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1.

Въведение

При определяне на политиката си за развитие, всяка общинска администрация трябва
да отчете трите основни приоритета на Европейската комисия по отношение на климатичните
промени и енергията, записани в стратегията „Европа 2020”, а именно:
-

повишаване енергийната ефективност с 20 %;

увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) с
20 %;
-

намаляване емисиите на парникови газове с 20 %.

Основната цел на настоящото проучване е да подпомогне повишаването на капацитета
на общинските служители, както и на частните инвеститори и населението в общините от
югозападния регион, по отношение на възможностите за реализиране на проекти за
производство на енергия от ВЕИ. Изготвеното проучване обхваща териториите на следните
общини: Банско, Белица, Благоевград, Бобошево, Гоце Делчев, Гърмен, Кочериново, Кресна,
Петрич, Разлог, Рила, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Трекляно и Хаджидимово
(фигура 1).

Фигура 1. Разположение на разглежданите общини
Проучването няма за цел да представи теоретичния потенциал на различните видове
ВЕИ на територията на общините, който няма особена практическа стойност, а да демонстрира
на всички заинтересовани страни, как биха могли да се възползват от наличния достъпен
ресурс. Информацията в документа не е ориентирана към техническите и финансовите
специалисти, а по скоро към широката публика, като целта е да се представи на достъпен език
синтезирана информация с практическа насоченост към реализирането на проекти за
оползотворяване на ВЕИ на съответните територии. След запознаването с информацията в този
документ, заинтересованите страни ще могат да изберат приоритетни проекти, касаещи
отделни обекти, за които да инвестират в извършване на конкретни предпроектни проучвания
и проектиране. В съответствие с европейската политика, ролята на общините би следвало да е
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да създават благоприятни условия за реализирането на проектите за възобновяема енергия и
да служат като пример за местното население.
Задачата, която си поставят авторите на този документ, е запознаването на целевите
групи с:
наличните ресурси от ВЕИ, които може да бъдат оползотворени на територията
на всяка община;
-

подходящите технологии за оползотворяване на свободните ресурси;

-

възможностите за финансиране на проекти за оползотворяване на ВЕИ.

Методиката за изготвяне на този документ се основава на следните стъпки:
Стъпка 1: Проучване и анализ на наличната информация, а именно: общинските
енергийни програми1; допълнителните документи (доклади, казуси, проучвания и др., касаещи
ВЕИ в изследваните и подобни региони и/или общини бяха проучени и наличните данни бяха
анализирани, проверени и обобщени.); националният план за действие за енергията от
възобновяеми източници2; нормативните актове в областта на енергетиката, енергийната
ефективност и ВЕИ.
Стъпка 2: Допълване на липсващата информация: на базата на обобщените и
анализирани по време на изпълнението на Етап 1 данни, бяха подготвени въпросници и беше
изготвена структура на интервюта. Въпросниците бяха попълнени по-време на специално
организирани срещи със специалисти от отделните общини.
Стъпка 3: Обработка на информацията: извършиха се допълнителни анализи, като се
комбинира информацията, събрана по време на предишните два етапа. Данните от различните
източници бяха съпоставени и при наличието на разлики се извършиха допълнителни
проучвания и анализи, с които бяха установени по-достоверните източници на информация.
Стъпка 4: Анализ на финансовите механизми: след обзор на наличните ВЕИ на
териториите на общините и най-приложимите от финансова и техническа гледна точка
технологии, бе направен анализ на съществуващите и евентуалните нови схеми за
финансиране на такъв тип проекти.
Стъпка 5: Указания за осъществяването на проектите: през този етап, на база на
вече обобщената информация (достъпни ВЕИ, технологии за оползотворяване, регулаторна
рамка, механизми за финансиране), се изготви кратко ръководство за необходимите стъпки за
реализиране на проектите за оползотворяване на ВЕИ на територията на разглежданите
общини.

1

В съответствие с българското законодателство всяка община е длъжна да представи Общинска
енергийна програма и ежегодно докладва на Българската агенция за устойчиво енергийно развитие за
изпълнението на предложените в програмата дейности. Част от съдържанието на тези програми е
информацията за наличните ВЕИ на територията на общината, както и възможностите за
оползотворяването им.
2
Документът е разработен в съответствие с Директива 2009/28/ЕО и демонстрира националните
политики и общите национални цели, в подкрепа на целите „20-20-20" на ЕС.
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2.

Обща информация за ВЕИ в разглежданите общини

В този раздел са описани накратко потенциалните ВЕИ за всяка от разглежданите
общини, като различните източници са разделени в следните групи:
Геотермална енергия. Разгледани са наличните на територията на общините
хидрогеотермални източници. В тази глава не е отделено внимание на
нископотенциалната енергия от почвата, като пример за оползотворяването на този
вид енергия е представен в глава 3.1.
Слънчева енергия. В тази глава не се разглежда подробно потенциалът на всяка
община поради ограничения обем на настоящия документ. В глава 3.2 са
демонстрирани два примера - за производство на електрическа енергия и за
производство на топлинна енергия. Всяка община може самостоятелно да прецени
дали има интерес към изпълнението на такъв тип проекти.
Вятърна енергия. В тази глава не се разглежда подробно потенциала на всяка
община поради ограничения обем на настоящия документ. Отчитайки множеството
защитени територии в разглежданите общини, както и решение № EM-03 от
01.07.2014 г. на ДКЕВР за присъединяване на обекти за производство на
електрическа енергия от възобновяеми източници, в тази глава ще се обобщят
основно защитените територии, в които има ограничения за изграждането на
вятърни паркове.
Хидроенергия. Накратко са описани наличните данни за реките, язовирите и
гравитачните водопроводи на териториите на разглежданите общини.
Биомаса. Разгледани са основно възможностите за оползотворяване на
дървесна биомаса.
Биогаз. Описани са възможните източници за генериране на биогаз на
територията на разглежданите общини, а именно: депа за твърди битови отпадъци
(ТБО), отпадъци от животновъдството и селското стопанство, пречиствателни
станции за отпадни води (ПСОВ).

2.1.

Банско

Обща информация
Община Банско е разположена в Югозападна България и обхваща част от планината
Пирин, части от Разложката котловина, от пролома Момина клисура на река Места и от
Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Релефът е равнинен до хълмист. Общината се състои от 8
населени места: градовете Банско и Добринище и селата Места, Филипово, Кремен, Обидим,
Осеново и Гостун. Община Банско граничи с общините Разлог, Белица, Велинград, Гърмен, Гоце
Делчев, Сандански и Кресна. Общата площ на общината е 496,21 кв. км. По данни от
Националния статистически институт (НСИ) населението й към 01.02.2011 г.3 г. възлиза на
13 125 души.
Геотермална енергия
Наличните ресурси на територията на общината са както следва:
3

Всички данни за броя на населението в разглежданите общини са на база национално преброяване от
2011 г., и са актуални към 01.02.2011 г.
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Находище „Добринище” – Включено под № 24 в списъка на находищата на минерални
води – изключителна държавна собственост (ИДС). През 2011 г. находището е предоставено на
община Банско за управление и ползване за срок от 25 години. Общият му експлоатационен
дебит възлиза на 16,36 l/s, а температурата на различните сондажи и извори варира между
31,8оС и 43,5оС. Село Добринище е обявено за балнеоложки курорт с регионално значение.
Към момента има издадени разрешителни за използване на 7,7 l/s от общия дебит, като
свободни остават 7,8 l/s. Потенциалът за оползотворяване на топлинната енергия на водата не
е реализиран.
Югозападно от град Банско, в местността Мъртва поляна, на около 1050 m нмв
(надморска височина) се намират два минерални извора и един сондажен кладенец. Общият
им дебит е около 60 л/сек, а средна температура – 17°С. Водата е хидрокарбонатна, силициевомагнезиева, слабо минерализирана – около 0.22 г/л. Находището е публична общинска
собственост. Няма данни за налични консуматори на топлинна енергия в близост до
находището.
Слънчева енергия
В землището на с. Филипово е разположена частна фотоволтаична електрическа
централа. Примери за оползотворяване на енергията от слънцето са представени в глава 3.2.
Вятърна енергия
Ветровете в котловината са слаби до умерени със средна скорост 1 m/s през топлото
полугодие, докато във високопланинската част през зимата те достигат до 40 m/s. Периодите
на тихо време са около 40% за ниските части на планината и около 10–15% за високите части.
Около 31% от територията на общината принадлежи на Национален парк „Пирин”. В
обхвата на парка и в землището на общината попада и резерват „Юлен”. Повече информация
за оползотворяването на вятърна енергия е представена в глава 3.3.
Хидроенергия
През територията на общината тече река Места с десни притоци Дисилица, Безбожка
река, Ретиже, Кременска река и левите притоци Мътеница, Осеновска река и Глазне.
На територията на общината са изградени язовирите „Белизмата” - общинска
собственост, 84 000 m3 и Крийнец - собственост на ЕООД "Напоителни системи", клон Гоце
Делчев, 105 000 m3, като и двата се използват за напояване.
На територията на община Банско са изградени 3 малки ВЕЦ – в землищата на селата
Гостун, Филипово и Кремен. Най-значимият обект е каскадата „Ретиже", разположена в
землището на с. Кремен състояща се от 3 МВЕЦ на течащи води. Заявени са и инвестиционни
намерения за изграждането на още няколко МВЕЦ-а на реките Места, Дисилица, Осеновска,
Влахинска, Лъкенска, Матан дере, Перлешка и др.
За битово водоснабдяване Банско ползва източници с общ дебит 78 l/s, а Добринище –
с 14 l/s. Предстои финансирането и реализацията на проект за допълнително водоснабдяване
от Караманица до Банско за допълнителни 40 l/s.
По време на изследването данни за гравитачните водопроводи на територията на
общината не бяха предоставени. Препоръчително е да се проучи потенциалът им за
производство на електрическа енергия чрез изграждане на МВЕЦ.
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Биомаса
Общата площ на горския фонд е 27 655 ха (над 75% от територията на общината).
Стопанисва се от две фирми - „Държавно горско стопанство Добринище” и „ДГС Места”, и
Дирекция Национален парк „Пирин”. В района преобладава иглолистната растителност.
Дърводобивът и дървообработването са силно застъпени на територията на общината.
Може да се каже, че голяма част от наличната за добив дървесина се оползотворява.
В началото на 2006 г. стартира първият етап от изграждането на отоплителна централа
на база дървесна биомаса в град Банско с капацитет 5 MW. През същата година започва
изграждането на топлопреносна мрежа и захранването на първите потребители.
Отоплителната централа в Банско е първата в България на биомаса (дървесни трески) за
централизирано топлоснабдяване. През май 2008 г. започва и вторият етап на проекта, като
капацитетът на централата е разширен до 10 MW. С Решение на Общинския съвет от 2009 г. е
одобрена реализацията на проекта „Екологична топлоснабдителна система на Добринище на
база биомаса“, на основата на публично-частно партньорство (ПЧП). Изградената
топлопреносна мрежа обхваща голяма част от общинските сгради, както и хотели, предприятия
и частни къщи. Промишлените отпадъци на предприятията за преработка на дървесина в
голяма степен се оползотворяват вторично, което същевременно силно намалява делът им
като чист отпадък.
Биогаз
Селско стопанство. През последните години се наблюдава нарастване на броя на
селскостопанските животни и на площта на обработваемите земеделски земи. Животните на
територията на общината се отглеждат предимно пасищно. Липсват големи свинеферми,
кравеферми и птицеферми, които са потенциален източник на животинска тор за
производството на биогаз. В структурата на посевните площи с най-голям дял са земите,
използвани за производството на зърнени култури – пшеница и ръж (около 2600 дка), на
картофи (около 2500 дка), на царевица (около 1300 дка), на зеленчуци (около 850 дка), а от
техническите култури – на тютюн (около 200 дка). Трайните насаждения са с малка площ и са от
малки овощни градини от ябълки и круши (общо 200 дка).
Сметища. Общината се обслужва от депо за ТБО - Разлог, а старите сметища в Банско и
Добринище нямат потенциал за генериране на сметищен газ.
Отпадни води. В момента е в ход изпълнението на проекта „Рехабилитация на
водоснабдителната и канализационната система на Банско с изграждане на ПСОВ“ на стойност
около 90 млн. лева, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”. Проектът
предвижда строителството на нова ПСОВ с капацитет 29 980 еквивалент жители (ЕЖ) за
проектен хоризонт 2034 година и рехабилитацията и доизграждането на ВиК мрежата на
Банско. Разработена е и проектна документация за “Изграждане на ПСОВ „Добринище”,
реконструкция, модернизация и разширение на ВиК системи и съоръженията към тях на.
Добринище”. Проектът предвижда строителство на нова ПСОВ с капацитет 8 635 еквивалент
жители. Производство на биогаз от утайките на пречиствателните станции не се предвижда.

2.2.

