фотоволтаични модули на територията на Република България

Източник: Практическо използване на слънчевата радиация в България, EUROPEAN COMMISION DG-TREN,
EC INCO - COPERNICUS Program, „Demo Solar East-West“ Project № 4051/98, http://re.jrc.ec. europa. eu/pvgis

Вятърна енергия
В страната има известни възможности за използване енергията на ветровете.
Ефективното производство на електричество от вятърна енергия зависи предимно от
географските и климатичните дадености на района. Средногодишна скорост на вятъра над
6 м/сек е границата за икономическа целесъобразност на проектите за вятърна енергия.
Развитието на технологиите през последните години дава възможност да се използват
мощности при скорости на вятъра 3-3.5 м/сек. Средногодишната скорост на вятъра не е
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единствената представителна величина за оценката на вятъра като източник на енергия. За
да се направят изводи за енергийните качества на вятъра, е необходимо да се направи анализ
и на плътността на въздуха, и на турбулентността в много точки от страната на височина 10
м над терена. Плътността за България е представена на Карта 4, като потенциалът на
общината е сравнително слаб с малки стойности.
Карта 4.

Теоретичен ветрови потенциал на височина 80 m

Източник: Проект „EnviroGrids“, FP7, 2012

Ветроенергийният потенциал на България не е голям. Зоните, където е най-удачно
разработването на подобни проекти в България, са само някои райони в планинските
области и северното черноморско крайбрежие.
В рамките на проект „EnviroGrids“ е изчислен потенциала на енергията от слънцето
и вятъра на територията на Република България. След направените изчисления и анализи
резултатите за възможностите за оползотворяване на енергийния потенциал на вятъра са
показани на Карта 5.
Карта 5.

Годишна средна скорост на вятъра на 6 m/s.

Източник: Проект „EnviroGrids“, FP7, 2012
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На територията на България са обособени три зони с различен ветрови потенциал,
но само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на вятърната
енергия в електроенергия.
Зона А – зона на малко мащабната ветроенергетика. Включва Дунавската равнина и
Тракия, долините на реките Струма и Места и високите полета на Западна България.
Ветровият ресурс на височина 10 m е по-малко от 100 W/m2. Средногодишната
продължителност на интервала от скорости 5-25 m/s е 900 часа, което е около 10% от
часовете в годината.
Зона В – зона на средно мащабната ветроенергетика. Включва Черноморското
крайбрежие и Добруджанското плато, тънка ивица по брега на р. Дунав и местата в
планините с надморска височина до 1 000 m, където плътността на енергийния поток е от
100 до 200 W/m2. Средногодишната продължителност на интервала от скорости 5-25 m/s е
4 000 часа, което е около 45% от часовете в годината.
Зона С – зона на голямата ветроенергетика. Включва откритите планински била и
върхове с надморска височина над 1 000 m, а също така и вдадените в морето части от
сушата (нос Калиакра и нос Емине), където средногодишната плътност на ветровия поток
превишава 200 W/m2. Средногодишната продължителност на интервала от скорости 5-25
m/s достига 6 600 часа, което е 75% от часовете в годината.
Карта 6.

