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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АУЕР – Агенция за устойчиво енергийно развитие 

БГВ – бойлер за гореща вода 

ВИ – възобновяеми източници 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници 

ВИЕ – възобновяеми източници на енергия 

ДКЕВР – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

ЕЕ – Енергийна ефективност 

ЕС – Европейски съюз 

ЕСБ – Енергийна стратегия на България 

ЕК – Европейска комисия 

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ – Закон за водите 

ЗГ – Закон за горите 

ЗЕ – Закон за енергетиката 

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  

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 

МИЕТ - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

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 

ЮЦР – Южен централен район 

PV – Фотоволтаик 
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І. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ  

Общинската Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива 2019 – 2022 г. на Община Калояново 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. Общинската програма е подчинена на  

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 използване на ВЕИ, обуславят необходимостта от 

разработване на програми за 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, геотермална и 

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. 

Основните цели на пакета „Климат – енергетика” са: 

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

по протокола от Киото;  

 въвеждане на енергоспестяващи мерки, водещи до 20 % енергийни спестявания 

вкрайното енергийно потребление; 

 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 
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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; 

 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. Общинските политики за насърчаване и 

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 местното устойчиво развитие. 
Общината е в състояние да насърчава инвестициите и упражнява контрол върху 

редица дейности, водещи до повишаване на енергийната ефективност и насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. 

С разработването на настоящата „Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми източници и биогорива в община Калояново 2019-2022“, ще 

създаде 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.  

Реализирането на програмата ще доведе и до: 

 намаляване вредните газови емисии и емисиите на парникови газове,  

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. 
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ІІ. ЦЕЛИ И ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ                                                                                       

2.1. Национални цели 

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

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници определя целите навсички 

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%. 

Националните цели за развитие на сектора на ВЕИ са посочени в Националната 

дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ (НДПВЕИ): 

 Заместване на конвенционални горива и енергии, използвани за отопление и БГВ:  

Да бъдат заместени конвенционални горива и енергии с общ енергиен еквивалент не  

по-малко от 1 300 ktoe годишно. 

 Потребление на течни биогорива: Поемането на ангажимент по Директива 

2003/30/ЕС за пазарен дял на биогоривата, да бъде съобразено с реалните възможности 

и пазарни условия в страната. 

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

фактора: намаляване на енергийната зависимост на страната и намаляване на вредните 

емисии парникови газове. 

2.2. Цели на Краткосрочната програма за насърчаване използването на 

възобновяеми източници и биогорива в община Калояново 2019-2022                                                                                  
Целите на програмата, съгласно методическите указания на АУЕР, следва да бъдат 

конкретни и измерими. Основните цели и подцели на настоящата програма са изцяло 

съобразени с тези заложени в националните и регионалните стратегически документи, 

отнасящи се до развитието на района за икономическо планиране, енергийната ефективност 

и използването на енергия от възобновяеми източници, а именно: 

 

• Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници; 

 

• Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 

енергийни източници; 

• Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. 

 

Главната стратегическа цел на програмата е:  

Създаване и развитие на устойчив модел за производство и потребление на 

енергия в общината, чрез система от мерки за балансирано оползотворяване на 

местните ресурси и насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на основата на съвременни технологии. 

 

Главната стратегическа цел предопределя нова енергийна политика на община 

Калояново, основана на два основни приоритета: 

I. Повишаване на енергийна независимост на Общината и подобряване на 

енергийното управление. 

II. Оползотворяване на местния ресурс на възобновяемите източници на енергия. 

 

Специфични цели: 

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

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

използване на биогориваза транспортни цели; 

2.Намаляване разходите за енергияпосредствомвнедряванетона иновативни 

технологии за производство на енергия от ВИ, смяна на горивната база за локалните 

отоплителни системи със системи, оползотворяващи енергията от ВИ, въвеждане налокални 
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източници (слънчеви колектори, фотоволтаици, използване на биомаса, в т.ч. преработка на 

отпадъци) и др.; 

3.Гарантиране на сигурността на доставките наенергия на територията на Общината, 

чрез производството на енергия /електрическа, топлинна и/ или енергия за охлаждане/ 

посредством използването на енергия от ВИ; 

4.Подобряване на екологичната обстановка в Общината чрез балансирано 

оползотворяване на местния потенциал от ВИ и намаляване на вредните емисии в 

атмосферата. 

 

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

мерки и инвестиционни намерения: 

1. Насърчаване използването на енергия от ВИ в публичния и частния сектор;  

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

чуждестранни инвестиции;  

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

и други имоти общинска собственост;  

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

проекти свързани с оползотворяването на енергия от ВИ; 

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

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

източници посредством инициирането и провеждането на информационни кампании от 

страна на Община  Калояново относно ползите от оползотворяване на енергията от ВИ. 

Поставените цели ще се изпълняват с отчитане на динамиката и тенденциите в 

развитието на европейското и българското законодателство за насърчаване използването на 

енергия от ВИ, законодателството по енергийна ефективност и пазарните условия. В тази 

връзка настоящата Програма е динамичен документ и ще бъде отворена за изменение и 

допълнение по целесъобразност през целия програмен период до 2022г. 

 

2.3. Законодателна рамка и нормативни актове 

Законодателната рамка в областта на насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници се определя от следните по-важни нормативни документи: 

Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата, приета презюни 1992 г., 

ратифицирана от България през 1995 г.; 

Протокола от Киото, ратифициран през 2002 г.; 

Стратегия Европа 2020; 

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

източници;  

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

либерализацията на вътрешния пазар на електрическа енергия; 

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

относно енергийната ефективност на сградния фонд;  

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

потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги; 

Директива 2010/31/ЕО за енергийните характеристики на сградния фонд; 

Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност; 

Пътна картаза енергетиката до 2050 г., предвиждаща понижаване на въглеродните 

емисии до 2050 г.  

Стратегически план за енергийните технологии;  

Енергийна стратегия на България до 2020 г.; 

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници; 
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Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата 2008-

2020; 

Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива в 

транспортния сектор за периода 2008-2020 г.; 

Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);  

Закон за енергетиката (ЗЕ);  

Закон за устройство на територията (ЗУТ);  

Закон за опазване на околната среда (ЗООС);  

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);  

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

Закон за горите;  

Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото 

прилагане; Закон за водите; Закон за рибарство и аквакултурите; Наредба No 14 от 

15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за 

производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (ЗЕ и ЗУТ); 

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

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

среда (ЗООС); Наредба No 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и 

потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически 

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

строителството (ЗУТ) 

ІІІ.  ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

3.1. Географско местоположение, климат, води и почви 

    

 

Община Калояново е разположена в северната 

част на Горнотракийската низина и заема площ от 

347,882 кв. км.  

Общината е включена в административно-

териториалните граници на Пловдивска област и 

граничи с общините: Раковски и Брезово - на изток, 

Карлово – на север, Хисаря – на северозапад, 

Съединение – на запад и Марица – на юг.  

В състава й, освен общинския център 

Калояново, са включени още 14 села - Бегово, 

Главатар, Горна махала, Долна махала, Дуванлии, 

Дълго поле, Житница, Иван Вазово, Отец Паисиево, 

Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем и 

Черноземен. 

Калояново се намира на 24 км от областния център Пловдив и на 16 км от 

автомагистрала “Тракия”, свързваща Западна Европа с Близкия изток. 

Релефът на общината е предимно равнинен до хълмист. От равнинен на територията 

на с. Калояново, с. Житница, с. Ръжево Конаре и с. Дълго поле, той преминава в хълмист в 

землищата на селата Сухозем, Отец Паисиево и Горна махала. Наблюдават се терени с 

равнинен, платовиден, хълмист и котловиден характер, силно пресечени от малки рекички и 

дерета. Средната надморска височина за общината е 250 м, като най-високите хълмисти 

възвишения са в землището на с. Горна Махала, местността “Воден камък”, с н. в. от 400 м. 

Климатът в района е преходноконтинентален. Полите на Средна гора предпазват 

територията на общината от резки промени на температурата през сезоните и липсват 
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продължителни и студени ветрове. Съществено влияние върху климатичните условия оказва 

и поречието на р. Марица. Климатът се характеризира с мека зима /средната януарска 

температура е 1 градус/ и топло и сухо лято. Най-студеният месец е януари, а най-топлият – 

юли. Средногодишната сума на слънчевото греене за района е около 2 284 часа, като 

максимумът е през месец юли – 341, а минимумът – през декември 74 часа. Сумарната 

слънчева радиация е около 5 350 до 5 500 МДЖ/кв.м. Малката облачност през лятото и 

атмосферната континентална циркулация спомагат за повишаване на температурните 

разлики между лято и зима. Максимумът на температурните инверсии е през зимата, а 

минимумът – през лятото. Средногодишната облачност за района е 5.1 бала, средно 101 дни 

в годината са облачни. Неблагоприятно явление за района се явяват мъглите, като 

средногодишно с мъгли са 31.3 дни.  

Валежите в региона са около нормалните за страната и благоприятстват доброто 

развитие на земеделието. Разпределението на валежите по сезони, обаче, е неравномерно. 