Белица

Обща информация
Община Белица е разположена в североизточната част на област Благоевград върху
площ от 293,5 кв. км. Граничи с общините Банско, Разлог, Самоков, Якоруда и Велинград.
Общината е съставена от 13 населени места – общинският център гр. Белица и 12 села, които са
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разположени в южната част на общината. Релефът е планински и полупланински, обхваща
части от Рила и Западните Родопи, както и долината в горното течение на р. Места. Средната
надморска височина е 1351 m, а денивелацията е 450 m, което влияе неблагоприятно върху
общоикономическото и инфраструктурното развитие на общината, както и върху развитието на
селищната мрежа. По данни на НСИ, към 01.02.2011 г., населението на община Белица
наброява 9927 души.
Геотермална енергия
На територията на общината е известен сондажният водоизточник в гр. Белица, от
който се черпи минерална вода с температура 26°С, която е с ниско съдържание на разтворени
минерални вещества. Преобладаващите йони характеризират водата като хидрокарбонатна
натриева, с повишени концентрации на флуорид и метасилициева киселина. Водата може да
се използва за външно балнеолечение и за спортно-профилактични цели, както и за
бутилиране. Оползотворяването на температурата на водата за климатизация може да се
осъществи чрез термопомпа.
В селата Краище и Дагоново има находища на термални води с местно значение, които
не са проучени.
Слънчева енергия
По време на изготвяне на настоящото проучване не бяха намерени данни за изградени
на територията на общината фотоволтаични централи. Примери за оползотворяването на
енергията от слънцето са представени в глава 3.2.
Вятърна енергия
Няма данни за проучвания на скоростта и посоката на вятъра на територията на община
Белица, както и за изградени вятърни паркове. Северната част от територията на общината
попада в границите на Национален парк „Рила”.
Хидроенергия
Водните ресурси на общината се формират от река Места и от нейните притоци реките
Беличка, Вотърчка, Бабешка, Златарица, Палатик. Изобилните валежи, продължителното
снегозадържане и наличните горски ресурси обуславят пълноводието на реките. Частни
инвеститори проявяват интерес към изграждането на малки ВЕЦ и вече има един, изграден на
р. Станкова река.
Биомаса
Общата площ на горския фонд е 21 944 ха или 74,8% от територията на общината.
Функционират над 40 предприятия с основна дейност дърводобив и дървопреработване.
Произвеждат се дървени строителни материали, мебели, хартия и хартиени изделия.
Съществен проблем представлява отпадъчният дървен материал, който причинява сериозни
щети на околната среда. Същевременно дървесните отпадъци могат да се използват като
суровина за производство на брикети, като по този начин се намалява количеството на
дървесината за отопление на домакинствата, както и на използваната в хартиено-целулозната
промишленост.
Биогаз
Селско стопанство. По-голяма част от домакинствата са ангажирани в малки
земеделски стопанства, но продукцията им е предназначена предимно за задоволяване на
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собствените нужди. Основната част от обработваемата земя се заема от култури като картофи,
боб, царевица, тютюн и др. На територията на общината се отглеждат почти всички видове
домашни животни в малки семейни ферми, които не са пазарно ориентирани и се продават
единствено излишъците на домакинствата.
Сметища. В общината се генерират средно около 5000 тона отпадъци годишно. На
територията на общината няма депо за ТБО, подходящо за производство на енергия от
сметищен газ.
Отпадни води. В населените места на територията на общината няма изградени
пречиствателни станции за отпадни води. Локална пречиствателна станция за отпадни води е
изградена в курортния комплекс „Семково”, съобразена с настоящия капацитет на курорта.
Предвидено е изграждането на малки ПСОВ, но предвид малобройното население на
общината, производството на биогаз от утайки е невъзможно.

2.3.

Благоевград

Обща информация
Община Благоевград е най-голямата по население и третата по територия в рамките на
област Благоевград (с площ от 620 кв. км). Разположена е в Югозападна България, в найзападната част на Рило-Родопския масив и е съставена от 26 населени места (с общо 77 441
жители, съгласно данните от м. февруари 2011 г.). Общинският център Благоевград се намира в
долината на река Струма, на 360 m надморска височина, в непосредствена близост до
югозападните склонове на Рила на главен път Е-79, на 100 км южно от София.
Геотермална енергия
Наличните ресурси на територията на общината са както следва:
Находище „Благоевград” – Включено под № 10 в списъка на находищата на минерални
води – ИДС. През 2011 г. находището е предоставено на община Благоевград за управление и
ползване за срок от 25 години. Общият му експлоатационен дебит възлиза на 13,5 l/s, а
температурата на различните сондажи и извори варира между 54оС и 55оС. Към момента има
издадени разрешителни за използване на 1,0 l/s от общия дебит, като свободни остават 12,5
l/s. Потенциалът за оползотворяване на топлинната енергия на водата не е реализиран.
Находище „Благоевград – р. Струма” – Включено под № 11 в списъка на находищата на
минерални води – ИДС. Находището е предоставено на община Благоевград за управление и
ползване. Намира се на около 1500 метра западно от регулационните линии на гр. Ботевград.
Общият му експлоатационен дебит възлиза на 6,3 l/s, а температурата на водата е между
57,8оС и 63оС. Няма данни за издадени разрешителни за водоползване.
Находището „Благоевград – Еленово” е публична общинска собственост (ПОС).
Ресурсите на това находище, определени през 2001 г. със заповед на министъра на околната
среда са 1,043 l/s а температурата – 21оС. Заповедта е за срок от 6 години, който вече е изтекъл
т.е. ресурсът трябва да се преутвърди.
Препоръчително е да се проучат възможностите за по-пълното оползотворяване на
топлинната енергия на водата.
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Слънчева енергия
При изготвянето на това проучване не бяха предоставени данни за намиращи се на
територията на общината фотоволтаични инсталации. Примери за оползотворяването на
енергията от слънцето са представени в глава 3.2.
Вятърна енергия
На територията на общината попадат югозападните части на Национален парк „Рила”
или общо 7178 ха. Повече информация за оползотворяването на вятърната енергия е
представена в глава 3.3.
Хидроенергия
Основната водна артерия в района е р. Струма, която е най-голямата река в Югозападна
България. Речната мрежа е гъста и се формира главно от нейни притоци – Копривен, Рилска,
Благоевградска Бистрица, Лисийска река, Дреновска река, Логодашка река, Брежанска,
Сенокоска, Градевска, Стара, Сушична, Брезнишка. Режимът им се характеризира с пролетно
пълноводие, което се отразява върху използването им, а допълнително препятствие е и
замърсеността на част от притоците на Струма.
В рамките на региона са изградени множество, предимно малки язовири. Най-големият
язовир в общината е „Стойковци” с площ 130 ха.
Питейната вода се осигурява от открити водохващания на р. Бистрица, открити
водохващания в местността „Чакалица” в Рила и от помпени станции на реките Струма и
Бистрица.
На територията на общината наличните водни ресурси за производството на
електрическа енергия се оползотворяват добре, като тук се намира и каскадата
„Благоевградска Бистрица”, състояща се от 8 МВЕЦ и от ВЕЦ „Славова”.
Биомаса
Общата площ на горския фонд на територията на общината е 27 179 ха. Залесената
горска площ е заета почти по равно от широколистни дървесни видове (бук, зимен дъб, благун,
габър, трепетлика, бреза, акация, космат дъб, келяв габър и други) – 54,1% и иглолистни (бял
бор, черен бор, смърч, ела, дуглазка ела, лиственица, бяла мура и други) – 45,9%.
Интерес към отопление, базирано на биомаса в Блгаоевград няма, тъй като градът е
газифициран. Захранването се осъществява от магистрален преносен газопровод за Гърция.
Предвиждат се и разширения на градската газопреносна мрежа, както за нуждите на града,
така и за бъдещи индустриални фирми.
Биогаз
Селско стопанство. Най-голям дял от растениевъдството заемат зърнено-житните
култури, като засетите площи през 2013 г. с пшеница са 402 ха, с ечемик – 100 ха и с ръж – 100
ха; следвани от техническите култури – слънчоглед; зеленчукопроизводство и трайните
насаждения. В последните години се отчита значително намаление на площите, засети с
тютюн. Към същата година регистрираните земеделски производители са 483. В общината е
развито и предимно пасищното животновъдство – главно говедовъдство и овцевъдство.
Сметища. Общинското депо за ТБО е закрито през 2012 г. Наблюдавани са случаи на
самозапалване, от които може да се направи извода, че потенциалът за оползотворяване на
сметищен газ е нисък и депото е опасно за околната среда. Предвижда се изграждането на
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регионално депо, което да обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, Бобошево и
Кочериново. На този етап няма как да се оцени потенциалът на новото регионално депо за
улавяне и оползотворяване на сметищния газ. Като се вземат предвид очакваните количества
приемани отпадъци могат да се направят точни разчети и в процеса на експлоатацията на
депото да се разгледат варианти за производството на електрическа и/или топлинна енергия,
след рекултивацията на първата клетка (не по-рано от 7 години след началото на реалната
експлоатация).
Отпадни води. В града има изградена градска пречиствателна станция за отпадъчни
води (ГПСОВ) Благоевград. Общо отведените отпадъчни води за общината, по последни
налични данни на НСИ за 2009 г., са 9551,4 хил. куб. м/год. Отведените пречистени води, в т.ч.
третираните за 2009 г., са 8299,6 хил. куб. м/год. С изключение на Благоевград всички населени
места в териториалния обхват са без изградени ПСОВ. Препоръчително е да се направи анализ
на утайките на ГПСОВ Благоевград, за да се прецени дали има възможност за улавяне и
оползотворяване на метана.

2.4.

Бобошево

Обща информация
Община Бобошево е разположена в Югоизточната част на Кюстендилска област в
естествено оформилият се район Бобошевска яка на двата бряга на реките Струма и Джерман.
В съседство е община Рила на изток, община Невестино на запад, община Кочериново на юг и
общините Дупница и Бобов дол на север. Във физико–географско отношение общината
обхваща част от Рила планина, северните склонове на Руен планина и част от разломната
долина на р. Струма. Нейното местоположение обуславя разнообразния ѝ релеф – планински и
полупланински. В състава на община Бобошево влизат следните населени места: град
Бобошево – административен център и селата Слатино, Усойка, Блажиево, Каменик, Бадино,
Сопово, Висока Могила, Вуково, Доброво и Скрино. Общият брой на населението на община
Бобошево е 2870 жители (данни от НСИ 2011 г.).
Геотермална енергия
Единственият източник на минерални води е минералният извор в с. Слатино с богато
съдържание на хлор, натрий, калий и въглероден двуокис. Температурата на водата е
постоянна – 21оС. По неофициални данни дебита на източника е около 9 l/s. При наличие на
консуматори водата може да се използва за отопление чрез термопомпени агрегати.
Слънчева енергия
Няма данни за изградени на територията на общината фотоволтаични централи. Има
единствено изготвен и одобрен работен проект и издадено разрешение за строеж на 100 кW
фотоволтаична централа в землището на с. Висока Могила и за строежа за такава централа в с.
Усойка. Примери за оползотворяването на енергия от слънцето са представени в глава 3.2.
Вятърна енергия
На територията на община Бобошево не са правени проучвания за скоростта и посоката
на вятъра, няма и изградени вятърни паркове за производството на електроенергия.
Потенциалът за оползотворяване на вятърната енергия е определен като нисък.
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Хидроенергия
Река Струма е най-голямото водно течение в границите на общината. На двата бряга на
реката е разположен гр. Бобошево. Характеризира се със силно променлив и непостоянен
отточен режим. Хидроложкият режим на поречието се изразява с период на пълноводие от
средата на февруари до началото на юли и с период на маловодие от началото на юли до края
на октомври. През пролетния период по Струма и притоците ѝ средно годишно стават 40-50
прииждания. Някои от тях причиняват наводнения и ерозия на бреговете.
Река Джерман е ляв приток на Струма, като се влива близо до гр. Бобошево. Извира от
Седемте рилски езера в Скакавишкия дял на Рила и е най-значителният ляв приток на Струма.
Дължината на реката е 47 км, с водосбор от 397 кв. км и среден годишен отток 347 куб.м/м2. На
територията на община Бобошево към водите на р. Джерман се включват водите на р.
Слатинска, както и водите на реките от Влахина планина, преминаващи през селата Блажиево и
Сопово.
Въпреки направените проучвания и изразените инвестиционни намерения от страна на
частния бизнес, ВЕЦ на територията на общината все още не е изграден.
Няма данни за наличието на гравитачни водопроводи.
Биомаса
Общата площ на горския фонд на територията на община Бобошево е 6103 ха.
Преобладават иглолистните гори, залесени предимно с черен и бял бор. Те заемат 1 146 ха, а
широколистните представени от зимен дъб, келяв габър и други заемат едва 198 ха.
Останалите площи са гори за реконструкция – 1140 ха, издънкови гори – 949 ха и горски пасища
224 ха.
На територията на общината има два дърводелски цеха, както и цех за производството
на брикети от дървени стърготини. Местното население масово се отоплява с дърва.
Биогаз
Селско стопанство. На територията на общината няма големи животновъдни
предприятия, като животните се отглеждат предимно в малки лични стопанства. В
растениевъдството усилията са насочени към производство на пшеница, ечемик, царевица, но
отчитайки недостатъчно големите площи със засети култури, потенциалът за производство на
биогаз от торове и земеделски отпадъци е оценен като нисък. Съвременна инсталация за
производството на биогаз би следвало да се захранва с целия ресурс от животински и
растителни отпадъци на общината.
Сметища. В общината има едно депо за отпадъци, което е предвидено да бъде
закрито. Всички битови отпадъци ще бъдат депонирани в депото на град Благоевград.
Действащото депо за отпадъци няма потенциал за извличане на биогаз, поради малкия си
капацитет.
Отпадни води. Предвидено е изграждането на ПСОВ, но предвид малобройното
население на общината, производството на биогаз от утайките е невъзможно.
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2.5.