Енергиен потенциал на вятъра

Източник: Проект „EnviroGrids“, FP7, 2012

По-голямата част от територията на България попада в зони А и В. На Карта 6 е
представена територията на страната, където са обозначени подходящите места за
изграждане на електрически централи за производство на енергия от вятъра.
От картата се вижда, че община Пирдоп е със слаб ветроенергиен потенциал в
страната – територията й попада в зона А.
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Енергия от водни източници
Основна водна артерия на община Пирдоп е река Тополница (ляв приток на Марица),
която протича и през нея с част от горното си течение по южната периферия на ЗлатишкоПирдопската котловина. Нейни основни притоци са реките: Куфорща (ляв), Манина река
(десен), Граматик (десен), Рорач (ляв) и Бобевица (ляв). По нейното течение на територията
на община Пирдоп са изградени язовирите „Душанци“ и „Жеков вир“ и голямото
хвостохранилище на рудник „Асарел-Медет“.
Геотермална енергия
Геотермална енергия е топлинната енергия, съдържаща се в земните недра.
Просмукваните през земната кора води слизат към центъра на земното ядро и се нагряват
до високи температури от горещите скали. Една част от загрятата вода се издига обратно
до земната повърхност във вид на горещи извори и гейзери. Друга част от водите остават
затворени под повърхността. Тези горещи води образуват т. нар. геотермални резервоари екологично чисти неизчерпаеми източници на геотермална енергия. Практически земната
кора представлява неизчерпаем източник на топлина и спада към т. нар. възобновяеми
енергийни източници. Важно е да се знае, че температурата на земната кора на дълбочина
3 метра е около 12-16°С. При това тази температура остава постоянна независимо от сезона!
Геотермалната енергия (топлинната енергия от земните недра) извлечена чрез
термопомпи може да се използва за:
 Отопление на сгради;
 Охлаждане на сгради - Приложението на термопомпите за климатизация в
жилищния и индустриалния сектор е алтернатива на конвенционалните системи изградени
от чилър и котел. Практически една и съща машина, посредством реверсивен вентил, е в
състояние да смени функциите на изпарителя и кондензатора, и така да доставя топлина
през зимата и обратното - прохлада през лятото. Такава термопомпена система „отоплениеохлаждане“ е много ефективна и има по-кратък срок на изплащане на първоначалната
инвестиция;
 Загряване на вода за битови нужди - Термопомпата може да осигури целогодишно
снабдяване с евтина топла вода за бита с температура 60°С дори през лятото;
 Загряване на вода за басейни и др. - Геотермалната термопомпена инсталация за
отопление на къщата може да се използва и за затопляне на вода за басейн. Системата може
да бъде настроена автоматично да поддържа желаната температура на сградата и да отвежда
излишната топлина към басейна през пролетта и есента. Тази система прави геотермалното
отопление още по-ефективно.
Енергия от биомаса
От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен потенциал
има биомасата, като от нея може да се произвежда топлина, електричество или транспортно
гориво. Тя е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За целта е целесъобразно да се
използва потенциала на отпадъци от селското и горско стопанство, на битови отпадъци и
малоценна дървесина, ненамерила приложение и отпаднала без да се използва. Обобщени
данни за потенциала и приложението на източниците на биомаса в България са дадени в
Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за периода
2008-2020 г.
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Таблица 8.

Потенциал на биомаса в България

Вид отпадък
Дървесина
Отпадъци от индустрията
Селскостопански растителни отпадъци
Селскостопански животински отпадъци
Сметищен газ
Рапицово масло и отпадни мазнини
Общо

Потенциал
Общ
Неизползван
ktoe
ktoe
%
1 110
510
46
77
23
30
1 000
1 000
100
320
320
100
68
68
100
117
117
100
2 692
2 038
76

Източник: Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за
периода 2008-2020 г.

Технологиите за биомаса използват възобновяеми ресурси за произвеждане на цяла
гама от различни видове продукти, свързани с енергията, включително електричество,
течни, твърди и газообразни горива, химикали и други материали. Дървесината, найголемият източник на биоенергия, се е използвала хиляди години за производство на
топлина. Има много видове биомаса, които могат да бъдат използвани за производството
на горива, химикали и енергия. Това са дървесина, растения, остатъци от селското
стопанство и лесовъдството, както и органичните компоненти на битови и индустриални
отпадъци. Биомасата може да бъде възстановявана чрез култивиране на енергийни реколти,
като бързорастящи дървета и треви, наречени суровина за биомаса.
Енергийният потенциал на биомасата при директно потребление 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
крайното енергийно потребление към момента е близък до дела на природния газ.
България притежава значителен потенциал на отпадна и малоценна биомаса, която
сега не се оползотворява и може да се използва за енергийни цели. Използването на
биомасата за производство на електроенергия отстъпва по икономически показатели на
вносните и евтините местни въглища, ядрената и водната енергия. Поради особеностите
на почвите в община Пирдоп и съответно слаборазвитото земеделие, потенциалът й
по отношение на биомасата и горивата от нея се оценява като минимален.
Органичната материя с растителен и животински произход представлява важен
енергиен ресурс, който може да се използва в общината.
По смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗУО „Биоотпадъци“ са
биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от
домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти,
както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.
В момента (до 2021 г.) се изпълнява проект с наименование „Изграждане на
компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон,
Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч“ по Оперативна програма
„Околна среда“ с бенефициент община Златица, който предвижда оползотвяряване на
тези отпадъци и производство на биогаз.
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Горско стопанство
Горските територии включват площта на Държавния горски фонд и Общински
горски фонд и заемат 90 918дка – 60% (при средно за страната 33,6%). Наличието на
отпадъчна дървесина, може да се използва за производство на дървени трески и пелети.
Енергия от течно гориво
Течното гориво, като нафта и дизелово гориво е често използван енергиен ресурс.
Използва се най-често като заместител на електроенергията, където отоплителните
устройства са остарели и не са предприети мерки за енергийна ефективност. В по-голямата
си част котлите за локално отопление на обществените сгради работят с нафта или твърди
горива, горелките са неефективни, липсва измерителна апаратура и автоматизация.
Бензинът е най-често използваното течно гориво за автомобилните двигатели.
В европейска директива, която има за цел да увеличи използването на биогорива в
страните от общността, е предвидено всички страни членки да увеличат използването на
биогоривата.
За разлика от други възобновяеми източници на енергия, биомасата може да се
превръща директно в течни горива за транспортните ни нужди. Двата най-разпространени
вида биогорива са биодизелът и биоетанолът.
Оксиводородни смеси
Това е смес на кисропод и водород, получена при електролиза на вода с катализатор
калиева основа. Тази смес е позната и като Браунов газ, открит от Илия Вълков (Юл Браун).
Тази смес гори с температура до 60000С. Добавянето на тази смес при изгарянето на
стандартни горива, нафта, въглища, биомаса намалява разхода им с около 30%, като
същевременно в атмосферата не се отделят вредни вещества като газове или частици.