През зимните месеци, когато част от валежите са твърди под формата на сняг, сумата е около 

123 мм/кв.м, през пролетта – 148 мм/кв.м., през лятото – 143 мм/кв.м. и през есента – 125 

мм/кв.м. Средногодишната сума на валежите е 539 мм/кв.м, като максимумът на валежите е 

през пролетта – 157 мм/кв.м. Относителната влажност на въздуха е сравнително ниска, около 

70%, като максималната стойност е през декември /86%/, когато температурите на въздуха са 

минимални, а минималната - през юли /62%/.  

Основен фактор за състоянието на въздуха в района е вятърът. Тихото време /със 

скорост на вятъра под 1 м/сек/ е характерно за малко по-малко от половината от годината 

/46.5%/. Типична е сравнително слабата турбуленция на въздушните маси /средната месечна 

скорост на вятъра е 1.3-2.3 м/сек/, която е характерна за по-големия период от годината. Друг 

съществен фактор е преобладаващата посока на вятъра, която е западната – основен пренос 

на въздушни маси става от запад и изток /общо 70.6 % от времето с вятър/. 

Метеорологичните параметри показват, че за по-голямата част от годината за територията е 

характерна умерена неустойчивост на атмосферата. 

Хидроложката система на общината се определя от реките Стряма, Каварджиклийка и 

Тикла. Постоянният дебит на трите реки се обуславя от значителните по площ водосборни 

области и това дава отражение и на подземните води в близост до техните течения. 

Подземните водни ресурси върху по-голямата част от територията на общината са с 

постоянно водно количество и поради това водоснабдяването на селищата се осъществява 

само от тях чрез тръбни и шахтови кладенци, разположени в терасата на река Стряма.  

В землището на Песнопой е разработен един минерален извор с четири сондажа. 

Дълбочината на сондажите е около 220 м., с общ дебит около 10 л/сек и средна температура 

около 36 градуса Целзий. В качествено отношение попадат в категорията на азотните терми. 

Минералната вода е слабо минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна, натриева и 

силициева, с повишено съдържание на флуор. С този състав водите имат и лечебни свойства. 

Изкуствените водоеми /язовири/ в общината са 21 на брой и се ползват за рибовъдство и 

напояване. 

Под дългогодишното влияние на почвообразуващите фактори – материнска скала, 

климат, растителност и дейността на човека, на територията на община Калояново са се 

оформили следните почвени различия: чернозем-смолници, слабо и силно излужени, 

глинести и тежко песъчливо-глинести; чернозем-смолници, силно излужени, слабо до средно 

оподзолени, еродирани; канелено-горски почви, слабо и средно излужени; канелено-горски 

почви, силно излужени до слабо оподзолени, средно и леко песъчливо-глинести; алувиално-

светли и алувиално-ливадни светли, глинесто-песъчливи почви; делувиални почви, леко 

песъчливо-глинести. 

Почти цялата територия на общината е усвоена за земеделие. В северната част на 

района са запазени разпокъсани горички с доминиране на дървесните видове цер и благун, а 

на места и горун. Коренната растителност в региона е била представена от смесени гори от 

цер и келяв габър и гори от полски бряст и полски ясен, но в резултат на антропогенните 
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фактори тази кореннна растителност е претърпяла изменения и постепенно е преминала в 

производна. Съвременната производна растителност е съставена от тревна растителност с 

преобладаване на луковична ливадина, пасищен райграс, троскот, на места белизма и по-

рядко садина, главно по селските мери. Останалите площи са селскостопански, които са 

разположени на мястото на бивши гори от полски бряст, полски ясен и дръжкоцветен дъб. 

Храстовата растителност в района е оскъдна и преобладават видове като обикновена шипка, 

червен глог и трънка. Непосредствено по поречията на реките се развиват водни и блатни 

растения, срещат се още топола, върба и акация. 

 

3.2.  Население и брой населени места 

 

Населението на община Калояново по последни данни от преброяването на 

населението през 2011 г. е 11 879 души. В таблицата по-долу са посочени данните за област 

Пловдив и община Калояново, показващи броя и динамиката на населението, както и дялът 

на общината спрямо населението на област Пловдив. По брой на населението общината е на 

тринадесето място в областта, като с по малко население са само общините Лъки, Перущица, 

Брезово, Кричим и Сопот. 

 

Таблица 1.  Дял на населението на община Калояново спрямо населението на област 

Пловдив в % към 01.02.2011 г. 

Дял на населението на община Калояново спрямо общото население на област Пловдив 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Област Пловдив 705 121 704 057 701 684 696 300 683 027 

Община Калояново 12 774 12 580 12 402 12 270 11 879 

Дял на населението на община 

Калояново спрямо населението 

на област Пловдив в % 

1,81 % 1,79 % 1,77 % 1,76 % 1,74 % 

Източник: Национален статистически институт 

Най–голям е броят на населението в общинския център с. Калояново, а най-малък в 

с.Главатар. Данните за броя на населението на общината през последните шест години сочат 

тенденция към намаляването му. Спадът за периода 2005-2011 г. е с 661 души или 5,27 %, 

при средно за областта - 3,47 %. Тази неблагоприятна тенденция в демографското развитие 

може да се види във всички общини на територията на област Пловдив, с изключение на 

Пловдив, където за наблюдавания период населението нараства. Сред причините за 

намаляване на населението в община Калояново са: изселване на млади хора извън 

територията й към по-големите градове в страната и чужбина, висока смъртност и ниска 

раждаемост. 

 

Таблица 2.  Население по местоживеене, област Пловдив, община Калояново и 

населени места към 01.02.2011 г. 

ОБЩИНA КАЛОЯНОВО ОБЩО 

Населени места Общо Мъже Жени 

България 7 364 570 3 586 571 3 777 999 

Пловдив 683 027 329 900 353 127 

Община Калояново 11 879 5 840 6 039 

с.Бегово 758 369 389 

с.Главатар 212 99 113 
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с.Горна махала 292 130 162 

с.Долна махала 417 204 213 

с.Дуванлии 548 275 273 

с.Дълго поле 2 097 1 024 1 073 

с.Житница 1 524 760 764 

с.Иван Вазово 310 149 161 

с.Калояново 2 512 1 226 1 286 

с.Отец Паисиево 224 124 100 

с.Песнопой 624 307 317 

с.Ръжево 269 133 136 

с.Ръжево Конаре 1 528 747 781 

с.Сухозем 160 89 71 

с.Черноземен 404 204 200 

Източник: Национален статистически институт 

 

Половата структура на населението представлява основна демографска 

характеристика и е от съществено значение за естественото възпроизводство, брачността, 

социалния статус и участието в трудовия процес. За община Калояново като цяло тя показва 

малък превес на броя на жените над този на мъжете, като относителните дялове се запазват в 

сравнително стабилни граници - от средно 49.2 % за мъжете и 50.8% - за жените. От 

демографска гледна точка най-благоприятна е балансираната половата структура, при която 

е налице запазване на лекия превес на мъжете до пенсионна възраст. Обратната тенденция 

обаче е характерна, както за община Калояново, така и за областта, и страната.  

Динамиката на половата сруктура на общината може да бъде проследена в долните 

две таблици: 

 

Таблица 3.  Полова структура на населението в община Калояново 2007-2011 г.  

 

Източник: Национален статистически институт 

 

Таблица 4.  Полово съотношение 2007-2011 г.(брой жени на 1000 мъже) 

 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 

Област Пловдив 1079 1079 1078 1079 1070 

Община Калояново 1027 1027 1032 1035 1034 

 

Източник: Национален статистически институт 

 

 

 

 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 

Мъже 6 303 49,3 6 205 49,3 6 104 49,2 6 029 49,1 5 840 49,2 

Жени 6 471 50,7 6 375 50,7 6 298 50,8 6 241 50,9 6 039 50,8 

Общо 12 774 100 12 580 100 12 402 100 12 270 100 11 879 100 
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Таблица 5.  Възрастова структура на населението в община Калояново към 02.2011 г.  
 

Източник: Национален статистически институт 

 

Възрастова структура на населението. Продължилите през последните няколко 

десетилетия негативни тенденции в демографските процеси водят до задълбочаване на 

процеса на застаряване на населението, което от своя страна се отразява негативно и върху 

формирането на трудовия потенциал и възпроизводството на населението в общината.  

От посочените данни е видно, че най-висок спрямо общото население на общината е 

делът на жителите на възраст над 60 год. – 38,17 %. През 2003 г. този процент е бил 39%, 

което показва тенденция за запазване на нивата, която се наблюдава и при делът на младото 

поколение - във възрастовата граница до 19 год., където нивата от 15.7% през 2003 се 

запазват и през 2011 г.  

Урбанистична структура и селищна мрежа. Община Калояново е обособена като 

самостоятелна административна единица на 22.12.1978 г. Състои се от 15 населени места – 

села. От тях само общинският център с. Калояново е от ІV функционален тип, две села са от 

V функционален тип – Ръжево Конаре и Дълго поле, 3 села от VІ тип - Бегово, Житница и 

Песнопой, 7 села от VІІ тип – Горна махала, Долна махала, Дуванлии, Иван Вазово, Отец  

Паисиево, Ръжемо и Черноземен, 2 села от VІІІ – Главатар и Сухозем.  