Гоце Делчев

Обща информация
Община Гоце Делчев е разположена в Югозападна България по поречието на река
Места. Районът на общината е предимно планински и заема по-голямата част от
Гоцеделчевската котловина, както и части от планините Пирин и Родопи. Общата площ на
общината е 315,8 кв. км. Общината граничи с общините Хаджидимово на юг, Гърмен на изток,
Банско на север и Сандански на запад. Административен център е гр. Гоце Делчев. В състава на
общината влизат следните населени места: Гоце Делчев и селата Баничан, Делчево, Борово,
Добротино, Брезница, Корница, Буково, Лъжница, Господинци и Мусомища. Релефът на
община Гоце Делчев се характеризира с голямо разнообразие - от високопланински до
котловинен. В територията на общината се включват част от югоизточна Пирин планина, част от
Западните Родопи, Гоцеделчевската котловина и долното поречие на река Места. Според
последното национално преброяване към 01.02.2011 г. населението на общината е 31 236
жители.
Геотермална енергия
Общината притежава голям потенциал по отношение на дебита на термоминералните
води. Температурата на водите варира между 12оС и 22оС, а изворите се класифицират като
студени. Находищата са в района на селата Мусомище и Баничан. Минералната вода от с.
Баничан е студена, слабоминерализирана, хидрокарбонатна, натриева и флуорна. Използва се
за бутилиране от фирма „Пирин Спринг” АД. Препоръчително е фирмата да проучи
възможността за използване на водата в термопомпен агрегат за отопление и охлаждане.
Водата задължително трябва да минава през междинен топлообменник, за да се запазят на
качествата ѝ. Минералната вода от с. Мусомище е от интересния тип бедни на натрий води.
Това е карстова вода в уникален район на страната, в борова гора край селото. Във водата
преобладават хидрокарбонатни, калциеви и магнезиеви йони. При наличие на консуматор
водата може да се използва за отопление и охлаждане чрез термопомпа.
Слънчева енергия
По време на изготвяне на това проучване не бяха намерени данни за изградени на
територията на общината фотоволтаични централи. Примери за оползотворяването на енергия
от слънцето са представени в глава 3.2.
Вятърна енергия
На територията на община Гоце Делчев преобладават западните и северозападните
ветрове. Няма данни за извършвани проучвания, свързани със скоростта и посоката на вятъра с
цел изграждането на вятърни паркове.
В района на общината влиза част от територията на Национален парк „Пирин", както и
резерватите „Ореляк”, „Али Ботуш”, „Тъмната гора”, „Конски дол” и „Славянка”.
Хидроенергия
Водният ресурс на общината е изключително богат и се определя от р. Места и нейните
13 притока, както и от високопланинските езера (Брезнишки, Корнишки), формирани от
южните циркуси на Пирин, множеството изкуствени водоеми и минерални извори. Главна
отводнителна артерия е р. Места. Територията на общината се отводнява предимно от десните
притоци на р. Места, един от които е р. Неврокопска, преминаваща през Гоце Делчев. В
годишното разпределение на оттока се наблюдава лятно–есенно маловодие и зимно–
пролетно пълноводие. Водните ресурси в общината се използват главно за питейно–битовото
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водоснабдяване, за индустрията и земеделието. Езерата на територията на общината са с
ледников произход и са разположени по североизточните склонове на Пирин планина. От тях
черпят водите си притоците на р. Места – реките Брезнишка (Туфча) и Неврокопска. В
подножието на Пирин, над Гоце Делчев има три водоема. Частни инвеститори проявяват
интерес към изграждане на ВЕЦ в близост до селата Брезница и Корница.
Основните водоизточници за населението се намират северозападно от Гоце Делчев и
се намират на височина между 1500 м и 2300 м над морското равнище. Има 3 гравитачни
водопровода със следните водоизточници: изворите „Бараката” и „Софията” (етернитов);
водохващането на р. Туфча (стоманен); изворът „Папаз чаир” (стоманен). Състоянието и на
трите водопровода е лошо, което налага чести ремонтни дейности. Може да се каже, че след
пълна рехабилитация на питейните водопроводи, потенциалът за изграждане на МВЕЦ на
облекчителните им шахти е висок.
Биомаса
Общата площ на горския фонд на територията на община Гоце Делчев е 19 700 ха.
Държавните гори се стопанисват и управляват от „ДГС Гоце Делчев”. Няма данни за изградена
на територията на общината голяма фабрика за биогорива (дървесни пелети или трески).
Въпреки това училището в село Брезница, детската градина „Детелина” в Гоце Делчев и МБАЛ
„Иван Скендеров” използват за отопление дървесна биомаса, поради което може да се каже,
че общината има опит в осъществяването на такъв тип проекти и е редно да продължи в тази
насока. Препоръчително е да се проучи възможността за изграждане на фабрика за
производство на дървесни пелети.
Биогаз
Селско стопанство. Животновъдството на територията на общината се развива добре –
отглеждат се говеда, крави, овце, кози, свине и птици. През последните години има ръст при
отглеждането на овце, говеда и птици, но се наблюдава спад в козевъдството. Преобладават
малките стопанства. Тютюнопроизводството е основен поминък на голяма част от населението.
Основните селскостопански култури са пшеница, царевица за зърно, картофи, фасул, лозя,
пипер, домати, ябълки и слънчоглед.
Препоръчително е да се направи анализ на наличните отпадъци от селското стопанство
и да се проучи възможността за изграждане на инсталация за производството на биогаз.
Сметища. Съществуващото депо е със статут на регионално и обслужва три общини Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово (или около 68 000 хил. жители). Оператор на депото е
община Гоце Делчев. Депото е изградено в периода 1999-2000 г., и е едно от най-модерните в
страната. Проектът е финансиран по програма ФАР. През календарната 2013 година в депото са
приети 13 457 тона ТБО и 308 тона производствени отпадъци (ПО). Депото се състои от 3
клетки, като първата подлежи на рекултивация, втората се въвежда в експлоатация, а третата е
за строителни и инертни отпадъци. Международната практиката и направените до момента
проучвания за оползотворяване на сметищен газ на територията на България показват, че
капацитетът на депото е под минимума за икономически рентабилна инвестиция в изграждане
на инсталация за оползотворяване на генерирания в тялото на депото сметищен газ. Но едва
след рекултивирането на първата клетка и монтажът на горелката за изгаряне на генерирания
газ, ще има достатъчно данни за количеството и калоричността му. Тогава ще може да се
направи оценка за монтажа на когенерационен модул, като ориентировъчно електрическата
му мощност не би била повече от 80 kW.
Отпадни води. Към момента ПСОВ на територията на Гоце Делчев няма. Изготвено е
прединвестиционно проучване, което предвижда утайките от ПСОВ да се складират и
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впоследствие да се използват за рекултивиране на регионалното депо. Поради малкия
капацитет на ПСОВ не е предвидено от утайките да се генерира биогаз, защото такава
инвестиция не би била икономически изгодна.

2.6.

Гърмен

Обща информация
Община Гърмен е разположена в югоизточната част на област Благоевград. Граничи с
общините Сатовча, Банско, Хаджидимово, Гоце Делчев и Велинград и е една от съставните
общини на област Благоевград. Село Гърмен е разположено в планински район и е
административен център на община Гърмен. Тя включва 16 населени места и към 01.01.2011 г.
е с общ брой на населението 14 981 човека. Местната икономическа структура е слабо
представена по отношение на аграрно-промишлено развитие и конкурентоспособност. Водещи
отрасли са леката, шивашката и обувната промишленост. Добивната промишленост е свързана
с добив на дървен материал, скално-облицовъчни материали в района на селата Крушево,
Ореше и Долно Дряново, лигнитни въглища в Мина “Канина”, с. Балдево и кизелгур в с.
Гърмен.
Геотермална енергия
Находището „Огняново - Гърмен” – включено под № 53 в списъка на находищата на
минерални води – ИДС е предоставено на община Гърмен за ползване и управление.
Находището е разделено на две зони. Западната дренажна зона (Селските бани), състояща се
от три извора и един сондаж, е с общ експлоатационен дебит от 6,9 l/s и температура между
36оС и 38оС. Свободният ресурс е 4,3 l/s. Източната дренажна зона (Градските бани), състояща
се от 15 извора и сондаж е с общ експлоатационен дебит от 18,3 l/s и температура между 30оС
и 39оС. Свободният ресурс е 11,42 l/s. Почти всички извори са с аналогичен химичен състав –
хидрокарбонатно-сулфатни и калциево-натриеви, с минерализация от 0.23 до 0.28 g/l.
Характерно за тези води е повишеното съдържание на флуор - от 3,5 до 4.5 mg/l. Огняновските
минерални бани са утвърден балнеоложки курорт с национално значение.
Температурата на водата може да се използва за отопление или чрез термопомпа, или
директно при наличието на подово отопление в обектите.
Слънчева енергия
При изготвянето на това проучване не бяха предоставени данни за намиращи се на
територията на общината фотоволтаични инсталации. Не са монтирани слънчеви колектори за
топла вода в общинските обекти. Примери за оползотворяване на енергия от слънцето са
представени в глава 3.2.
Вятърна енергия
Проучвания на скоростта и посоката на вятъра, с цел изграждане на вятърни паркове,
не са правени на територията на общината.
На територията на общината се намират резерватът „Тъмната гора” и защитената
местност „Белсет”.
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Хидроенергия
Водните ресурси на общината са представени от реките Места, Канина, Вищерица и
Върбица заедно с техните притоци. Те имат снежно-дъждовен режим на подхранване и
максимално пролетно пълноводие. Повечето от тях, въпреки променливия си дебит, са с
постоянен воден отток. Към момента има издадено разрешение за изграждането на ВЕЦ на
територията на общината, но строежът не е стартирал.
Полските села на общината се захранват с питейна вода от р. Туфча. Някои от селата,
като Гърмен и Дебрен например, имат и допълнителни самостоятелни водоизточници. Селата
Огняново и Марчево се водоснабдяват с минерална вода от Огняновските бани, а с. Дъбница с помпа от сондаж на река Места. Планинските села имат собствени водоизточници, от които
се водоснабдяват гравитачно с изключение на селата Осиково и Скребатно, в които
водоснабдяването е с помпи. Препоръчително е да се направи списък с характеристиките и
състоянието на гравитачните водопроводи с цел проучване на възможността за изграждане на
МВЕЦ при облекчителните им шахти.
Биомаса
Горският фонд на територията на община Гърмен е общо 29 025 ха. Държавните гори се
стопанисват от „ДГС Гърмен”. На територията на общината преобладават иглолистните гори
(86% от общия горски фонд), които заемат по-високата част от територията на горското
стопанство. На територията на общината има около 15 предприятия, занимаващи се с
дърводобив и дървопреработване. Произвеждат се дървени строителни материали и детайли
за мебели. Голяма част от населението използва дърва за огрев. На територията на общината
има две фабрики за производство на пелети.
Училището и детската градина в с. Гърмен се отопляват с нафта, но е препоръчително
да се търсят средства за финансиране на проекти за подмяна на горивната им база. Не е
препоръчително е да се извършват дейности по отоплителните инсталации без обектите да
бъдат топлоизолирани.
Биогаз
Селско стопанство. Животновъдството е представено най-вече от овцевъдството и
говедовъдството, по-слабо развити са птицевъдството и свиневъдството. Големи ферми в
района няма и повечето животни се отглеждат пасищно, но има проект за изграждането на
голяма кравеферма, която може да бъде потенциален източник на по-големи количества
животински тор. Основните селскостопански култури са тютюнът и картофите. Един от
основните приоритети на общината през новия програмен период (ОПР 2014-2020 г.) е
развитието на селското стопанство, като едва тогава би следвало да се разгледат в детайли
възможностите за производството на биогаз от селскостопански отпадъци.
Сметища. На територията на община Гърмен се генерират основно битови отпадъци.
Значителен е делът на отпадъците от селскостопанска дейност – животинска тор, растителни
отпадъци и др. Отпадъците се депонират в регионалното депо в Гоце Делчев. Потенциал за
оползотворяване на сметищен газ няма.
Отпадни води. За пречистване на отпадните води, генерирани от населението на
община Гърмен, е необходимо изграждането на ПСОВ. Предвид малкия брой на жителите в
общината, производството на биогаз от утайки няма да е технически възможно.