7. Използване на мерки, заложени в НПДЕВИ
Мерките и дейностите в Общинската програма се определят от целите и
приоритетите на общината за устойчиво енергийно развитие.
Изборът на подходящите мерки, дейности и последващи проекти е от особено
значение за успеха и ефективността на енергийната политика на Община Пирдоп. При
избора са взети предвид:
 Достъпност на избраните мерки и дейности;
 Ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции;
 Проследяване на резултатите;
 Контрол на вложените средства.
7.1. Административни и финансово-технически мерки
При избора на дейности и мерки е необходимо да бъдат взети предвид достъпността
на избраните мерки и дейности, нивото на точността при определяне на необходимите
инвестиции, проследяване на резултатите, контролиране на средствата. За насърчаване
използването на ВЕИ на територията на община Пирдоп са подходящи следните
административни и финансово-технически мерки:
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Таблица 9.
№

Стратегически цели, мерки за постигането им, очаквани резултати

МЯРКА

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 1
Оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници с оглед устойчиво и екологосъобразно социалноикономическо развитие

1

2

3

Оценка за наличния и прогнозния
потенциал на ВЕИ на територията на
общината

Енергийна независимост на Община
Пирдоп, чрез прилагане на местни ВЕИ

Финансиране на Община Пирдоп при
прилагане на местни ВЕИ










Актуална и реална оценка, достъпна база данни за всички заинтересовани лица;
Разработване на проекти;
План за увеличаване на дела на произведената енергия от ВЕИ;
Намаляване на разходите за енергия в общинския сектор;
Инсталирана мощност и производство на енергия;
Подобряване на микроклимата в сградите;
Реализация на ВЕИ проекти и увеличен дял на произведената енергия от ВЕИ;
Изграден инструментариум за мониторинг и контрол на енергопотреблението.







Намалени вредни емисии;
Намаляване на въглеродни емисии, генерирани от общинския сектор;
Намалени разходи на общинската администрация за електричество и поддръжка на системата за
улично осветление;
Намаляване на парниковите газове;
Повишаване на сигурността на гражданите през тъмната част от денонощието.







Поддържан актуален план за необходимите средства за реализация на ВЕИ проекти;
Поддържан актуален план за съфинансиране проекти за ВЕИ;
Подготовка на документи за кандидатстване за финансиране на проекти;
Нови инсталирани ВЕИ мощности;
Увеличен дял на произведената енергия от ВЕИ.
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№

МЯРКА

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 2
Премахване на административните и информационни бариери пред развитието на ВЕИ и създаване на стимули за частни инициативи
 Улесняване на инвестиционния процес;
 Повишаване на сигурността на доставката на енергия;
Облекчаване на административните
 Повишаване на дела на ВЕИ в крайното потребление на енергия;
1
бариери при използване на ВЕИ от
 Спестяване на средства;
домакинствата в общината
 Повишена цена на имотите;
 Засилена гражданска ангажираност.
 Привличане на инвеститори;
 Повишаване нивото на информираност сред гражданите и бизнеса по отношение, използването
Информационна осигуреност относно
2
на ВЕИ;
ВЕИ в общината
 База данни с ВЕИ съоръжения;
 Повишен интерес сред бизнеса към инвестициите в зелената икономика.