Всички населени места са с компактна структура, но развитието на селищната мрежа 

в общината е довело до съсредоточаване на основните административни, промишлени и 

културни дейности в няколко села, които са разположени в близост до общинския център. 

Останалите селища са относително изолирани, с предимно възрастни хора, които се 

занимават със земеделие в лични стопанства. Тези населени места са подходящи за 

екологично земеделие и екологични производства, тъй като землищата им са съхранени, 

имат възможности и в областта на някои форми на туризма. Всички селища разполагат със 

сравнително добре изградена инфраструктура по отношение на електроснабдяване, 

водоснабдяване, съобщителни връзки и транспортен достъп. Интернет услуги за община 

Калояново се осигуряват от три фирми. Достъп до интернет има в общинския център и 

някои от по-големите села. Качеството на интернет връзката не е достатъчно добро, тъй като 

се ползват остарели технологии за пренос. 

Покритие с ефирен телевизионен сигнал има за цялата територия на общината. 

Кабелна телевизия ползват само 35% от жителите на общината, а сателитна антена – 14%. 

Достъп до Интернет в жилището си има 47% от населението на Калояново. С домашен 

компютър разполагат 50% от жителите на общината. Мрежата от пощенски станции е 

напълно изградена и обхваща всички населени места. 

В 15-те населени места на общината към 2011 г. има 4 611 домакинства, които живеят 

в 6 994 жилищни сгради. Почти всички жилища са от масивен или полумасивен тип, 

Възраст 2003 г. 2011 г. 

Общо 13 287 11 879 

0-4 г. 407 421 

5-9 г. 499 420 

10-14 г. 558 496 

15-19 г. 624 530 

20-24 г. 604 587 

25-29 г. 669 597 

30-34 г. 681 608 

35-39 г. 684 644 

40-44 г. 796 673 

45-49 г. 785 734 

50-54 г. 832 841 

55-59 г. 960 793 

60 +  5 188 4 535 
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предимно еднофамилни. В голяма част от селата има свободни жилищни сгради, част от 

които се предлагат за продажба. Има и известен брой сгради, най-вече в периферните 

населени места, които са изоставени.  

 

3.3. Сграден фонд 
Съществуващите сгради на територията на община Калояново се делят най-общо по 

вид на собствеността на държавни, общински и частни (на физически лица и на предприятия 

и фирми). По данни на НСИ в общината към 2018 г. има  6994 жилищни сгради, от които 

46% масивни. На един етаж са 4837 от сградите или около 70%. Общият брой на 

самостоятелните жилища е 7027 с полезна жилищна площ 410 779 кв.м. и обща полезна 

площ 525 719 кв.м. Полезната жилищна площ на човек от населението е 34,58 кв.м. 

Относителният дял на обитаваните жилища в Калояново е 61,9 %. Останалите са изоставени 

или необитаеми.  

В общината има 1339 жилищни сгради, строени преди 1949 г. Около 60% от сградите 

в Калояново са строени през периода 1950-1980 г., 16% от сградния фонд е строен от 1981 

до 2000 г. и едва 4% са новите постройки, въведени в експлоатация през последните десет 

години (след 2001 г.). Само 4% от обитаваните жилищни сгради на територията на общината 

са свързани с обществена канализация. Същият е и процента на жилищата със септични ями. 

Масово битовите отпадни води се оттичат в попивни ями (86%) от жилищата. В 4% от 

жилищата няма никаква канализация или яма. Обществено водоснабдяване имат 94% от 

обитаваните жилища в Калояново. 

По информация от Стратегията за управление на общинската собственост в 

Калояново има 78 сгради, общинска собственост. От тях 8 са детски градини, 5 са училища, 

6 на читалища, 12 на здравни заведения, 6 на кметства и 9 комбинирани сгради на читалища 

и кметства. Спортните имоти, собственост на общината са 5 на брой. 

По-голямата част от частните сгради и жилища в Калояново се нуждаят от сериозни 

инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност и използване на енергия от 

ВЕИ. Външните стени на повечето стари сгради имат до пет пъти по-големи топлинни 

загуби в сравнение с нормите за ново строителство. В масовия случай сутерените и 

таванските плочи на съществуващия жилищен сграден фонд са без топлоизолация. 

Топлинните загуби през прозорците и балконските врати са над 50% от общите топлинни 

загуби на сградите.  

За отопление на сградите в Калояново се използват предимно локални 

топлоизточници, или печки на дърва и въглища. В по–голямата си част котлите за локално 

отопление на обществените сгради работят с нафта или въглища, горелките са неефективни, 

липсва измерителна апаратура и автоматизация. Наред с ремонтите е необходимо 

постепенно преминаване от течно и твърдо гориво към природен газ, поради това, че той е 

най-евтин, екологично чист, с висок КПД и най-ниски загуби при пренос на енергия. При 

прилагане на тези мерки ще се постигне икономия в размер до 40-50%. 

Подобряването на топлоизолацията, подмяната на дограмите, модернизирането на 

отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят 

енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50 %, което е приоритет на общината. 

 

3.4. Промишлени предприятия 
Земеделието, хранително-вкусовата и леката промишленост са водещи отрасли в 

местната икономика на Калояново. Стопанските субекти са с малък инвестиционен 

потенциал и без големи производствени мощности. Местната промишленост е преди всичко 

лека. Структуроопределящите производства са свързани предимно с преработката на 

продукцията и суровините на селскостопанското производство - производство на брашно и 

трици; на хляб и хлебни  изделия; на безалкохолни напитки и боза; на спиртни напитки; на 

трайни и малотрайни колбаси; на етерични масла. Промишлената дейност в общината се 
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допълва от дървообработваща, шивашка промишленост, производство на кожена галантерия 

и чанти.  

По важните промишлени предприятия по населени места са следните: 

 с.Калояново 

1. „Киттнер – България“ ООД - http://www.kittnerbg.com/  

"Киттнер - България" ООД изработва неръждаеми изделия и нестандартно оборудване 

за месодобивната и месопреработвателната промишленост. Всички изделия се изработват от 

високолегирани стомани, съгласно санитарните изисквания на европейския пазар. 

2. ЕТ „ИВАР – Йордан Арабаджийски“ -  http://ivar-bg.com/  

Фирма „ИВАР“ предлага изработка и монтаж на улуци с неограничени дължини, 

различни цветове и всички необходими свързващи и закрепващи елементи. 

3. ЕТ „Александър Гърков – Гръка“ е фирма за производство, доставка и монтаж на мебели 

за дома, офиса и магазина. Основана през 1996 г. фирмата разполага със собствена 

производствена база и специализиран транспорт. 

4. „Бакалски“ ООД - http://www.bakalskico.com  

Изкупуване, заготовка, експорт на диворастящи и култивирани билки. Сушени 

плодове, кулинарни билки и растения. Суровини за фармацевтичната промишленост. 

5. „Булгара“ ЕООД - bulgaraood@plovdiv.techno-link.com 

Производство и търговия с кожена галантерия. 

6. „Рамиус“ ЕООД - Промишлено и жилищно строителство, ремонтни и луксозни 

довършителни работи, топлоизолация, алуминиева и PVC дограма. 

7. „Пи би – Екс“ ООД - Производство на трикотажни облекла. Оторизирани права за 

конфекциониране на трикотажни изделия от 4 световни фирми. 

8. ЕТ „КОК – Г. Хорозов“ - Кожени изделия и кожи, производство и търговия. 

9. „Буклес“ ЕООД -  http://ecobuk-bg.com/aboutus.php  

Основната дейност на фирмата е обработка на дървен материал. Изработване на 

фасонирани елементи, детайли, заготовки за мебели и други готови изделия. Фирмата 

произвежда сьщо детски люлки, градински люлки, въжени стълби, хамаци, детски столчета, 

подложки за саксии и други изделия. 

10. „Крис-2“ ООД - Изработка и монтаж на дограма, щори, охранителни ролетки, гаражни 

врати, строителство и строителни услуги. 

11. „СМБЕ-99“ ООД - гара Калояново -  Стопански мелиорации и борба с ерозията. 

 с.Отец Паисиево: 

Фирма „Нара Гео” ООД е фирма с висококачествена продукция от българско розово масло 

и натурална розова вода. За кратко време от своето основаlане дo днес, тя е успяла да създаде 

собствени градини от дълготрайни насаждения и модерна производствена база. 

Перспективите за развитие са в разширяване гамата от натурални съставки за парфюмерията, 

козметиката и хранително-вкусовата промишленост. 

 с. Песнопой: 

ЕТ"НАДЕНА- И.Георгиева"- Производство на розово масло и дестилати, разполагаща със 

собствени розови масиви. 

 с.Житница: 

1. Деликатес Житница - http://www.delikates.bg/  -  месокомбинат. 