2.7.

Кочериново

Обща информация
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В състава на община Кочериново влизат 11 населени места, в т.ч. общинският център
град Кочериново и селата Стоб, Пороминово, Бараково, Мурсалево, Фролош, Цървище,
Драгодан, Боровец, Бураново и Крумово. Общината заема площ от 182 кв.м, на север граничи с
община Бобошево, на изток с община Рила и на югозапад с община Благоевград, като се
намира на около 10 км от Благоевград, на приблизително 25 км от Дупница и на 50 км от
областния си център Кюстендил. Релефът на Община Кочериново е смесен - планински,
полупланински и равнинен. Планинските и полупланинските територии в общината заемат 74
кв. км, което представлява 40,5% от общата ѝ площ. Средната надморска височина на община
Кочериново е 633,2 м. Релефът благоприятства развитието на селското и горското стопанство
(вкл. дърводобива и дървопреработването), туризма и животновъдството. По официални
статистически данни от преброяването през 2011 г. населението на община Кочериново е 5214
души.
Геотермална енергия
На територията на общината няма геотермални извори. Потенциал за оползотворяване
на хидро-геотермална енергия няма.
Слънчева енергия
По време на настоящото проучване при среща със служители на общинската
администрация се установи, че на територията на общината има само една малка
фотоволтаична централа. Примери за оползотворяване на енергията от слънцето са
представени в глава 3.2.
Вятърна енергия
Няма данни за проучвания на скоростта и посоката на вятъра, както и за изградени
вятърни паркове за производство на електроенергия. Потенциалът за оползотворяване на
вятърната енергия за района се определя като нисък.
Хидроенергия
През територията на община Кочериново минава р. Струма, характеризираща се с
пълноводие по време на топенето на снеговете в планините, както и по време на пролетните и
есенните валежи. На територията на община Кочериново в р. Струма се вливат две реки –
Копривен и Рилска. Водосборният басейн на р. Копривен е изцяло в границите на общината,
като минава през с. Фролош и в близост до селата Цървище и Горни Драгодан.
Към момента има изградена частна ВЕЦ на р. Рилска, но той не е пуснат в експлоатация.
На територията на община Кочериново има изградени 14 микроязовира, използвани за
напояване в селското стопанство. Изграден е и гравитачен водопровод Мурсалево – Боровец –
Крумово, като водохващането е в местността „Рибовица”, община Рила.
Препоръчително е да се направи проучване за възможностите за изграждане на малки
ВЕЦ на наличния гравитачен водопровод.
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Биомаса
Горските територии на община Кочериново са с обща площ 7 385 ха и заемат 40,51% от
територията на общината. Дървесната растителност е представена предимно от млади
насаждения на черен и бял бор, а по поречието на реката – елша. Въпреки наличието на
достатъчен горски фонд обаче, дърводобивната промишленост в общината е слабо развита.
Това се дължи на липсата на големи консуматори на дървесина (дървопреработващи
предприятия, фабрики за производство на биогорива). Препоръчително е свободният ресурс
да бъде оползотворен на местно ниво за отопление на общинските обекти и евентуално за
производството на дървесни пелети и дървесни трески.
Биогаз
Селско стопанство. Животновъдството в региона е представено предимно чрез
месопроизводство в секторите говедовъдство и свиневъдство и млекопроизводство - в
секторите говедовъдство и козевъдство. Географските условия и по-конкретно релефът и
сухоустойчивата растителност в общината благоприятстват развитието на животновъдните
дейности. Към момента отглеждането на животни се осъществява предимно в лични
стопанства, които през лятото се отглеждат пасищно, което е пречка за използването на
екскрементите им в големи инсталации за производството на биогаз.
Община Кочериново разполага с 91 191 дка земеделска земя, заемаща относително
висок дял - около 50% от територията на общината. В общия земеделски фонд 50 439 дка или
55,31% представляват обработваеми земи. Общината се намира в зоната на преходноконтиненталния климат със средиземноморско влияние, предимно по течението на река
Струма. Тази зона се характеризира с продължителна пролет и лято, както и с мека зима.
Климатът на общината е изключително благоприятен за развитието на селското стопанство и
най-вече за отглеждането на разнообразни селскостопански култури. Количествата и видът на
засетите зърнени култури на територията на община Кочериново са както следва:
-

Пшеница – 6420 дка;

-

Третикале – 900 дка;

-

Ечемик – 580 дка;

-

Ръж – 400 дка;

-

Овес – 1000 дка.

Сметища. На територията на община Кочериново има само едно депо за ТБО. То е
разположено в местността „Джаневица” или „Бараковски рид” на 5 км западно от гр.
Кочериново. Площта на сметището е 1,35 ха и то е в експлоатация от 1975 г. Депото е
неконтролирано, а отпадъците са смесени. Потенциал за добив на сметищен газ няма.
Отпадни води. Канализационна мрежа има изградена само в гр. Кочериново. Тя е
включена в пречиствателната станция, която може да поеме отпадните води на двете общини Рила и Кочериново. И двете общини са разположени по поречието на р. Рилска. За
изграждането на вътрешна канализационна мрежа в гр. Кочериново, селата Бараково и
Мурсалево на този етап има изготвени работни проекти, чакащи безвъзмездно финансиране от
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към
Министерството на околната среда и водите.
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2.8.

Кресна

Обща информация
Община Кресна е с площ от 344,5 кв. км. В нея към 01.02.2011 г. живеят 5441 жители по
данни на НСИ. Долината на р. Струма разделя територията на общината на две части –
Пиринска и Малашевска. Наличието на добре развита мрежа от защитени територии в
пределите на общината от една страна благоприятства развитието на алтернативен туризъм, но
от друга страна, практически предопределя изключването на значителни територии от
общината, което е за сметка на потенциала ѝ за регионално развитие в.т.ч. и на потенциала за
оползотворяване на ВЕИ. Западната граница на общината съвпада с държавната граница на
Република България с Република Македония. На север и североизток граничи съответно с
общините Симитли и Разлог, на запад с община Банско, а на юг – с община Струмяни.
Територията на община Кресна има изключително разнообразен релеф. Най-високата точка в
релефа е връх Вихрен (2914 m), на границата с община Банско. Най-ниската точка (140 m) се
намира при изхода на р. Струма, южно от с. Долна Градешница, на границата с община
Струмяни. На територията на общината са представени най-различни типове релеф –
котловинен, долинно-терасен, проломен, ниско-, средно- и високопланински. Като цяло в
община Кресна преобладават трудно проходимите терени, което е оказало влияние върху
конфигурацията на пътната мрежа и разположението на населените места. Единственият град
на територията на общината е общинският център – град Кресна.
Геотермална енергия
На територията на общината има неоползотворен потенциал от минерални извори.
Локализирани в четири основни находища – между гр. Кресна и с. Долна Градешница, между
селата Стара Кресна и Ощава, при с. Горна Брезница и край с. Влахи, като с най-голямо
значение към момента са Градешките (11 минерални извора) и Ощавските извори. Стопанско
значение имат главно три от Градешките извори – Горещият извор, Калният извор и Изворът
при банята. Предвижда се завършването на минералната баня в с. Горна Брезница. Таблица 1
обобщава наличните данни за минералните находища на територията на община Кресна, като
всички те са публична общинска собственост.
Таблица 1. Минерални находища на територията на община Кресна
Темп.
o
C

Утвърден
ресурс,
l/s

Градешки минерални извори (Горещият извор)

68

3

Градешки минерални извори (Калният извор)
Градешки минерални извори (Изворът при
банята)
Ощавски минерални извори (Горещия извор)
Ощавски минерални извори (Хладка баня)
Горна Брезница (Сондаж 10 ХГ)
Горна Брезница (Сондаж 7 ХГ)
Влахински минерални извори

40

3

Оползотворен
топлинен ресурс,
l/s
Оранжерия
(няма данни)
0

42

1,1

0

Находище (извор/сондаж)

Свободен
ресурс, l/s
Няма
данни
3
1,1

50,2
1,15
0
1,15
38
6,1
0
6,1
36,6
1,6
0
1,6
28
0,44
0
0,44
Няма данни (характеризира се като студена)

Изворите са достъпни (асфалтов път) и е силно препоръчително да се търсят начини за
оползотворяване на топлинната енергия на водата. Начините и препоръките за това са описани
в глава 3.1.
Слънчева енергия
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Климатът по долината на р. Струма, на юг от гр. Кресна, се отличава с типични
континентално-средиземноморски черти. Средната продължителност на слънчевото греене е
около 2400 ч/год., което определя района като един от най-слънчевите в страната.
На територията на общината има изградени няколко, сравнително малки
фотоволтаични инсталации. Примери за оползотворяване на енергията от слънцето са
представени в глава 3.2.
Вятърна енергия
Потенциал за монтаж на ветрогенератори има само по високите била на територията на
общината, но те попадат в трудно проходими терени, защитени територии и резервати, затова
потенциалът е определен като много нисък. Преди регламентирането на защитените
територии по Натура 2000 е изградена само една вятърна централа.
Значителна площ от общината е обхваната от защитени територии и резервати –
Националният парк ”Пирин”, резерватът „Тисата”, защитената местност „Моравска” и др.
Хидроенергия
На територията на общината няма хидрометрична станция, поради което хидроложките
характеристики се определят от двете най-близко разположени станции – Струма и Крупник.
Водосборната площ на басейна на Струма при станция Крупник е около 6,8 хил.km2, а средната
надморска височина на басейна – 973 m. Модулът на оттока е 6,73 l/s/km2, а оттокът възлиза на
45,67 m3/s, което се равнява на средногодишен воден обем от 1438 млн.m3. При станция
Струма след Лебница площта на водосборната област на Струма е около 8 хил.km2, а модулът
на оттока – 7,14 l/s/km2 (57,28 m3/s или 1 806 млн.m3/год.).
Хидроложки станции има и на р. Дяволска река (с водосборна област 77 km2; модул на
оттока 12,31 l/s/km2; обем на оттока 29,89 млн.m3/год.) и на р. Влахинска (14,85 l/s/km2;
средногодишен отток на реката 1,36 m3/s; 42,89 млн.m3/год.).
Има данни за подадени искания за изграждане на 15 МВЕЦ, а до момента в
експлоатация са пуснати 6. Основната причина за ограничаването на броя на МВЕЦ на
територията са екологични, както и фактът, че приоритетите за ползване на водата са
водоснабдяване и напояване.
МВЕЦ с мощност 500 kW е изграден на питейния водопровод на град Кресна, като 70%
от активите на дружеството "Кресна - Електрик" ООД, създадено през 2000 г. и експлоатиращо
съоръжението, са собственост на частна фирма, а по 15% имат общинската фирма ВиК и самата
община. Според наличните данни (дебит на водопровода 100 l/s и нетен напор 620 m) може да
се анализират възможностите за инсталиране на допълнителни мощности.
Биомаса
Горите заемат 25 700 ха, или 72% от територията на общината. Поради по-топлия и посух климат горните граници на ареалите на почти всички дървесни видове са разположени повисоко в сравнение със същите от вътрешността на страната. Добитата през 2011 г. дървесина е
18 500 куб.м. В границите на общината попадат изцяло или частично шест защитени територии
– Националният парк „Пирин”, резерватът „Тисата” и защитената местност „Моравска”.
В горския фонд преобладава естествената растителност (75,2%), а културните
насаждения заемат само 2,5% от залесената площ. Останалите 22,3% са клекови формации. От
дървесните видове най-често се среща белият бор – 51,6%, следван от бялата мура – 31,7%, и
почти по равно смърч, бук, ела и трепетлика. Преобладават чистите насаждения (56,6%), от
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които най-много са от бял бор. Смесените иглолистни гори заемат 33,6%, а най-голямо участие
имат тези, в които преобладава бялата мура. Средната възраст на горите е 79 години.
Културите са чисти, смесени иглолистни, смесени иглолистно-широколистни с или без
преобладаване на белия бор.
Държавните гори се стопанисват от „ДГС Кресна”, като трябва да се отчете факта, че
ресурсът от средна и дребна дървесина, подходящ за производството на биогорива за
отопление, не се оползотворява напълно. Основната причина за по-ниския добив е липсата на
пазар за такъв тип дървесина. Това означава значителен потенциал за производството на
пелети и дървесни трески за отопление.
Общината притежава 903 ха гори, като от тях през 2014 г. се предвижда добив от 1560
3

m.
Биогаз
Селско стопанство. Животновъдството на територията на общината е концентрирано
основно в частното стопанство. Броят на селскостопанските животни на територията на
общината намалява, като една от основните причини е преориентирането на местните
производители към зеленчукопроизводството и лозарството. Типично планинският характер на
терена на община Кресна създава трудности при обработването на земята. Произведената
селскостопанска продукция служи предимно за задоволяване на потребностите на местното
население. Отглеждат се главно, домати, краставици, царевица и картофи.
Сметища. В миналото общината е обслужвана от депо за ТБО намиращо се в
местността Подонита. Общото годишно количество генерирани твърди отпадъци на
територията на общината е около 4 хил. тона. Към настоящия момент отпадъците от
населените места в община Кресна се транспортират до регионалното депо за битови
отпадъци, намиращо се в местността Могилата в община Сандански. Потенциал за добив и
оползотворяване на сметищен газ няма.
Отпадни води. Канализационните води в гр. Кресна и селата, се заустват направо в р.
Струма или нейните притоци. На територията на общината няма изградени ПСОВ. Има изготвен
работен проект за изграждането на довеждащ колектор за отпадните води от канализацията в
Кресна, за който се търси финансиране. По действащите разпоредби в страната в община
Кресна трябва да бъде построена ПСОВ до края на 2014 г. Поради малкия капацитет на
проектираните инсталации не се предвижда добив на биогаз от утайките.