7.2. Източници и схеми на финансиране
 Подход „отгоре-надолу“
 Подход „отдолу-нагоре“
Основните източници на финансиране на Общинската краткосрочна програма 2021-2023 г. за използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива са:
 Държавни субсидии – републикански бюджет;
 Общински бюджет;
 Собствени средства на заинтересованите лица;
 Договори с гарантиран резултат;
 Публично-частно партньорство;
 Финансови схеми по национални и европейски програми;
 Кредити с грантове по специализираните кредитни линии.
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8. Проекти
Таблица 10.

№

Наименование

1

Инсталиране на системи, използващи ВЕИ в 3
сгради общинска собственост –соларни и
фотоволтаични инсталации –
Административна сграда на ул. „Цар
Освободител“ 39, Медицински център 1 гр.
Пирдоп и Спортна зала на ул. „Георги
Бенковски“ 2.

2

Рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура - системи за
хибридно външно изкуствено осветление на
общ. Пирдоп

3

Закупуване на електромобил за нуждите на
администрацията

4

Обучение по възобновяеми енергийни
източници, енергийна ефективност и енергиен
мениджмънт

Предстоящи проекти

Отговорна/
Бюджет
Партньорска
(хил. лв.)
структура

Източник на
финансиране

Очаквани
резултати

Време за
реализация

Статус
на
проекта

21

22

23

X

X

X

X

X

Община
Пирдоп

Програма
„Възобновяема
енергия, енергийна
ефективност,
енергийна сигурност“
на ФМ на ЕИП

Проектирани и
изградени ВЕИ в 3
бр. сгради общинска
собственост

Идея

600

Община
Пирдоп

Програма
„Възобновяема
енергия, енергийна
ефективност,
енергийна сигурност“
на ФМ на ЕИП

Реконструкция и
модернизация на
система/и за
външно изкуствено
осветление и
внедряване на ВЕИ

Идея

70

Община
Пирдоп

Инвестиционна
програма за климата –
електромобили, НДЕФ

Електромобил за
нуждите на
администрацията

Идея

X

X

Община
Пирдоп

Програма
„Възобновяема
енергия, енергийна
ефективност,
енергийна сигурност“
на ФМ на ЕИП

10 бр. обучени
служители на ОбА
Пирдоп по ВЕИ, ЕЕ
и енергиен
мениджмънт

Идея

X

X

250

60

31 / 32

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива на община Пирдоп 2021-2023 г.
9. Наблюдение и оценка от реализирани проекти
Наблюдението и отчитането на Общинската краткосрочна програма 2021-2023 г.
за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива се извършва от
Общински съвет Пирдоп, който определя достигнатите нива на потребление на енергия
от възобновяеми източници на територията на общината, вследствие изпълнението на
програмата, пред Областния управител и Изпълнителния директор на АУЕР.
За успешния мониторинг на програмите е планирано да се прави периодична
оценка на постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови средства и
постигнатите резултати, което служи като основа за определяне реализацията на
проектите.
Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за
изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници (чл.8, ал.2 от Наредба № РД–16-558 от 08.05.2012 г.).
Основните индикатори за определяне на успеха са:
 Постигане на предварително заложените цели;
 Създаване на условия за повторяемост на успешните проекти на територията на
община Пирдоп;
 степен на въздействие на Общинската краткосрочна програма 2021-2023 г. за
използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива върху други
сфери на планиране в община Пирдоп.
10. Заключение
Изготвянето и изпълнението на Общинската краткосрочна програма за
насърчаване на използването на ВЕИ и биогорива на Община Пирдоп са важен
инструмент за прилагане на местно ниво на държавната енергийна и екологична
политики. Програмата за насърчаване използването на енергията от възобновяеми
източници на територията на общините е в пряка връзка с плана по енергийна
ефективност.
Изпълнението на настоящата програма ще доведе до:
 Институционална координация при решаване на проблемите по насърчаване
използването на възобновяеми източници;
 Балансиране на икономическите, екологичните и социални аспекти при усвояване
потенциала на енергията от възобновяеми източници;
 Подобряване административния капацитет и информираността на населението и
изграждане на общинска информационна система в общината за използването на
енергията от ВИ.
При изпълнението на програмата и разработването на проекти особено внимание
ще се обърне на сградите, оборудването на основните енергопреобразуващи съоръжения,
подмяната на използваната енергия с енергия от ВИ и изграждане на локални системи за
отопление и охлаждане. Програмата има отворен характер и в срока на действие до 2023
г. ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от нормативните изисквания,
новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и финансови възможности за
реализация на нови мерки, проекти и дейности.
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