2. Екомикс ООД - http://ecomix-bg.com/ - варово-бетонен център  

3. ИКАЙ - млекопреработващо предприятие  

4.  Спортен комплекс „Тракиец” - http://www.trakiec-bg.com/index.php/bg/  

 с. Черноземен: 

“РОЗАБУЛ”ООД- най-голямата  розоварна в България със собствени масиви. 

 с. Дуванлии: 

„Марели” EООД – http://www.mareli-bg.com/index.php - Производство на луминисцентни 

лампи и осветителни тела 

 

http://www.kittnerbg.com/
http://ivar-bg.com/
http://www.bakalskico.com/
mailto:bulgaraood@plovdiv.techno-link.com
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Потреблението на енергия от ВИ в промишлените предприятия тепърва ще придобива 

все по-голямо значение и ще се развива в община Калояново. Независимо от високата 

значимост и предимства на ВЕИ, промишлените предприятия на този етап не могат да се 

конкурират ефективно и да заменят традиционните енергийни източници без значителни 

инвестиции. Основните предизвикателства, особено в период на променяща се глобална 

финансова среда са: неблагоприятна пазарна структура – високите капиталови и 

производствени разходи, в сравнение с тези при традиционните енергийни източници; 

непредсказуема политика и регулации в тази област; недостатъчно финансиране за достигане 

на индикативната цел. За внедряване на ВЕИ в промишлените предприятия и за напред ще е 

необходима финансова, институционална и политическа подкрепа. 

 

3.5. Транспорт 

Общината е с важно транспортно-географско разположение. През територията й 

минават основни пътни артерии, свързващи Северна и Южна България. Стратегическото 

разположение се определя от близостта на автомагистрала “Тракия” и на областния център 

Пловдив. През шест от селищата минава ж.п линията Пловдив-Карлово, а през други три - 

линията Пловдив-Хисар. 

Пътна инфраструктура. Пътната мрежа на община Калояново е добре развита. 

Изградени са всички необходими пътни връзки на населените места с общинския център, 

както и между самите селища.  

Общата дължина на пътната мрежа е 140 км, включваща 24 км път ІІ клас, 21 км 

пътища III клас и 62 км – пътища IV клас. По важните от тях са: 

Път II-64 – Пловдив-Карлово, с дължина на участъка на територията на общината от 

24 км. Този път е с най-голямо значение за общината и осигурява транспортни и 

икономически връзки с областния център Пловдив, връзка с автомагистрала “Тракия” за 

големите административно-индустриални центрове в Южна България. В периода 2009-2011 

г. пътя е рехабилитиран от НА”Пътна инфраструктура”, със средства от републиканския 

бюджет.  

Път III-642 – Гара Калояново-Хисар, с дължина на участъка 12 км. Този път свързва 

общинския център и близките до него села с курортния център Хисар и селищата от тази 

община. В периода 2008-2009 г. пътя е рехабилитиран от НА”Пътна инфраструктура”, със 

средства от републиканския бюджет.  

Път III-3131 – с. Долна Махала-Брезово, с дължина на участъка 9 км. Осигурява 

пътната връзка със съседната на Калояново община Брезово. Пътят е в сравнително добро 

състояние. Последно е ремонтиран през 2005 г.  

Четвъртокласната пътна мрежа осигурява останалите връзки между населените места 

в общината.  

Дължината на уличната мрежа в общината е 239,2 км, като всяка година от бюджета 

на община Калояново се заделят средства за ремонт. През територията на община Калояново 

преминават две ж.п. линии, с обща дължина в границите на общината от 45 км ж.п. път. 

Едната свързва гр. Пловдив с гр. Карлово и минава през селата Калояново, Черноземен, 

Долна Махала, Горна махала, Иван Вазово и Песнопой. Другата линия е отклонение от тази 

и прави връзка от с.Долна махала към гр. Хисар. Ж.П. линиите са в добро техническо 

състояние и са електрифицирани. „Национална компания железопътна инфраструктура” е 

извършила ремонти на ж.п. гарите и спирки на територията на община Калояново. 

Значителна част от населението ползва автобусен транспорт, който се явява по- конкурентен 

от ж.п. транспорта. 

Като цяло отрасъл транспорт е слабо развит в общината. Местните транспортни 

фирми не се занимават със сериозна транспортна дейност. Извършват се предимно 

специализирани превози на ученици и граждани между селищата и до областния център - 

Пловдив. 



Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива  

в община Калояново 2019-2022 

16 

Отделяните емисии на вредни вещества в атмосферата от транспортни средства и 

транспортното обслужване на територията на общината са минимални. 

 

3.6. Домакинства  

По данни от последното преброяване на населението към 01.02.2011 г. в община 

Калояново има 4611 домакинства. От тях 1418 са едночленни, 1407 са двучленни, а 

останалите около 39% са многочленни домакинства. Средният брой членове на едно 

домакинство в Калояново е 2,6. Най-много домакинства живеят в с. Калояново – 885, следват 

го с. Дълго поле – 690, с. Ръжево конаре – 671 и с. Житница – 504 домакинства. Най-малко са 

домакинствата в с. Сухозем – 95 и с. Главатар – 94. 

Поради високите цени на електроенергията и ниските доходи, домакинствата в 

Калояново използват за отопление през зимата предимно твърди горива – дърва и въглища. 

Това е увеличило емисиите вредни вещества в атмосферата на общината през последните 

години. За съжаление в момента в частните жилища, енергията от ВИ трудно се конкурира с 

традиционно добиваната енергия. Без значителна финансова подкрепа използването на ВИ в 

домакинствата трудно ще се постигне в краткосрочен план и в рамките на настоящата 

общинска програма.  

Единствената използвана енергия от ВИ към момента в Калояново е слънчевата, под 

формата на соларни панели на някой частни сгради и фотоволтаични паркове.  

  

 3.7. Туризъм, търговия и услуги 

Туризмът в общината е слабо застъпен. Развива се основно лов и риболов. На 

територията на общината туристическите ресурси са ограничени: 

- няколко археологически обекта – „Кукова могила” край с. Дуванлии /един от трите 

открити до момента култови комплекса в България/ и голям брой могили, разположени 

между селата Дуванлии и Черноземен / част от царския некропол на одрисите/; 

- минерални извори край с. Песнопой; 

- природни дадености - защитените местности край селата Черноземен /м.”Дебелата 

кория” - за опазване естественото находище на блатното кокиче/ и Бегово /м.”Гъстите 

дъбчета” - за опазване естествената вековна дъбова благунова гора/, язовири за спортен 

риболов; 

- розовите масиви край селата Песнопой, Иван Вазово, Отец Паисиево и Бегово, 

православни църкви и католически църкви, капели и параклиси; 

- Паметник на американския пилот л-т Дейвид Кингсли и седемте жители на с. 

Сухозем, загинали на 23 юни 1944 г. при разбиването на самолета в землището на селото, 

след завръщането му от бойна мисия в Румъния. 

Тези ресурси предопределят развитието преди всичко на опознавателния, религиозния 

и селския туризъм, на ловния, балнеолечебения и историческия туризъм, и екотуризма. 

Туристическата инфраструктура е представена от няколко обекта: Модерна база за 

настаняване на туристи и конен спорт КОМПЛЕКС ТРАКИЕЦ, Семеен хотел ЖИТАРИ, 

Хотел САРАЙ и хижа „Воден камък”. 

Потребности на туристическия бизнес - подобряване на обслужването за потенциални 

туристи и гости на общината, най-вече в заведенията за хранене, засилена реклама на 

потенциала и възможностите на общината за привличане на туристи, подобряване на достъпа 

до туристически обекти. 

Поради липсата на достатъчно средства повечето от предприемачите, които започват 

свой самостоятелен бизнес, се насочват предимно към търговски дейности и услуги.  

Търговската дейност в общината се изразява предимно в търговия на дребно. Сред 

търговските обекти преобладава броят на магазините и павилионите /близо 80% от всички 

обекти/, броят на бензиностанциите също е нараснал последните години. Характерно за 

общината е големият брой на магазините за хранителни стоки, като делът на тези търговски 

обекти съставлява 70 % от общия брой магазини и павилиони в общината. 

http://www.bghotelier.com/detaili-hotel-saray
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Отрасъл търговия ще продължи да играе съществена роля в икономиката на община 

Калояново като осигурява заетост на една  значителна част от населението в работоспособна 

възраст. Развитието на туризма ще благоприятства и сектора на услугите в общината. В 

сферата на услугите се предлагат следните основни типове услуги: финансови, компютърни 

и интернет, занаятчийски, ремонтни, битови, туристически (в заведения за хранене и 

развлечения). При услугите се забелязва трайна тенденция на запазване и стабилизиране. 

Общинската енергийна политика в сферата на туризма, търговията и услугите, следва 

да насърчава прилагането на енергоспестяващи мерки и въвеждане на ВИ (соларни панели, 

фотоволтаици, геотермални източници и др.).  

  

3.8. Селско стопанство 
Община Калояново има благоприятен климат и почви за развитие на силно селско 

стопанство. Разполага с богата флора и фауна и минерални извори. Сравнително бедна е на 

горски ресурси и полезни изкопаеми. 