2.9.

Петрич

Обща информация
Общината е разположена в югозападния край на България и граничи с държавите
Гърция и Македония. Територията ѝ от 650 m2 включва голяма част от плодородната ПетричкоСанданската котловина и планините Огражден и Беласица, с най-висок връх Радомир – 2029 m.
Населението на община Петрич е 54 006 жители, според данните от националното
преброяване през 2011 г. Населението на общината е разпределено в 57 населени места –
общинският център град Петрич и 56 села. В града живеят 53,5% от населението на общината, а
останалите са в селата. Релефът на община Петрич е разнообразен – от хълмист до
среднопланински. Територията на общината е богата на природни богатства, като следва да се
отбележат ценната растителност в планината Огражден и изворите в с. Марикостиново.
Геотермална енергия
Наличните ресурси на територията на общината са както следва:
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Находище „Марикостиново” – включено под № 24 в списъка на находищата на
минерални води – ИДС. Находището е предоставено на община Петрич за управление и
ползване за срок от 25 години. Общият експлоатационен дебит възлиза на 11,2 l/s, а
температурата на различните сондажи и извори варира между 38оС и 63оС. Към момента има
издадени разрешителни за използването на 1,41 l/s от общия дебит, като свободни остават 9,79
l/s. Потенциалът за оползотворяване на топлинната енергия на водата не е реализиран.
Препоръчително е да се направи проучване за наличието на потенциални консуматори на
топлинна енергия.
Находище „Рупите – м. Кожух” – включено под № 64 в списъка на находищата на
минерални води – ИДС. Находището е предоставено на община Петрич за управление и
ползване за срок от 25 години. Утвърденият експлоатационен дебит възлиза на 18,2 l/s, а
температурата на трите сондажа варира между 70оС и 74оС. Към момента има издадени
разрешителни за използване на 0,5 l/s от общия дебит, като свободни остават 17,7 l/s.
Потенциалът за оползотворяване на топлинната енергия на водата не е реализиран. Предвид
високата температура, водата може да бъде доведена и до по-отдалечен консуматор, но е
нужно да се направят проучвания относно началната инвестиция. Тъй като находището попада
в защитена местност, би следвало да се провери дали има варианти за оползотворяването на
наличната топлинна енергия.
Находище „Право бърдо” е публична общинска собственост (ПОС). Данни за
характеристиките на находището не бяха открити по време на изготвянето на настоящия
доклад, но трябва да се отчете фактът, че водата не е с висока температура.
Находище „Кромидово” е с температура на водата около 51оС. Наличните данни за това
находище са оскъдни, липсва утвърден дебит. Водата е слабо минерализирана, с високи
концентрации на флуорид, съдържа сероводород и е подходяща за лечебна профилактика и
отопление.
Слънчева енергия
Изградени са няколко малки фотоволтаични парка на територията на община Петрич,
по-големите от които са с мощности около 300 kWp. Примери за оползотворяването на
енергията от слънцето са представени в глава 3.2.
Вятърна енергия
Най-често в района духат западните ветрове — 33,9%, следват югозападните — 26,5%,
като те са и с най-голяма скорост — 3,4 m/s. Характерни за района са планинските бризи и
фьонът, който се проявява в северното подножие на Беласица. На територията на общината се
намира природният парк „Беласица” и защитената местност „Рупите”, с нейните минерални
извори. Повече информация за оползотворяването на вятърната енергия е представена в глава
3.3.
Хидроенергия
Най-големият воден източник на общината е р. Струма, извираща от планината Витоша
и вливаща се в Егейско море. Следващата по важност е р. Струмешница, част от речния басейн
на р. Струма. С локално значение са реките Градешница, извираща от Огражден и Петричка,
извираща от Беласица, около която е изграден съвременният град Петрич. Въпреки
многообразието на водни богатства, климатичните условия причиняват недостиг на вода за
битови нужди и напояване през летните месеци от годината.
На територията на общината са изградени няколко МВЕЦ, най-голямата от които е
МВЕЦ „Иваник” с мощност 750 kW. Повечето МВЕЦ са изградени по реките на планина
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Беласица. Отчитайки обаче недостига на вода за битови нужди и напояване през лятото, би
следвало всички нови предложения за изграждане на МВЕЦ на територията на общината да се
разглеждат много внимателно.
Потенциален източник за изграждане на МВЕЦ е питейният водопровод на река Луда
Мара. Прединвестиционно проучване за изграждането на такава централа е направено още
през 2001–2002 г. За съжаление проектът не е реализиран. Препоръчваме той да се
преразгледа и, при потвърждаване на добрите финансови параметри, община Петрич да
направи опит за оползотворяването на ресурса.
Биомаса
Общата залесена площ е 11 149 ха, от които 1820 ха с иглолистни видове и 9329 ха с
широколистни видове. Процентното съотношение иглолистни към широколистни видове е
съответно 16,33% към 83,67%. Основните иглолистни видове, които растат в региона са бял
бор, смърч и черен бор. Срещат се още ела, зелена дуглазка, лиственица, бяла мура, атласки
кедър, кипарис и морски бор, но те са представени в доста ограничени количества.
Широколистните видове са представени основно от бук, който заема повече от 60% от
широколистната растителност. Зимният дъб и кестенът също са основни представители, но в
доста по-ограничени количества.
Поради липсата на пазар не се оползотворява пълният наличен ресурс на дребна и
средна дървесина, подходяща за отопление и производство на биогорива.
Основните общински обекти на територията на Петрич използват природен газ за
отопление, като подмяната на отоплителните инсталации с такива, използващи биомаса ще
намали разходите за отопление на обектите. Препоръчително е при енергийните обследвания
на обектите да се разгледа възможността за подмяна на горивната база и ако мерките са
икономически рентабилни, ресурсът да се оползотвори.
Биогаз
Селско стопанство. Официални данни за броя на животните, отглеждани на
територията на общината не бяха намерени по време на изготвянето на доклада. Не беше
констатирано наличие на големи животновъдни ферми. От земеделските култури основно се
отглеждат зеленчуци (домати, зеле, чушки и краставици), тютюн, бобови култури (фъстъци и
фасул) и зърнени култури. Успешно се развива лозарството.
Сметища. ТБО се депонират в регионалното депо в Петрич. Годишно се депонират
около 15 000 тона, като депото обслужва около 60 000 жители. Към момента община Петрич не
извършва разделно събиране на отпадъците от опаковки. Може да се каже, че депото отговаря
на съвременните изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Състои се от 5
клетки, като: Клетка 1 се използва за инертни отпадъци; Клетка 2 е използвана за неопасни
отпадъци и вече е рекултивирана; Клетка 3 се използва към момента за неопасни отпадъци, а
Клетка 4 и Клетка 5 не са пуснати в експлоатация. Международната практиката и направените
до момента проучвания за оползотворяването на сметищен газ на територията на България
показват, че капацитетът на депото е под минимума за икономически рентабилна инвестиция в
изграждането на инсталация за оползотворяването на генерирания в тялото на депото
сметищен газ.
Отпадни води. ПСОВ на територията на общината, обслужваща Петрич се очаква да
бъде изградена до края на 2014 г. След стартиране на инсталацията и анализът на утайките
може да се направи проучване за добив на метан и оползотворяването му, за задоволяване на
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собствените нужди на инсталацията от топлинна енергия, чрез водогрейни котли или
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (виж глава 3.6).

2.10. Разлог
Обща информация
Община Разлог е шеста по територия и пета по брой на населението в Благоевградска
област. Обхваща територия от 440,3 кв. км с население 20 598 души (НСИ 2011 г.). Общината е
съставена от 8 населени места, а именно – град Разлог, който е общински център и 7 села:
Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Долно Драглище, Добърско и Елешница. Разложката
котловина е една от най-високите котловини в Южна България. В средната част котловината
има почти плосък релеф, със слаб наклон на изток към Родопите. На север е по-хълмиста, а
ограждащите я високопланински части на Рила и Пирин имат типичен алпийски вид.
Геотермална енергия
Наличните ресурси на територията на общината са както следва:
Находище „Гулиня баня” – включено под № 21 в списъка на находищата на минерални
води – ИДС. Находището е предоставено на община Разлог за ползване и управление. Общият
експлоатационен дебит възлиза на 44,68 l/s, като температурата на различните сондажи и
извори варират между 39оС и 58,9оС. Към момента има издадени разрешителни за използване
на 17,44 l/s от общия дебит, като свободни остават 27,95 l/s. Потенциалът за оползотворяване
на топлинната енергия на водата не е реализиран.
Находище „Елешница – м. Св. Варвара” – включено под № 28 в списъка на находищата
на минерални води – ИДС. Находището е предоставено на община Разлог за ползване и
управление. Общият експлоатационен дебит възлиза на 16 l/s, като температурата на основния
сондаж е 56,2oC, а на извор „Топилата” – 38оС. Към момента официални разрешителни за
използване не са издавани. Потенциалът за оползотворяване на топлинната енергия на водата
не е реализиран.
Находището „Елешница – р. Златарица” е с температура на водата 36оС и утвърден
експлоатационен дебит 8,04 l/s. Водата се използва в басейн и спортен комплекс, като
остатъчната ѝ температура не се оползотворява. Находището е ПОС.
Слънчева енергия
На територията на общината има изградена малка фотоволтаична централа. Примери
за оползотворяването на енергията от слънцето са представени в глава 3.2.
Вятърна енергия
По време на проучването не бе намерена информация за изградени вятърни паркове
или за извършени проучвания за скоростта и силата на вятъра.
Общината обхваща голяма част от Национален парк „Рила” (4508,5 ха) и от Национален
парк „Пирин” (5035,6 ха) на територията на който, в границите на общината, се намира и
резерватът „Баюви дупки – Джинджирица” с площ 2873 ха.
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Хидроенергия
Община Разлог е прочута с водното си богатство. През територията й протичат
множество реки, притоци на р. Места – Исток, Язо, Круше, Бяла река и Годлевска река.
Изградени са няколко ВЕЦ – ВЕЦ „Разлог”, ВЕЦ „Бачево” и ВЕЦ „Гарваница”. След прегледа на
наличните планове и направените анализи се установи, че местният потенциал за изграждане
на малки ВЕЦ не е използван.
Общата консумация на водни ресурси в община Разлог е 3 млн. m3 годишно. Водата на
Разлог се осигурява от каптажите на „Изворо" с дебит 1500 л/сек, което като количество е
достатъчно за водоснабдяването на цялата Благоевградска област. Допълнителен каптаж е
"Калугерица" с дебит около 60 l/s.
Данни за наличните гравитачни водопроводи, по време на изготвянето на настоящия
документ, не бяха предоставени. Препоръчително е общината да изиска такива данни от ВиК
Благоевград с цел оценка на потенциала им за изграждането на МВЕЦ, като байпас на
облекчителните шахти.
Биомаса
Горите на територията на общината заемат територия от 25 759 ха или 52,65% от
общата ѝ територия. Като се има предвид, че голяма част от горската територия попада в двата
национални парка - Пирин и Рила, и че голям дял от горите не са гори за дървопроизводство, а
са рекреационни и защитни гори, възможността за стопански дърводобив е сравнително
ограничена.
На територията на общината има 2 фабрики за производството на биогорива (дървесни
пелети), както и една отоплителна централа с мощност 1,5 MW, работеща с отпадна дървесина
от дървообработващите предприятия. Централата е частна собственост и чрез нея се отоплява
МБАЛ Разлог, като цената за 1 MWh топлинна енергия е по-ниска в сравнение с тази при
отопление на природен газ.
Може да се каже, че ресурсите от дървесна биомаса на територията на общината се
оползотворяват добре и общината следва да продължи тази тенденция, като е препоръчително
при възможност всички общински обекти да използват този ресурс за отопление.
Биогаз
Селско стопанство. Животновъдството на територията на общината се развива основно
в дребни стопанства, като животните се отглеждат предимно пасищно. Няма големи
кравеферми, свинеферми и птицеферми на територията на общината. Подобна е ситуацията и
с отглеждането на селскостопански култури, като основно се отглеждат тютюн, царевица и
картофи.
Сметища. Към момента има разработен проект за изграждането на регионално депо за
ТБО, но строителството му не е започнало. Депото ще обслужва около 56 000 жители от
общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Капацитетът на депото няма да е достатъчно
голям за да бъде икономически ефективна инвестиция в оползотворяването на сметищния газ
за производството на топлинна и електрическа енергия.
Отпадни води. В Разлог е изградена ПСОВ за отпадни води, като в момента тече процес
по оптимизиране на нейната работа с цел постигане на устойчивост в подобряване на
състоянието на трансграничния воден приемник – р. Места. Поради малкия капацитет на ПСОВ,
оползотворяването на биогаз от утайките не е предвидено.
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2.11. Рила
Обща информация
Община Рила е разположена в Западна България, в югоизточната част на Кюстендилска
област. Територията ѝ заема част от средна и югозападна Рила планина и нейните подножия. В
състава ѝ влизат следните населени места: град Рила – административен център на общината и
селата Смочево, Пастра, Падала и населеното място Рилски манастир. На Изток общината
граничи с община Самоков и община Белица; на Запад с община Кочериново и община
Бобошево; на Север с община Дупница и община Самоков и на Юг с община Благоевград и
община Разлог. Общината заема площ от 361 кв. км. Трябва да се отчете и близостта на община
Рила с област Благоевград. Релефът на общината е с подчертан планински характер.
Високопланинският пояс обхваща 53% (190 km2) от територията на общината,
среднопланинският – 26% (95 km2), планинският – 15.5% (56 km2) и само 5.5% (20 km2) са под
600 m надморска височина.
Геотермална енергия
В гр. Рила има един извор на минерална вода с температура 36оС и с малък дебит.
Водата е алкална, сулфатна, хидрокарбонатна, флоурна, с минерализация 0,93 g/l. Изворът не е
изследван и няма установен дебит. Поради факта, че находището се намира в границите на
града, препоръчително е да се проучи възможността за оползотворяване на топлината на
водата чрез термопомпена инсталация.
Слънчева енергия
На територията на общината са изградени две малки соларни централи. Слънчеви
колектори за топла вода са монтирани на ОДЗ „Д-р Т. Миладинова”. Примери за
оползотворяването на енергия от слънцето са представени в глава 3.2.
Вятърна енергия
На територията на общината преобладава северния вятър (45%) със сравнително ниска
средногодишна скорост, което се обуславя от конфигурацията на релефа и неговата защитна
роля. Средната годишна скорост на вятъра е малка – 1,5 m/s.
Повече от половината от територията на общината е заета от природен парк „Рилски
манастир”, което ограничава изграждането на големи вятърни паркове.
Хидроенергия
Основната водосборна артерия на територията на община Рила е р. Рилска с обща
дължина 51 км, която се влива в р. Струма при с. Шарков чифлик, община Кочериново. Тя
извира от Рибните езера, на кота 2691 м и тече в западна посока. Значителни нейни притоци са
Маринковица, Сухоезерски поток, Друшлявица, Смрадливия поток, Джендемска река и
Гьоленска река, реките Елешница, Каменица, Дяволските води, Голяма и Малка Ломница. Найголемият проток на р. Рилска е р. Илийна с дължина 16 км, събираща водите на реките
Мермерица, Радовица и Краварско дере. Водосборът на р. Рилска е 390 кв. км, а естественият ѝ
годишен воден отток – 141,9 млн. m3. С водите на р. Рилска се захранват ВЕЦ “Пастра” и ВЕЦ
“Рила”. Водата и се използва за питейни и за поливни цели. Въпросът на водоснабдяването с
питейна вода е решен с изграждането на нов водопровод и резервоар за питейна вода с обем
2 500 куб. м.
На територията на общината се намира каскада „Рила”, собственост на БАД
„Гранатоиид” АД. В състава на каскадата влизат следните ВЕЦ:
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-