Селското стопанство играе водеща роля в местната икономика. На територията на 

община Калояново най-голяма площ заемат земите за земеделско ползване – 74,5% от 

общата площ на общината, в това число реално използвани за земеделие – 63,3%. 

Пловдивска област е основен производител на висококачествени етерични масла в страната, 

от които по производство на българското розово масло е на първо място. Географското 

положение и уникалните климатичните особености на Розовата долина са благоприятни за 

отглеждането на маслодайна роза. През последните години се забелязва тенденция на 

увеличаване на площите с лавандула и маслодайна роза на територията на Калояново, което 

се дължи на повишените цени на суровината на международния пазар. 

Изводите, които могат да бъдат направени за подобряване на развитието на селското 

стопанство са: 

- Разпокъсаността на земеделските земи и големия брой собственици ще продължават 

да оказват негативно влияние върху развитието на земеделието в общината; 

- Необходимо е да бъдат предприети мерки за укрепването на селското стопанство на 

територията на общината; 

- Рационалното и ефективно използване на съществуващите природни ресурси на 

община Калояново, трайното подобряване на качеството, маркетинга и 

екологичността на произвежданата продукция е основа за развитие на този сектор; 

- Необходимо е да се предприемат мерки за сдружаване и създаване на организации на 

производители, с цел защита на финансово-икономическите им интереси; 

- Усвояване на средствата от ПРСР и ДФ„Земеделие”следва да е приоритет, не само на 

общинската администрация, но и на частните физически и юридически лица, с цел 

развитие на средния агробизнес. 

Енергийната ефективност в сектора на селското стопанство се изразява в използване 

на съвременна техника и механизация, която не замърсява околната среда, в изграждане на 

инсталации за производство на биогаз и преработка на биомаса.  

 

3.9. Енергийна инфраструктура 

Електроенергийна мрежа на община Калояново е напълно изградена и е на много 

добро ниво. Нуждите от електроенергия на всички населени места са задоволени. Уличното 

осветление на територията на общината е в много добро състояние - подменени са 

осветителните тела с нови енергоспестяващи LED осветителни тела във всички населени 

места от общината. 

Анализът на разходите на общината за енергия и разпределението им по сектори и 

видове горива показва, че енергията, която се консумира за отопление, осветление и 

съоръжения е предимно електрическа. Енергийното потребление в община Калояново е 

значително - 1 323 160,87  кWh ел. енергия средно годишно. Това налага мерки за пестене на 
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енергия, повишаване на енергийната ефективност, внедряване на алтернативни енергийни 

източници - ВИ, биогорива и икономия на средства.  

От голямо значение за жителите на общината, е че постигането на по-ниски текущи 

разходи за енергия и ефективното й изразходване са предпоставка за подорбяване на 

екологичната обстановка и намаляване на емисиите на парниковите газове – въглероден 

двуокис и въглероден окис, серен двуокис и други замърсители на въздуха. През последните 

години поради масово използване на твърди горива за отопление през зимния сезон, във 

въздухът се регистрира значително увеличение на количеството въглероден диоксид. Това 

налага търсене на начини и преминаване към нови източници на енергия и отопление.  

IV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ 

Възможностите за насърчаване потреблението на енергия от ВИ се определят в 

зависимост от стратегическите цели и политиката за развитие на Общината - постигане на 

конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, подобряване на 

стандарта на живот на населението на територията на общината и намаляване на емисиите 

на парникови газове, като елементи от политиката по устойчиво енергийно развитие. 

На местно ниво, механизъм за насърчаване използването на ВИ и биогорива е 

изготвянето на общински краткосрочни и дългорсрочни програми, съгласно методическите 

указания на АУЕР. При разрабоването на настоящата краткосрочна общинска програма са 

отчетени възможностите на общината и произтичащите от тях мерки и насоки, имащи 

отношение към оползотворяването на енергия от възобновяеми източници. 

Високото енергийно потребление в общината налага спешни мерки за пестене на 

енергия, повишаване на енергийната ефективност, внедряване на алтернативни енергийни 

източници - ВИ, биогорива и икономия на средства в обществения сектор, промишлеността, 

селското стопанство, търговията и услугите. 

Основните трудности, свързани с реализацията на проекти за оползотворяване на 

енергията от ВИ, както в национален, така и в регионален мащаб, са: 

- висока цена на инвестициите във ВИ; 

- недостатъчни средства (както общински, така и у населението на общината); 

- допълнителни ограничения на финансовата самостоятелност на общината; 

- липса на достатъчни стимули за рационално енергопотребление; 

- затруднен достъп до инвестиции за проекти за ВИ; 

- липса на систематизирани данни за местния потенциал на ВИ; 

- липса на достатъчно познания за приложими ВИ технологии; 

- липса на достатъчен брой специалисти в общинската администрация. 

Изпълнението на мерките по оползотворяване на енергията от ВИ може да се обвърже 

с препоръките в заключителните доклади от проведените енергийни обследвания на сградите 

общинска собственост. При обновяването на тези сгради, освен мерки по подобряване на 

термичната изолация на сградата, след доказване на икономическата ефективност, могат да 

се включат и мерки за въвеждане на термични слънчеви колектори и заместване на 

съществуващо отопление с такова, базирано на ВИ, като вид смяна на гориво-енергийна 

база. 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми източници и 

биогорива в община Калояново 2019-2022 е в пряка връзка със следните стратегически 

документи и програми: 

- Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. ; 
- Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020; 

- Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. 

http://www.kaloianovo.org/index.php/dokumenti-i-programi-os/160-2014-2020
http://www.kaloianovo.org/index.php/dokumenti-i-programi-os/413-2013-2020
http://www.kaloianovo.org/index.php/dokumenti-i-programi-os/413-2013-2020
http://www.kaloianovo.org/index.php/dokumenti-i-programi-os/120-programa-za-opazvane-na-okolnata-sreda-obshtina-kaloyanovo-2015-2020-g
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V. ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО                               

НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ 

Обхватът на ВИ в България включва: водна енергия, биомаса, слънчева енергия, 

вятърна енергия и геотермална енергия. 

Световният Енергиен Съвет (WEC) е възприел следните оценки на достъпния 

потенциал от отделни ВИ в световен мащаб. 

Общата сума на достъпния потенциал на страната (6 005 ktoe) е значително по-малък 

от първичното енергийно потребление за 2004 г. (19 017 ktoe). Следователно, в близко 

бъдеще България може да задоволи около 32% от енергийните си нужди при пълно 

усвояване на достъпния енергиен потенциал на ВИ на територията й. 

Достъпният потенциал от различните видове ВИ в България е представен в долната таблица.

Достъпен потенциал на ВЕИ, годишно 

ВЕИ EJ Gtoe 

Водна енергия 50 1,2 

Биомаса 276 6,6 

Слънчева 
енергия 

1575 37,6 

Вятърна енергия 640 15,3 

Геотермална 

енергия 
5 000 119,5 

ОБЩО 7600 180,2 

Световен достъпен потенциал на ВЕИ  Световен достъпен потенциал на ВЕИ 

ВЕИ Достъпен потенциал в 

България 

- - ktoe
1 

Водна енергия 26 540 GWh 2 282 

Биомаса 113 000 TJ 2 700 

Слънчева енергия 4 535 GWh 390 

Вятърна енергия 3 283 GWh 283 

Геотермална 

енергия 
14 667 TJ 350 

ОБЩО - - 6 005 

               Достъпен потенциал на ВЕИ в България 

 

   Достъпен енергиен потенциал на ВЕИ 

ВЕИ Електропроизводство Директно топлопроизводство 

лв / kWh лв/kWh 

Водна енергия 0,10 - 0,30  
Биомаса 0,10 - 0,30 0,02 - 0,05 

Слънчеви панели  0,05 - 0,30 

От фотоволтаици 0,40 - 2,00  
Ветрова енергия 0,10 - 0,30  
Геотермална енергия 0,03 - 0,15 0,01 - 0,05 

Средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия, приведена към лева 
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5.1. Слънчева енергия 

Основен източник с доказан потенциал и в бъдеще е слънчевата 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. 

 

 

 
 
 

На територията на Община Калояново средногодишната продължителност на слънчевото 

греене е около 1 475 kWh/m2 годишно. Това предполага използването на слънчеви колектори 
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за производство на енергия. Подобни инсталации е подходящо да се изграждат както за 

битови нужди, така и за промишлени обекти. 

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. 

 

Слънчеви колектори 

Генерирането на електроенергия от слънчеви фотоволтаични панели е една съвременна и 

свръхмодерна енергийна технология. Слънчевата фотоволтаика, въпреки бързо падащите 

цени, остава много зависима от преференциални условия. 

През 2004 година в света са инсталирани около 927 MW слънчеви фотоволтаични нови 

мощности, което е ръст от 62% в сравнение с предходната година. След 2010 година се очаква 

инсталираните ежегодно мощности в света да достигнат 3200 MW. 

При този подход трябва сериозно да се анализира екологичното въздействие от 

използването на такива технологии, основно поради дългосрочно ангажиране на 

селскостопански площи. Препоръчително е урбанизираното интегриране на фотоволтаични 

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

интегрирани към строителни панели или с директното им използване за покриви на 

помещения или паркинги. 