ВЕЦ „Калин”, с мощност 4 000 kW, изравнител с обем 39 000 куб. м.;

-

ВЕЦ „Каменица” с мощност 3 200 kW, изравнител с обем 40 000 куб. м.;

-

ВЕЦ „Пастра” с мощност 5 400 kW, изравнител с обем 44 300 куб. м.;

-

ВЕЦ „Рила” с мощност 10 400 kW, изравнител с обем 63 000 куб. м.

На територията на общината се намира и ВЕЦ „Рилец”, построен на общинския
водопровод. Номиналната мощност на съоръжението е 1 000 kW. През 90-те години на
миналия век в експлоатация е бил и МВЕЦ „Меча Падина”, построен на питеен водопровод.
Съоръжението е спряно поради неизяснения статут на собствеността.
Има предпроектно проучване за изграждането на питеен водопровод за с. Пастра,
където би могла да се изгради нова МВЕЦ.
Може да се каже, че ресурсът на питейните водопроводи за производство на
електрическа енергия не е оползотворен на 100 %, и е препоръчително общината да потърси
начини за изграждане на допълнителни мощности.
Биомаса
Общата площ на горския фонд на територията на общината е 19 795 ха, от които на „ДГС
Рилски манастир” 6 130 ха и Рилска Св. обител – 12 224 ха. Залесената територия е 14 289 ха, в
т.ч. за „ДГС Рилски манастир” 4 929 ха и за Рилска Св. обител – 14 289 ха. Общият запас
дървостой е 2 478 420 m3., в т.ч. на ДЛ „Рилски манастир” 573 805 m3 и Рилска Св. обител
1 904 615 m3. Преобладаващите дървесни видове са бук, зимен дъб, бял бор, ела, смърч и бяла
мура.
Към момента основният източник на енергия за отопление на местното население са
дървата за огрев, които обаче се изгарят в нискоефективни печки. Препоръчително е
общинските обекти да подменят горивната си база с по-ефективните инсталации за изгаряне на
пелети. Би следвало да се помисли за изграждането на фабрика за производството на
биогорива (пелети и дървесни брикети).
Биогаз
Селско стопанство. На територията на общината няма регистрирани земеделски
кооперации и сдружения. Земеделската дейност се осъществява в лични натурални стопанства
и основната част от продукцията не се реализира на пазара, а е предназначена за лични нужди.
Животновъдството в общината изцяло се развива в дребни стопанства, за удовлетворяване на
нуждите на домакинствата. Като цяло отрасълът е слабо развит, с основен акцент върху
отглеждането на дребен рогат добитък. Потенциал за изграждане на инсталации за
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия няма.
Сметища. Сметосъбиране се извършва във всички населени места на общината. На
територията на община Рила съществува едно депо за ТБО, разположено в м. “Момена“,
отдалечено на 1,5 км южно от гр. Рила и до него води черен път. То е разположено на площ от
6500 m2, върху скат с наклон около 15%, на 525 m надморска височина. Потенциал за добив на
сметищен газ няма.
Отпадни води. На територията на общината не са изградени ПСОВ. Приоритет е
изграждането на канализационен колектор, който да отведе битовите отпадните води от гр.
Рила до пречиствателната станция в гр. Кочериново.
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2.12. Сандански
Обща информация
Община Сандански заема територия от 998,4 кв. км, покриваща части от планините
Пирин, Славянка, Огражден, Малешевска и Санданско-петричкото поле. Общината граничи със
следните шест български общини: Петрич, Струмяни, Кресна, Банско, Гоце Делчев,
Хаджидимово. Като гранична община с Република Гърция тя граничи на юг чрез планината
Славянка с три малки гръцки общини. Населението в община Сандански наброява 40 470
жители (НСИ 2011 г.). Общината се отличава с изключително разнообразие на релефа –
равнинен по долината на река Струма, високопланински, среднопланински и предпланински в
планините Пирин, Славянка, Огражден и Малешевска. Това многообразие на релефа
предопределя и големите разлики в надморската височина, като във високопланинските части
на Пирин тя достига над 2800 метра (с най-висока точка връх Каменица - 2822 m нмв) и над
2000 метра за Славянка, а е най-ниска по долината на р. Струма след с. Левуново, където
височината е малко над 100 m нмв.
Геотермална енергия
Наличните ресурси на територията на общината са както следва:
Находище „Катунци” – включено под № 33 в списъка с находища на минерални води –
ИДС. Находището е предоставено на община Сандански за управление и ползване. Общият
експлоатационен дебит възлиза на 1,2 l/s, а температурата на водата е 27,2 oC. Към момента
има издадени разрешителни за използването на 0,7 l/s от общия дебит, като свободни остават
0,5 l/s.
Находище „Левуново” – включено под № 40 в списъка с находища на минерални води –
ИДС. Находището е предоставено на община Сандански за управление и ползване. Общият
експлоатационен дебит възлиза на 13,21 l/s, а температурата на водата от основния сондаж е
83oC. Към момента има издадени разрешителни за използването на 2,25 l/s от общия дебит,
като свободни остават 10,96 l/s. Частни инвеститори проявяват интерес за използване на
свободния дебит. При достатъчна близост с обекта минералната вода може да служи директно
за отопление. Препоръчително е температурата на водата на този източник да се
оползотворява максимално ефективно.
Находище „Сандански” – включено под № 66 в списъка с находища на минерални
води – ИДС. Общият експлоатационен дебит възлиза на 21,7 l/s, а температурата на водата от
различните сондажи и извори е между 72oC и 82oC. Към момента се оползотворяват 19,32 l/s от
общия дебит, като свободни остават 2,38 l/s. Водата е подходяща за директно отопление.
Препоръчително е ползвателите на дебита максимално ефективно да оползотворяват високата
температура на водата.
Находище „Хотово” – включено под № 94 в списъка с находища на минерални води –
ИДС. Находището е предоставено на община Сандански за управление и ползване. Общият
експлоатационен дебит възлиза на 4,25 l/s, а температурата на водата е 40oC. Към момента
няма издадени разрешения за ползване. Водата е подходяща за директно отопление само при
наличието на консуматор, в близост до находището и при наличието на подово отопление. При
по-далечни консуматори би следвало да се използва термопомпа. И при двата варианта е
нужно да се използва междинен топлоносител.
Находищата „Спатово” и „Спатово-Склаве” са ПОС. Утвърденият експлоатационен
ресурс е 10 l/s за „Спатово” и 8 l/s за „Спатово-Склаве”. Данни за температурата на водата няма.
Нужно е да се направи проучване. Находището е отдалечено от потенциални консуматори.
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На територията на община Сандански има реализирани две концесии за минерална
вода: за част от минералните води на сондаж С-1, находище "Сандански" с "Интерхотел
Сандански България" АД и за част от минералната вода от сондаж № 236 на находище
"Катунци" – с "Мериам-90" АД. Планираните инвестиции са в размер на около 4,5 млн. лв.
В обобщение може да се каже, че минералната вода на територията на общината се
оползотворява (балнеохотели, санаториум, спортен комплекс, лятна къпалня), но
температурата ѝ не се използва ефективно (виж глава 3.1).
Потенциални геотермални води има и в други населени места на община Сандански, но
те не са изведени на повърхността чрез сондажи и не са проучени детайлно, а и точната им
локализация не е определена.
Слънчева енергия
Община Сандански се характеризира с най-голямата в страната продължителност на
слънчево греене – 2506 ч/год.
Няма данни за изградени на територията на общината соларни централи за
производството на електрическа енергия или за монтирани слънчеви колектори за топла вода.
Примери за оползотворяването на енергия от слънцето са представени в глава 3.2.
Вятърна енергия
На територията на общината попадат най-южните частни от Национален парк „Пирин”,
резервата „Орелияк”, част от резервата „Али ботуш”, както и няколко по-малки по площ
защитени местности.
Общата площ на защитените територии в община Сандански е около 140 кв. км, което
представлява малко над 14% от територията на общината, доста над средния процент за
страната, който е 4,9% и е близък до средния за ЕС, който е 15%.
Хидроенергия
Водните ресурси на общината се формират от реките Струма, Санданска Бистрица,
Пиринска Бистрица, Бождовска, Склавска, Мелнишка, Шашка и Лебнишка и техните притоци. В
община Сандански са изградени 8 ВЕЦ. В процес на изграждане са още две МВЕЦ.
Съществуващите мощности за електропроизводство в община Сандански са
представени в таблица 2.
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Таблица 2. ВЕЦ на територията на община Сандански
Инсталирана
мощност, MW

Годишно
производстwо, MWh

ВЕЦ 110 kV
Попина лъка
Лиляново
Сандански
Пирин
Спанчево

24,5
23,5
18,0
25,0
32,0

32,2
20,2
11,4
26,5
33,4

ЕКО-ЕНЕРДЖИ
ЕКО-ЕНЕРДЖИ
ЕКО-ЕНЕРДЖИ
СИИФ-МЕКАМИДИ
ЛИТЕКС

ВЕЦ 20 kV
Петрово
Лешница
Сушица

3,50
0,34
0,50

1,6
0,34
0,54

АРИЕЛ-ТН МЕЗДРА
ЕКО-ЕНЕРДЖИ
ДИМАЛ

ВЕЦ

Собственост

За безпроблемната експлоатацията на ВЕЦ на територията на общината е изграден
сложен хидротехнически комплекс от акумулиращи съоръжения и десетки километри
деривации в Пирин. Производството им се характеризира с висока рентабилност и екологичен
ефект. Може да се каже, че ВЕЦ на територията на общината използват максимално почти
всички водни обеми.
На територията на община Сандански има 4 основни водоизточника за гравитачно
водоснабдяване:
-

група Сандански – 300 l/s;

-

група Бождово – 40 l/s;

-

група Мелник – 40 l/s;

-

група Петрово – 100 l/s.