Трябва сериозно да се анализира и въздействието на масовото използване на 

фотоволтаични инсталации върху цената на електроенергията. 

На територията на Община Калояново могат да се изградят фотоволтаични централи за 

производство на електричество предимно.  

Тъй като териториалното разположение на общината дава големи възможности  за 

изграждане на фотоволтаични системи, до момента са изградени и функционират 

единадесет обекта за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни 

източници. Обектите са предимно по инициатива на частни инвеститори и са  разположени  

на площ от 254,107 дка в селата Калояново, Бегово, Ръжево, Ръжево Конаре, Горна махала, 

Дуванлии и Сухозем. За района на Община Калояново най-подходящи са самостоятелни 

соларни системи от 240 W и 720 W. 

 

С П Р А В К А 

обекти за производство на електроенергия от ВИ 

 

 

№ 
Имот № 

 

Местност 

/ кв. 

Землище Възложител 
Площ   

/дка/ 
Мощност 

1 032073 
Стопански 

двор 
Калояново 

Костадин Атанасов 

Терзийски 
0,9674 20 kW 

2 УПИ ІV-5 Кв.1 Бегово 

Петко Стоянов Тодоров 

и Пенка Стоянова 

Тодорова 

2,240 55 kW 

3 
УПИ ІІ-

123 
Кв. 20 Ръжево MGS- ООД-Пловдив 2,500 45,36 kW 

4 033032 Читашките Г.Махала 
Ангел Иванов Доралиев-

Асеновград 
64,927 3700 kWp 

5 000891 
Изгорелите 

саи 
Р.Конаре 

“Енержи груп БГ”- гр. 

Хасково 
95,869 5000 kWp 
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6 001050 Орта секи Дуванлии „Стоянови” ММС 6,9 110 kWp 

7 016027 Инджерлика Дуванлии 
“Солар трейд”ООД-

Пловдив 
23,401 2 МВт 

8 016051 Инджерлика Дуванлии 

“Солар инвест 

трейдинг”ООД-

Съединение 

15,600 1 МВт 

9 017062 Юртлука Дуванлии 

“Солар инвест 

трейдинг”ООД-

Съединение 

37,803 2 МВт 

10 
ІІІ268,270, 

271,272 
Кв.37 Сухозем Иван Димитров Бакалов 3,900 100 kW 

11 ПИ     № 

526 

 Кв.39 Калояново „Витмар”ООД-Пловдив, 

с у-л  Витан Неделчев 

Порязов   

1,905 69 kWp 

 

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. 

Краткосрочната програма за насърчаване използването на ВИ за следващия тригодишен 

период (в частта въвеждаща използването на термични слънчеви колектори) включва 

общински сгради, потребяващи електроенергия или течни горива за производство на гореща 

вода. 

Изпълнението на мерките в програмата, въвеждаща термични слънчеви колектори в такъв 

мащаб, при наличие на финансова възможност може да се съчетае с препоръките в 

заключителните доклади от проведените енергийни обследвания на сградите общинска 

собственост. След доказване на икономическата ефективност могат да се включат и мерки за 

въвеждане на термични слънчеви колектори и заместване на съществуващо отопление с 

такова, базирано на ВИ. 

 

5.2. Вятърна енергия 

В България вятърната енергетика има незначителен принос в брутното производство на 

електроенергия. През 2001 г. от вятърна енергия са произведени 35 MWhе (3 toe), през 2003 г. 

- 63 MWh (5.4 toe), а през 2004 г. - 707 MWh (60.8 ktoe). Това показва, че развитието на 

вятърната енергетика в България се ускорява. На територията на страната 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. 
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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. 

Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на вятърната 

енергия, отчетени при височина 10 м над земната повърхност, на територията на страната 

теоретично са обособени три зони с различен ветрови потенциал: 

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

страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р. 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 Σ τ 5-25 m/s в тази зона 

е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760 h). 

Зона B: зона на среден ветроенергиен потенциал – включва черноморското крайбрежие и 

Добруджанското плато, част от поречието на р. Дунав и местата в планините до 1000 м. 

надморска височина. Характеристиките на тази зона са: 

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

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

Средногодишната продължителност на интервала от скорости Σ τ 5-25 m/s в тази зона 

е 4 000 h, което е около 45% от броя на часовете в годината (8760 h). 

Зона С: зона на висок ветроенергиен потенциал – включва вдадените в морето части от 

сушата (н. Калиакра и н. Емине), откритите планински била и върхове с надморска височина 

над 1 000 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 Σ τ 5-25 m/s в тази зона 

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

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, 
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че развитието на технологиите през последните години дава възможност да се използват 

мощности при скорости на вятъра 3.0 – 3.5 m/s. 

Община Калояново попада в зона на нисък ветроенергиен потенциал и няма реална 

възможност да използва силата на вятъра като енергиен ресурс.  

 

5.3. Водна енергия 

Енергийният потенциал на водния ресурс в страната се използва за производство на 

електроенергия от ВЕЦ и е силно зависим от сезонните и климатични условия. ВЕЦ активно 

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

използваната мощност от ВЕЦ достига 1700 - 1800 MW. 

В България хидроенергийният потенциал е над 26 500 GWh (~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 15 056 GWh (~1290 ktoe) 

годишно. 

През територията на Община Калояново минават реките Стряма и Пикла, ляв приток на 

Пясъчник. В общината има 21 язовира, които се използват за развъждане на риба и напояване. 

 

5.4. Геотермална енергия  

Геотермалната енергия е топлината получавана  от  земните недра. Тя е постоянна, 

практически неизчерпаема и екологична. Ресурсите на геотермална енергия се простират от 

нискотемпературните повърхностни до горещите води и  скали, намиращи се на няколко 

километра под земната повърхност. Температурата на земното ядро е над 4500°С. Тази 

температура намалява към повърхностния слой.  Почти навсякъде в плиткият подпочвен слой 

или горните 3-4 метра от земната повърхност  се поддържа постоянна температура между 8°С 

и 16°С. Геотермалните топлинни помпи дават възможност да се използва този ресурс за 

отопляване и охлаждане на сгради. Такава система се състои от топлинна помпа, 

въздухопровод и топлообменна система - система от тръби, заровени в плиткия почвен слой 

близо до сградата. През зимата топлинната помпа отнема топлина от топлообменната система 

и я впомпва във входа на въздухопровода. През лятото процесът е обратен и топлинната 

помпа придвижва топлина от входа на въздухопровода в топлообменната система. През 

лятото отнеманата от входа на въздухопровода топлина може да се използва и като безплатно 

средство за топла вода. Топлинните помпи са основно два вида – земни /хоризонтални или 

вертикални тръбни витки, заровени в земята/ и водни /тръбните витки потопени във воден 

басейн/. Високите начални разходи за геотермални помпи се уравновесяват от ниските 

разходи за поддръжка и управление. Редица нови  технологии са в процес на развитие за 

увеличаване на ефикасността при превръщането на геотермалната енергия в електричество. 

Предимства – геотермалната енергия е непрекъснат източник. 

Недостатъци – сравнително високи начални инвестиции. 

В България геотермалната енергия е реалистична възможност за българската икономика – 

до момента са документирани над 700 подходящи извора, както и цели области с голям 

геотермален потенциал.   

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%81%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80
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В Община Калояново е налице минерален извор със значителен дебит – Находище 

“Песнопой” – пукнатинна водонапорна система с два броя експлоатационни водоизточници: 

Сондаж 2 и Сондаж 3 за период от 25 години Хидроминералните ресурси на минералните 

извори са с температури между 42°С и 43°С, а в качествено отношение са еднородни. Всички 

попадат в категорията на слабо минерализираните термални води. Това са води с 

минерализация под 1 мг/л. 

 

5.5. Енергия от биомаса  

Дървесината, най-големият източник на биоенергия, се е използвала хиляди години за 

производство на топлина. Но има и много други видове биомаса - като дървесина, растения, 

остатъци от селското стопанство и лесовъдството, както и органичните компоненти на битови 

и индустриални отпадъци - те могат да бъдат използвани за производството на горива, 

химикали и енергия. В бъдеще, ресурсите на биомаса може да бъдат възстановявани чрез 

култивиране на енергийни реколти, като бързорастящи дървета и треви, наречени суровина за 

биомаса. 

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 етанола и биодизела. Етанолът, който е алкохол, се получава от ферментирането 

на всяка биомаса, богата на въглехидрати, като царевицата, чрез процес подобен на този на 

получаването на бира. Той се използва предимно като добавка към горивото за намаляване на 

въглеродния моно-оксид на превозното средство и други емисии, които причиняват смог. 

Биодизелът, който е вид естер, се получава от растителни масла, животински мазнини, 

водорасли, или дори рециклирани готварски мазнини. Той може да се използва като добавка 

към дизела за намаляване на емисиите на превозното средство или във чистата му форма като 

гориво. 



Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива  

в община Калояново 2019-2022 

 

26 
 

Неизползваните отпадъци от дърводобива и малоценната дървесина, която сега се губи без 

да се използва могат да бъдат усвоени само след раздробяване на трески или преработване в 

дървесни брикети или пелети след пресоване и изсушаване. Производството на трески има 

значително по-ниски разходи от производството на брикети и пелети, при което се изисква 

предварително подсушаване на дървесината и e необходима енергия за пресоване.  

Голям неизползван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. За балиране 

и транспорт на сламата има подходяща технология. Необходимото оборудване в голяма 

степен липсва и днес не се използва с пълния си капацитет. Засега няма опит и 

специализирано оборудване за събиране, уплътняване и транспорт на стъбла от царевица, 

слънчоглед и други, но този проблем може да бъде решен в кратки срокове без големи 

разходи. За отпадъците от овощните градини може да се използва оборудването, което ще 

надробява отпадъците от горското стопанство.  

Увеличаване на използването на биомаса за енергийни цели ще доведе до икономия на 

електроенергия и скъпи вносни горива и води до намаляване на енергийната зависимост. 

Терминът „биомаса“ означава органична материя с растителен или животински произход. 

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

задължително специално изсичане на дървета, а е възможно оптималното използване на 

дървесния отпадък. 

Вид биомаса: 

1. Биомаса – горска дървесина. 

2. Биомаса от дървопреработването. 

3. Биомаса от селско стопанство. 

4. Биогаз. 

 

Началото в тази посока е поставено с изграждането на „Електроцентрала 1,5 МВт за 

производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса“, 

собственост на ”КОМСО“ ООД, разположена в землището на с. Черноземен. Обекта е 

оборудван със следните инсталации и съоръжения: 

- 2 бр. ферментатори за анаеробна мезофилна ферментация; 

- 1бр. след ферментатор; 

- 2 бр. резервоари за събиране на течна фракция от биомаса; 

- площадка за събиране на твърда фракция от биомаса; 

- яма за животински тор; 

- когенератор с охладителна система; 

- ЛПСОВ за биологично пречистване на отпадъчни води; 

- площадки за съхранение на отпадъци; 

 

5.6. Използване на биогорива в транспорта  

 Европейският съюз популяризира употребата на биогорива като енергиен източник за 

транспорта. През 2005 ЕС си постави за цел да увеличи консумацията на енергия от биогорива 

на 5,75% до 2010. Въпреки това поставените цели през 2012 г. не са достигнати. За това ЕК 

предложи "енергиен пакет", с който да се подпомогне процеса и поиска да се въведе 

задължителна цел от 10% до 2020 г. 

 Редица продукти се използват за производство на биомаса: захарна тръстика, рапица, 

царевица, сено, дърво, животински, земеделски и други отпадъци могат да бъдат преработени 

на биогорива за транспорта. 

   Има два вида биогорива – първо поколение, които се произвеждат предимно от посеви 

като захарна тръстика и рапица и второ поколение, които се добиват от лигно-целулозни или 

дървесни източници, или чрез нови технологии, превръщащи биомасата в течност. 

       Най-популярните биогорива се разделя на биоетанол и биодизел.       

http://en.wikipedia.org/wiki/Biofuel
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  На територията на Община Калояново се генерират достатъчно суровини за 

производството на различни биогорива. Основен проблем по отношение на предприемане на 

действия за реално производство на биогорива е размера на необходимите инвестиции за 

изграждане на необходимите технологични инсталации. За реализацията на подобни 

намерения е необходимо финансиране по проект или реализация на публично-частно 

партньорство между Община Калояново и заинтересовани инвеститори.  

 

VІ. МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

ВИ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

 

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

за успеха и ефективността на енергийната политика на Община Калояново. За насърчаване 

използването на ВИ са подходящи следните мерки: 

 

Административни мерки: 

 Въвеждане на енергиен мениджмънт в общината, функционираща общинска 

администрация в съответствие с регламентираните права и задължения в ЗЕВИ 

 Съгласувано и ефективно изпълнение на програмите по енергия от ВИ 

 Партньорства с университети и центрове за иновации и високи технологии, 

свързани с производството на енергия от ВИ и биогорива 

 Ефективно общинско планиране, основано на нисковъглеродна политика. 

 Съобразяване на общите и подробните устройствени планове за населените места 

в общината с възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници 

 Минимизиране на административните ограничения пред инициативите 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. 

 Намаляване на разходите за улично осветление, чрез въвеждане на комбинирани системи 

с внедрени соларни панели. 

 Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови. 

 Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради 

успоредно с мерки по оползотворяване на енергията от ВИ. 

 Изграждане и експлоатация на системи за производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници. 

 Стимулиране производството на енергия от биомаса.  

 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: 

 Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от ВИ 

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

режим на собственост. 

 След изтичане на амортизационния срок на съществуващата система за улично 

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

алтернатива на съществуващото улично осветление. 

 Търсене на резерви за улично осветление от ВИ на съществуващи паркове и 

градини на територията на община Калояново. 
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 Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия 

 Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия  

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

смесен режим на собственост.  

 Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за  

енергийна ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно 

обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради общинска собственост или 

сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска. 

 Въвеждане на соларни осветителни тела за парково, градинско и фасадно  

осветление в Калояново. 

 Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия чрез 

използване на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие и 

животновъдство. 

Мерките, заложени в Програмата на община Калояново за оползотворяване на 

енергията от възобновяеми източници ще се съчетават с мерките, заложени в НПДЕВИ. 

 
Източници и схеми на финансиране 

Подходите на финансиране на общинските програми са: 

Подход „отгоре - надолу": състои се в анализ на съществуващата законова рамка за 

формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното развитие. При този 

подход се извършат следните действия: 

- прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата; 

- преглед на очакванията за промени в националната и общинската данъчна политика и 

въздействието им върху приходите на общината и проучване на очакванията за 

извънбюджетни приходи на общината; 

- използване на специализирани източници като: оперативни програми, кредитни линии 

за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР), Фонд „Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници", Национална схема за зелени инвестиции (Национален доверителен 

фонд), договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори или финансиране от трета страна). 

Подход „отдолу - нагоре": основава се на комплексни оценки на възможностите на 

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

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

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

финансовата рамка на програмата). 
 

Основни източници на възможно 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. 

 
Конкретни източници на финансиране: 

• Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. 

• Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

http://www.seea.government.bg/documents/OP%20RG%202014-2020_naturalpers_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Nation%20Program%20EE%20Multi-Family%20Resid%20Buildings_update.pdf
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• Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" 

• Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома (второ рамково 

удължение) 

• Норвежки финансов механизъм 2018-2024 г. 

• Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 

• Реализиране на проекти по трансгранично сътрудничество. 

 

 

VІІ. SWOT анализ 

 

Силни страни Слаби страни 

• Добър потенциал за развитие на ВИ в 

общината 

• Висок процент на слънчевите дни в 

годината 

• Относително добре структуриран и 

балансиран енергиен сектор; 

• Политическа воля от местната власт за  

насърчаване използването на ВИ; 

• Наличие на минерални извори. 

 

• Липса на достатъчен местен капацитет в 

сферата на ВИ; 

• Липса на достатъчна информация, 

мотивация и ресурси в заинтересованите 

страни за използване на ВИ; 

• Недостатъчни финансови ресурси за 

провеждане на местната политика в 

областта на ВИ; 

• Липса на условия за производство на 

вятърна енергия; 

• Относително бедни горски ресурси; 

• Неравномерни валежи. 

Възможности Заплахи 
• Участие в национални и международни 

програми за разработване на потенциала за 

използване на ВИ; 

• Привличане на външни инвеститори и 

развиване на форми на ПЧП; 

• Разработване на алтернативни енергийни 

източници; 

• Европейско и национално 

законодателство стимулиращо 

производството и потреблението на 

електроенергия от ВИ; 

• Наличие на национални и европейски 

програми за насърчаване използването на 

ВИ; 

• Наличие на организации на фирми и 

специалисти в общината и региона с 

опит в разработване и изпълнение на 

проекти в сферата на ВИ; 

• Наличен ресурс за привличане на местни 

и чуждестранни инвестиции; 

• Потенциал за създаване на нови работни 

места; 

• Потенциал за опазване на околната среда и 

намаляване на въглеродните емисии. 

• Възможна бъдеща промяна на 

националната политика за насърчаване 

използването на ВИ; 

• Липса на достатъчен собствен ресурс за 

реализиране на ефективна общинска 

политика за насърчаване използването на 

ВИ и реализиране на конкретни проекти; 

• Непоследователна национална политика 

в областта на ВИ, влияеща върху 

инвестиционния интерес в сектора; 

• Неблагоприятни промени в климатичните 

фактори; 

• Замърсяване на околната среда. 

 

 

http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/REECL%203_new.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/REECL%203_new.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Financ%20mechanism%20EEA%202014-2021_new.pdf
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VІІ. ПРОЕКТИ 

№ Проект Цел Финансиране 

1 Изграждане на соларни 

панели на покривните 

конструкции на детските 

градини в селата 

Калояново, Дълго поле, 

Ръжево Конаре и 

Житница. 