Препоръчително е да се направи предпроектно проучване за възможностите за
изграждане на МВЕЦ на съществуващите гравитачни водопроводи.
Биомаса
Общата площ на горския фонд е 54 345 ха или 54,4% от територията на общината.
Залесената част от горските територии, заедно с горите, създадени върху земеделски земи, е
56 350 ха или 56% от общата територия. Държавните гори се стопанисват от „ДГС Сандански” и
„ДГС Катунци”. Според типовете растителни зони в България в района на община Сандански
преобладават широколистните, листопадните смесени горски и храстовите формации.
Нискостеблените са бръшлян, смокини, нарове, а високостеблените - бял дъб, габър, бор, порядко бреза и върба. В горните части на Пирин преобладават бук, бял бор и мура, а след тях хвойна и клен, а по високите части на Пирин те отстъпват място на алпийските ливади.
Основните начини за оползотворяване на наличните ресурси от дървесина са,
използването им за отопление и/или производството на биогорива (дървесни пелети и
дъресни трески).
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Биогаз
Селско стопанство. На територията на общината се развива предимно пасищно
говедовъдство. Няма големи свинеферми, а млечното говедовъдство не е силно застъпено.
Около 35% от територията на общината е заета от земеделски земи. Преобладават частните
земеделски стопанства с относително малки парцели земя. Наблюдава се тенденция за
намаляване на производството на зърнени култури, което води до повишаване на цените на
фуражите и оскъпяване на изхранването на животните. Най-силно застъпени на територията на
общината са зеленчукопроизводството и лозарството.
Сметища. Общо на територията на общината се генерират около 7 000 т/год. битови и
промишлени отпадъци, които се депонират в регионално депо за неопасни отпадъци на
община Сандански, разположено в м. „Могилата”. Депото обслужва и общините Кресна и
Струмяни - общо около 55 000 жители. Годишно се приемат около 12 500 тона отпадъци.
Общата площ на депото е 8,17 ха, като за депониране са предвидени 6,91 ха. Международната
практиката и направените до момента проучвания за оползотворяването на сметищен газ на
територията на България показват, че капацитетът на депото е под минимума за постигане на
икономически рентабилна инвестиция при изграждане на инсталация за оползотворяване на
генерирания в тялото на депото сметищен газ.
Отпадни води. Работният проект на обект ПСОВ гр. Сандански е разработен с цел
пречистване на отпадните води от града и промишлените предприятия до изискванията на
приемника р. Струма. До момента отпадните води от бита и промишлеността се заустват
директно в река Санданска Бистрица, която се влива в река Струма. Създават се условия за
замърсяване на устието на р. Санданска Бистрица и река Струма, а и за трансгранично
замърсяване. ПСОВ ще обслужва 36 548 жители и средногодишна производителност 2 011 208
m3. По време на изготвянето на този документ проектът за ПСОВ не беше представен. Няма
данни да се предвижда оползотворяването на биогаз от утайки за собствените енергийни
нужди на ПСОВ.

2.13. Сатовча
Обща информация
Община Сатовча е разположена в Югозападна България и обхваща части от долината на
р. Места и югоизточната част на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Територията се
характеризира с планински и полупланински релеф. Община Сатовча е разположена върху
площ от 334 кв. км. На изток тя граничи с община Доспат, на запад с община Гърмен, на север с
община Велинград, а на юг с Република Гърция и част от община Хаджидимово. Съставена е от
14 населени места с общински център село Сатовча. Най-високата точка е връх Унден – 1667 м,
а средната нмв е 1000 м. Населението на община Сатовча, от последното преброяване към
01.02.2011 г., е 15 444 човека.
Геотермална енергия
На територията на общината не са известни находища на топла минерална вода.
Слънчева енергия
Няма данни за изградени на територията на общината соларни централи за
производството на електрическа енергия или за монтирани слънчеви колектори за топла вода.
Примери за оползотворяването на енергия от слънцето са представени в глава 3.2.
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Вятърна енергия
Правени са замервания за потенциала на вятърната енергия на територията на
общината, но данните са частни и не са достъпни за свободно разпространение. Няма данни за
изградени вятърни паркове.
На територията на общината се намират резерватите „Конски дол” и „Темната гора”,
обхващащи вековни гори от ела, бук и смърч.
Хидроенергия
През община Сатовча преминават реките Осинска, Кочанска, Сатовска и Бистрица,
които се вливат в река Места. Въпреки че има проучвания за изграждането на МВЕЦ, не бяха
намерени данни за изграден такъв на територията на общината.
Дванадесет села на територията на общината се снабдяват с питейна вода чрез
гравитачни водопроводи. Водопроводите се стопанисват от ВиК Гоце Делчев. В опредени
моменти има недостиг на вода и селата са на воден режим. За решаването на проблема
общината планира да изгради изравнител, като намеренията са да кандидатства за
финансиране по оперативните програми през новия програмен период 2014–2020 г. Би
следвало да се проучи възможността за изграждане на МВЕЦ на съществуващите гравитачни
водопроводи. Предвид незадоволителното им техническо състояние, това би следвало да се
направи след тяхната реконструкция.
Биомаса
Горският фонд на територията на община Сатовча е общо 29 259 ха. От него 18 074 ха е
държавен (96,5%), общинският фонд е 1635,7 ха (2,0%), а частните гори са 354,2 ха (1,5%).
Собствеността на юридическите лица е 2,8 ха, а на неправителствените организации е 1,4 ха.
Горите, които са подходящи за дървопреработване, заемат 90,9% от общата площ, защитените
и рекреационни гори – 8,5%, а защитените територии са 0.6%. Горският фонд обхваща поголямата част от територията на общината и е богат на иглолистни (бор, смърч и др.) и
широколистни (бук, дъб, бреза и др.) дървесни видове. Държавните гори се стопанисват от
Държавно ловно стопанство „Дикчан”. Населението и общинските обекти се отопляват
предимно на дърва. Би следвало да се оцени свободният ресурс от средна и дребна
дървесина, като се разгледа възможността за изграждането на фабрика за биогорива на
територията на общината.
Биогаз
Селско стопанство. Животновъдството е със слабо изразени функции и се развива
предимно в дребни семейни стопанства. В последните години, благодарение на Програмата за
развитие на селските райони, се наблюдава развитие на овцевъдството. Обработваемата земя
в община Сатовча е 7336 ха. Природо-географските условия са благоприятни за отглеждане на
тютюн, картофи, корнишони, боб и други. Най-голям дял заема тютюнопроизводството.
Напоследък се засилва интересът към отглеждането на различни билки, за което също има
благоприятни условия.
Сметища. На територията на община Сатовча няма изградено регионално сметище.
Отпадъците се извозват и депонират в депото в село Барутин, община Доспат.
Отпадни води. От изключителна важност за общината е изграждане на ПСОВ. Подписан
е договор за изграждането на 9 ПСОВ в малките населени места, като техният капацитет и
типът им не са подходящи за производството на биогаз от утайки.
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2.14. Симитли
Обща информация
Община Симитли е разположена на площ от 533 кв. км. в северозападната част на
Благоевградска област. Общата площ на административния център град Симитли е 36,4 кв. км.
Река Струма разделя общинския център на две части - самият град Симитли и кварталът
„Ораново”. От страна на квартал Ораново, р. Струма приема Градевската река, паралелно на
която е и трасето на пътя за Гоце Делчев. Общината граничи с общините Благоевград, Кресна и
Разлог, като западната ѝ граница изцяло съвпада с националната граница на България с
Македония. По данни от последното преброяване от 2011 г. населението на общината е 14 283
души. На територията на общината се намират 18 населени места: общинският център гр.
Симитли и селата Брежани, Брестово, Горно Осеново, Градево, Докатичево, Долно Осеново,
Железница, Крупник, Мечкул, Полена, Полето, Ракитна, Сенокос, Сухострел, Сущица, Тресково
и Черниче. На територията на общината се намират Симитлийската котловина по средното
течение на р. Струма, част от източните склонове на планина Влахина, северозападните
склонове на Пирин, северните склонове на Малешевска планина (до Кресненския пролом) и
южните склонове на Рила (до Орановския пролом на р. Струма).
Геотермална енергия
Наличните ресурси на територията на общината са както следва:
Находище „Симитли” – Включено под № 70 в списъка на находищата на минерални
води – ИДС. Находището е предоставено на община Симитли за управление и ползване за срок
от 25 години. Общият му експлоатационен дебит възлиза на 19,11 l/s, а температурата на
различните сондажи варира между 50оС и 61оС. Водата е слабо минерализирана, алкална,
сулфатна, богата на натрий и флуор. Към момента има издадени разрешителни за използване
на 13,27 l/s от общия дебит, като свободни остават 5,84 l/s. Има изготвен проект за отоплението
на детската градина в гр. Симитли в близост до сондаж № 7, който все още не е реализиран.
Находището „Долно Осеново” е ПОС и се състои от 3 каптирани естествени извора
(„Банята”, „Пералнята” и „Чешма в реката”) с утвърдени дебити съответно: 53оС и 0,74 l/s за
„Банята”; 58,5оС и 0,29 l/s за „Пералнята”; 39,5оС и 0,12 l/s за „Чешма в реката”. Водата е слабо
минерализирана, алкална, сулфатна, хидрокарбонатна, богата на натрий и флуор. Към момента
от целия дебит на находището се оползотворяват 0,35 l/s, като свободни са 1,22 l/s.
Препоръчително е да се направи анализ на оползотворяваната топлинна енергия на
водата и да се потърсят допълнителни начини за по-пълното ѝ използване.
Слънчева енергия
Понастоящем на територията на общината функционират 3 малки соларни инсталации с
обща мощност 305 kW, реализирани като частни инвестиции. На много къщи се забелязват
слънчеви колектори за подгряване на водата за БГВ. Примери за оползотворяването на
енергията от слънцето са представени в глава 3.2.
Вятърна енергия
Основните локации с ветрови потенциал в община Симитли попадат в защитени
територии и труднодостъпни местности.
На територията на общината се намират части от Национален парк „Пирин” (907 ха) и
Национален парк „Рила” (1 645 ха).
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Хидроенергия
На територията на общината функционират три МВЕЦ с общ капацитет 1650 kW, като се
очаква да се изгради още една централа – МВЕЦ „Осеново”. Основният проблем при
издаването на разрешително за изграждане на МВЕЦ на територията на общината е
отрицателния ефект върху водните ресурси за напояване на обработваемите земи.
Поради преобладаващият планински и полупланински релеф на територията на
общината, водоснабдяването е предимно гравитачно. Препоръчва се изготвянето на
предпроектно проучване относно изграждането на МВЕЦ на водоснабдителните съоръжения.
Биомаса
Общата площ на горите на територията на община Симитли е 35 071 ха. Средният
годишен добив на дървесина възлиза на 30 000 m3 лежаща маса, от които: 27 000 m3
промишлен дърводобив и 3000 m3 за местното население. При промишления дърводобив са
реализирани 17 602 m3 строителна дървесина, 9375 m3 дърва за огрев и 23 m3 вършина. Горите,
държавна собственост на територията на общината, се стопанисват от „ДГС Симитли”, а
горските територии общинска собственост, от структурно звено в администрацията на
общината. На територията на общината има два цеха за производство на пелети, като е
препоръчително да се проучат подробно свободните ресурси за добив на средна и дребна
дървесина с цел изграждането на нови производствени мощности. Препоръчително е също
така да се проучат количествата отпадна дървесина от дървообработващите предприятия на
територията на общината и да се потърсят начини за оползотворяването им.
Биогаз
Селско стопанство. В последните години се наблюдава увеличение на броя на говедата,
козите и птиците и намаление на броя на овцете и свинете. Като цяло земеделските площи на
територията на общината са сравнително ограничени, което влияе негативно върху развитието
на животновъдството, поради ограничената възможност за производство на фуражно зърно. В
западните и източните планински части има сравнително добри ресурси за пасищно
животновъдство. Традиционно за региона най-широко застъпените земеделски култури са
тютюнът, зеленчуците, лозята и овощарството.
Основните насоки, към които общината ще насочи усилията си в рамките на новия
програмен период 2014-2020 г. се базират на възстановяването и развитието на
селскостопанския производствен потенциал; оползотворяването на всички природни ресурси;
разнообразяването на отглежданите култури; стимулирането на развитието на фуражни и
технически култури, като алтернатива на тютюна. Това ще създаде добра основа за развитието
на животновъдството в бъдеще.
Сметища. Към настоящия момент от системата за организирано сметосъбиране са
обхванати населени места – гр. Симитли и селата Крупник, Железница, Градево, Долно
Осеново, Черниче, Полето, Полена и Брежани. В малките населени места се организира
кампанийно почистване. Отпадъците се депонират в депа за ТБО в местностите „Джоов андък”
и „Потока”. Депата за ТБО са разположени в близост до р. Струма и нейните притоци и
замърсяват реката, което налага закриването и рекултивацията на засегнатите терени. Няма
потенциал за улавяне и оползотворяване на сметищния газ.
Отпадни води. Налага се изграждането на обща пречиствателна станция за битовите
отпадъчни води на град Симитли и село Крупник, които са най-големите в общината,
разположени по поречието на р. Струма. Предвид малкия капацитет на ПСОВ потенциал за
улавяне и оползотворяване на биогаз от утайки няма.
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2.15. Струмяни
Обща информация
Територията на община Струмяни е 362 кв. км., покрива източните склонове на
Малeшевска планина, долината на река Струма и малка част от западната част на Пирин. На
територията на общината има 21 населени места, като административен център е село
Струмяни. Общо населението на общината е 5778 жители (НСИ, преброяване 2011 г.). Община
Струмяни има важно геополитическо местоположение с гранични общини: Кресна - на север,
Сандански - на юг, Банско - на изток, Петрич - на югоизток. Западната ѝ граница е с община
Берово (Македония). Около 80% от територията на общината е заета от планински релеф,
който по най-високите части придобива алпийски характер, с типичните за него пасища и
ливади. Западната част от територията на общината е заета изцяло от Малашевска планина. Тя
заема около три четвърти от площта, като главното било се повишава от юг на север и по него
минава границата с община Берово. Територията на общината е със значителната денивелация
от 114-130 m нмв при р. Струма, до 1599 m на запад до Малешевската планина и на изток
достига вр. „Конски кладенец” (2315 m).
Геотермална енергия
На територията на общината не са известни находища на топла минерална вода.
Слънчева енергия
Няма данни за изградени на територията на общината соларни централи за
производство на електрическа енергия или за монтирани слънчеви колектори за топла вода.
Примери за оползотворяване на енергията от слънцето са представени в глава 3.2.
Вятърна енергия
В района на общината духат умерено силни северозападни и северни ветрове. През
пролетта зачестяват югоизточните ветрове, които преобладават през април и май.
Имало е предложение за изграждане на вятърен парк, което не е одобрено по
екологични причини.
В границите на общината попадат западните части на Национален парк „Пирин” с площ
184,4 ха, резерватът „Соколата” с площ 211 ха и буферната зона от 135,3 ха, както и няколко
защитени зони по Натура 2000.
Хидроенергия
Община Струмяни не е богата на водни ресурси. Основната водна мрежа се състои от
пресичащата долината р. Струма, която е главната водна артерия, заедно с приточните ѝ
течения, спускащи се от източната част на Малешевската планина и западните склонове на
върховете Шаралия и Конски кладенец в Пиринската част. Хидроложките условия на
територията на общината са свързани с характеристиката на р. Струма и нейните притоци,
чиито водосбори са значителни. Това определя територията, като район с голяма гъстота на
хидрографската мрежа. Водните течения в Пиринската част на общината се представят от
реките Злина и Шашка и няколко дерета и маловодни долове. Десните притоци на р. Струма
водят началото си от източните склонове на Малашевска планина с реките Каменишка,
Цапаревска, Горемска и Драковска. Всички те са с непостоянен дебит, влияещ се от валежите и
сезоните, а при силни валежи имат и пороен характер.
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На територията на общината има изградени няколко ВЕЦ-а, както и издадени
разрешения за нови мощности. Има и случай на неодобрен проект от екологична гледна точка.
Някои от населените места се водоснабдяват гравитачно. Препоръчително е общината
да разгледа възможностите за изграждане на МВЕЦ на гравитачните водопроводи.
Биомаса
Общата площ на горския фонд е 18 019 ха. Нископланинският район е зает главно от
дъбови, букови и смесени широколистни гори, както и от изкуствено създадени гори. Район с
иглолистни гори е изкуствено създаден по оголените места и по високите части на Пирин.
Горският фонд се стопанисва от „ДГС Струмяни”.
Няма данни за работещи на територията на община Струмяни предприятия за
производството на биогорива (дървесни пелети). Препоръчително е всички общински обекти
след саниране да използват за отопление биогорива (пелети, дървесни трески).
По предварителна оценка има свободен ресурс за дърводобив и е препоръчително да
се търсят начини за оползотворяването му.
Биогаз
Селско стопанство. Животновъдството на територията на общината се осъществява
предимно в малки стопанства. Животните се отглеждат пасищно, липсват големи
животновъдни стопанства. Регионът на общината е един от най-топлите в страната, което
благоприятства отглеждането на плодове и зеленчуци. Благодарение на меката зима тук добре
растат многогодишни видове като лоза, смокиня, нар, бадеми, маслини и др. Земеделските
култури са предимно лозя, картофи, царевица, фасул и др. Потенциалът за производство на
биогаз от животински и растителни отпадъци е определен като незначителен.
Сметища. На територията на общината няма работещо депо за ТБО.
Отпадни води. На територията на общината има частично изградена канализационна
мрежа в по-големите села, като предстои частичното изграждане на канализационна мрежа в
селата Струмяни, Микрево, Илинденци и Драката. Към момента има проект за изграждане на
ПСОВ, но предвид малкия й капацитет, потенциал за улавяне и оползотворяване на биогаз от
утайки няма.