Внедряване на мерки 

за енергийна 

ефективност и 

намаляване 

енергопотреблението 

на сградата 

Оперативна 

програма и 

общински 

бюджет 

2 Изграждане на соларни 

панели на покривната 

конструкция на ДВД „Св. 

Св. Козма и Дамян“ – с. 

Горна махала. 

Внедряване на мерки 

за енергийна 

ефективност и 

намаляване 

енергопотреблението 

на сградата 

Оперативна 

програма и 

общински 

бюджет 

3 Развитие на фотоволтаични 

електроцентрали и паркове 

в община Калояново 

Изграждане още една 

фотоволтаична  

електроцентрала  

на територията на община 

Калояново  

ПЧП или  

частно  

финансиран 

4 Оптимизиране работата  

на уличното осветление  

 

Въвеждане на  

соларни осветитетелни тела 

за парково, градинско и 

фасадно осветление. 

Оперативна 

програма и 

общински 

бюджет 

 

IХ. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА  

Наблюдението и контрола на общинската Краткосрочната програма за насърчаване 

използването на възобновяеми източници и биогорива в община Калояново 2019-2022 трябва 

да се осъществява на три равнища. 

Първо равнище: Осъществява се от общинската администрация по отношение на 

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

заповед на кмета на общината оторизиран представител на общинска администрация изготвя 

периодично доклади за състоянието на планираните инвестиционни проекти и прави 

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

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

изпълнение на годишния план и се представя на Общинския Съвет. 

Второ равнище: Осъществява се от Общинския съвет. 

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

изпълнението на отделните планирани дейности и задачи по ЕЕ. 

Трето равнище: Осъществява се от държавата посредством АУЕР - изпълнителна 

агенция към министъра на енергетиката. 

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за изпълнението 

на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 

на АУЕР. Отчетите се представят на Агенцията по образец до 31 март на годината, следваща 

отчетната година. 

Препоръчва се Годишният доклад да съдържа информация за:  
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 Същността на общинската политика за енергийна ефективност и насърчаване 

използването на ВИ и биогорива; 

 Напредъка по изпълнението на целите, приоритетите и мерките на общинската 

политика за енергийна ефективност и насърчаване използването на ВЕИ и биогорива, 

въз основа на индикаторите за наблюдение; 

 Възникналите проблеми и предприетите мерки за тяхното решаване; 

 Осъществените мероприятия за осигуряване на информация и публичност на 

действията по изпълнение на общинската политика за енергийна ефективност и 

насърчаване използването на ВЕИ и биогорива. 
 

Постигнатите ефекти от изпълнението на Програмата следва да бъдат изразени чрез 

количествено и/ или качествено измерими стойностни показатели /индикатори, посочени по-

долу: 

№ Мерки за ЕЕ Очаквани 

резултати 

Индикатор Мярка Източник на 
информация 

 Насърчаване 

използването 

на 

енергия от  

възобновяеми 

източници в 

публичния и 

частния сектор 

Въведени ВЕИ в 

общински сгради и 

намаляване 

потреблението на   

енергия в тях; 

Намаляване разходите в 

общинския бюджет; 

Въведени ВЕИ в 

жилищни сгради;  

Повишаване на 

комфорта на обитаване 

на обектите; 

Намаляване 

потреблението на 

енергия в общината. 

Общински 

сгради с 

въведени ВЕИ; 

 

Частни жилищни 

сгради с ВЕИ; 

Количество 

спестена енергия; 

Количество спестени 

емисии на СО
2
;
 

 

Икономии в 

общинския 

бюджет 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

kWh 

 

Тон 

 

 

Лева 

Технически и 

работни проекти, 

издадени разрешения 

за строеж; 

 

Справки за 

потребявано 

количество ел. 

енергия; 

 

Годишни отчети за 

изпълнение на 

общинския бюджет. 

1 

 
 
 
 
 

  
  
  
  

2 Стимулиране 

на бизнес 

сектора за 

използване на 

ВЕИ и 

привличане на 

местни и 

чуждестранни 

инвестиции 

Инсталирани 

фотоволтаични 

и/или слънчеви системи 

върху големи покривни 

и сградни площи на 

производствени 

предприятия, складове, 

търговски и офис 

сгради; 

Намаляване 

потреблението на 

енергия; 

Подобряване условията 

на труд. 

Обновени 

производствени 

сгради; 

 

Количество 

спестена 

енергия; 

 

Количество 

спестени емисии на 

СО
2 

 

Брой 

 

 

 

kWh 

 

 

 

Тон 

Технически и 

работни проекти; 

 

Издадени 

разрешения за 

строеж; 

 

Справки за 

потребявано 

количество ел. 

енергия. 

 
 
 
 
 
 
 

3 Използване на 

енергия от ВЕИ 

при осветление 

на улици, 

площади, 

паркове, 

градини 

и други имоти 

общинска 

Извършено енергийно 

обследване на системата 

за улично осветление на 

територията на 

общината; 

Въведено хибридно 

улично осветление в 

общината; 

Намаляване 

Монтирани 

хибридни 

осветителни тела; 

 

Количество 

Спестена енергия; 

 

Количество 

Спестени емисии на 

Брой 

 

 

 

kWh 

 

 

 

Тон 

Резюмета и доклади 

от извършени 

енергийни 

обследвания на 

уличното осветление; 

Справки за 

потребявано 

количество ел. 

енергия за улично 

 
 
 
 
 
 
 



Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми източници и биогорива  

в община Калояново 2019-2022 

 

32 
 

собственост потреблението на 

енергия; 

Намаляване разходите в 

общинския бюджет. 

СО
2 

 

осветление; 

Годишни отчети за 

изпълнение на 

общинския бюджет. 

  
  

4 Повишаване  

Квалификация 

та на 

общинските 

служители с 

цел 

изпълнение на 

проекти 

свързани 

с въвеждането 

и 

използването 

на ВЕИ 

Проведени обучения на 

общински служители за 

въвеждане на ВЕИ; 

Изпълнение на 

заложените в 

общинската 

краткосрочна 

програма за насърчаване 

използването на ВЕИ и 

биогорива проекти и 

дейности; 

Създадена 

информационна 

система за ВЕИ в 

община Калояново, 

включваща база данни 

за инвестиционните 

разходи и количествата 

произведена енергия. 

Реализирани 

проекти в областта на 

ВЕИ; 

 

Проведени обучения; 

 

Обучени общински 

служители за ВЕИ; 

 

Създадени 

информационни 

системи за ВЕИ в 

община Калояново 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

Брой 

Документация на 

реализираните 

проекти; 

Присъствени 

списъци, 

сертификати и други 

документи за 

проведени обучения; 

Годишни справки от 

създадената 

информационна 

система за ВЕИ в 

община Калояново, 

включваща база 

данни за 

инвестиционните 

разходи и 

количествата 

произведена енергия. 

5 Повишаване на 

нивото на 

информираност 

сред 

заинтересовани

те страни в 

частния 

и публичния 

сектор, както и 

сред 

гражданите 

във връзка с 

ВЕИ 

 

Подобрена 

информираност на 

гражданите и бизнеса по 

въпроси, свързани с 

ползите от 

въвеждане на ВЕИ 

Проведени 

информационни 

кампании; 

 

Проведени 

семинари и обучения; 

 

Изработени 

информацион 

ни материали; 

 

Публикации в 

медии. 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

Присъствени 

списъци; 

 

Снимки; 

 

Копия на 

информационни 

материали; 

 

Копия на публикации 

в медии. 

 

 

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

на изпълнението, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите 

резултати. 
 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми източници 

и биогорива в община Калояново 2019-2022 е основен документ за провеждане на 

балансирана и устойчива енергийна политика на местно ниво. Тя дава възможност да се 

оптимизират подходите и методите за вземане на съответните решенията от страна на 
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Общинския съвет и да се подобри дейността на администрацията на общината. Целеният 

резултат от изпълнение на програмата е: 

 Намаляване потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на  

територията на община Калояново; 

 Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; 

 Повишаване на благосъстоянието и намаляване на риска за здравето на 

населението. 

От гледна точка на последващото прилагане на програмата, тя не е „еднократен акт” 

със завършен краен продукт, водещ до решаване на проблемите на общината. Тя подлежи на 

допълнения и актуализация – т. нар. „подход на стратегическо планиране и програмиране”, 

при който планирането динамично и последователно се детайлизира на отделни етапи.  

При създаването на Краткосрочната програма за насърчаване използването на ВИ и 

биогорива на община Калояново се прилага този подход, като се спазва изискването за 

непрекъснато отчитане на динамично променящите се във времето условия, фактори и 

предпоставки с оглед реализирането на дългосрочните и краткосрочните цели на местната 

политика за устойчиво енергийно развитие.  

Програмата има отворен характер и в три годишният срок на действие ще се 

усъвършенства, допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни, инвестиционни 

намерения и възможности за финансиране на планираните мерки.  

 

 

Настоящата програма е разработена на основание чл.10, ал.1 от ЗЕВИ и е приета с 

Решение № ………., Прието с Протокол № ……..… от заседание на Общински съвет Калояново, 

проведено на ……………….2019 г. 