2.16. Трекляно
Обща информация
Община Трекляно се намира в Югозападна България и е една от съставните общини на
Кюстендилска област. Тя попада в района на Осогово-Беласишката планинска група. Районът е
планински, силно пресечен, известен с географското понятие Краище. Територията на община
Трекляно е 257,8 кв. км, което представлява 8,4% от общата площ на област Кюстендил. В
Трекляно живее около 0,5% от населението на област Кюстендил (629 души към 01.02.2011 г.),
като трябва да се отчете, че тя е най-малката по население община в България. Общината
граничи с общините Кюстендил, Земен, Трън и с Република Сърбия.
Геотермална енергия
На територията на общината не са известни находища на топли минерални извори.
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Слънчева енергия
На територията на община Трекляно през 2012 г. са въведени в експлоатация две
фотоволтаични централи (ФтЕЦ), съответно: ФтЕЦ „Уши 1” и ФтЕЦ „Уши 3”, намиращи се в с.
Уши, с обща мощност 394,8 kW. Примери за оползотворяването на енергията от слънцето са
представени в глава 3.2.
Вятърна енергия
При изготвянето на настоящия доклад не бяха открити данни за извършени на
територията на общината проучвания за посоката и скоростта на вятъра.
Защитените територии са „Кървав камък” – 3857,5 ха, „Земен” – 1820,3 ха и „Долни
коритен” – 137,4 ха.
Хидроенергия
Най-голяма река в района е Треклянска, дълга 37 км, в която се вливат реките
Драгойчинска, Средоречка, Метохийска, Бъзовичката и Косовската.
Водоснабдяването на всички населените места от община Трекляно се осигурява от
местни водоизточници. Трудностите при водоснабдяването произтичат от планинския терен и
отдалечеността на населените места от водоизточниците. Постоянно се явяват проблеми във
водоснабдяването на отделни села и махали. Водоизточниците са с малък и недостатъчен
дебит. Пресеченият терен затруднява изграждането на големи водоснабдителни обекти.
Изградената водопроводна мрежа в общината е стара и е в лошо състояние. През летните
месеци населението използва питейната вода за поливане на дворове и градини. През този
сезон намалява силно дебита на водоизточниците и се налага въвеждането на воден режим в
някои села.
Няма данни за изградени на територията на общината МВЕЦ.
Биомаса
Общата площ на горския фонд в община Трекляно е 14 819 ха. Предвиденото общо
ползване, по лесоустройствен проект на ГСУ „Трекляно” за периода 2009–2018 г., е 277 755 m3
стояща маса или средно по 27 776 m3 годишно. До момента използваната стояща маса е помалко от половината от предвидената, като почти целият добив на дървесина се обработва
извън територията на общината. Препоръчително е да се проучи възможността за изграждане
на фабрика за производството на пелети с цел максималното оползотворяване на ресурса.
Примерни разчети за изграждането на такова съоръжение са представени в глава 3.5.
Биогаз
Селско стопанство. Земеделието е основен поминък на населението в община
Трекляно, като преобладават малките по размер стопанства. Животновъдството е представено
предимно от говедовъдство, овцевъдство, козевъдство и свиневъдство. Животните се
отглеждат в основно в малки лични стопанства без пазарна ориентация. През 2013 г. броят на
отглежданите животни е: 150 говеда, 600 овце, 150 кози, 128 свине и 950 птици. Развитието на
растениевъдството на територията на общината е възпрепятствано от разпокъсаността на
земята, ограничените икономически ресурси и възрастовата структура на заетите лица.
Сметища. Отпадъците се събират в една трета от населените места от сметосъбираща
фирма и се депонират в сметище извън територията на общината. Депото, което се използва от
системата за организирано сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци, се намира
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в с. Уши, местност “Рудината” и е с площ 0,97 ха, докато площта замърсена с отпадъци е 62,9
ха. Към момента по данни от община Трекляно, депонирането на отпадъците от
сметосъбиращата фирма се извършва в с. Радловци, на около 5 км от Кюстендил.
Отпадни води. В населените места на общината няма изградена централизирана
канализационна мрежа и ПСОВ. Отводняването на отпадните води се извършва чрез септични
и изгребни ями.

2.17. Хаджидимово
Обща информация
Община Хаджидимово е разположена в Югозападна България, на територията на
област Благоевград. На запад общината граничи с община Сандански, на север – с Гоце Делчев
и Гърмен, на изток – със Сатовча, а на юг общинската граница съвпада с държавната граница на
България с Гърция. Територията на общината обхваща най-южната част на източните склонове
на Пирин планина, част от планината Славянка, малка част от югозападните склонове на
Дъбрашкия рид на Западните Родопи, и част от Гоцеделчевската котловина и долината на р.
Места. Община Хаджидимово заема площ от 327,8 кв. км. Населението ѝ наброява 10 091 души
(НСИ 2011 г.) и включва 15 населени места – 1 град (Хаджидимово) и 14 села. Релефът на
общината е много разнообразен. Пиринската част е с типично планински релеф, силно
пресечен от дълбоки долове и остри била, с големи разлики в надморските височини. От
главното вододелно било на Пирин в източна посока се спускат множество била. Родопската
част, на изток от р. Места, има също планински характер, пресечен с дълбоки долове, но
надморските височини са по-малки и билата на места са с по-заоблени форми. В южната част
на общината са разположени планината Стъргач и северната част на планината Славянка.
Релефът е равнинен в част от землищата на гр. Хаджидимово и селата Копривлен, Ново Ляски,
Нова Ловча и Садово. На територията на общината се намират резерватът „Алиботуш” и
защитената местност „Павльова падина”.
Геотермална енергия
На територията на общината не са известни находища на топли минерални извори.
Слънчева енергия
На територията на общината са изградени общо 4 малки частни фотоволтаични
централи. Примери за оползотворяването на енергия от слънцето са представени в глава 3.2.
Вятърна енергия
Проучвания на скоростта и посоката на вятъра, с цел изграждане на вятърни паркове,
не са правени на територията на общината. Има изградени вятърни паркове в Република
Гърция в близост до границите на общината.
На територията на общината попадат част от резерватът „Алиботуш” и защитената
местност „Павльова падина”.
Хидроенергия
Като главно водно течение на територията на общината се откроява р. Места. Преди
навлизането в гръцка територия долината на реката има характер на тясно дефиле. Дебитът на
р. Места е доста променлив, особено през лятото водите силно намаляват, тъй като се
използват за напояване. Всички останали водни течения на територията на общината са
притоци на р. Места. От десните пирински притоци най-голям е р. Мътница, с обширен
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водосборен басейн. Теренът е доста ерозирал и реката влачи много наносни материали. При
вливането си в р. Места образува огромен насипен конус. От левите притоци, които се вливат в
р. Места откъм Западните Родопи, по-важна е р. Бистрица, която събира водите си на
територията на община Сатовча. Необходимо е изграждането на язовир на р. Бистрица за
напояване на земеделските земи в землището на с. Абланица и съседните общини Гърмен и
Сатовча. Финансиране за проекта ще се търси от оперативните програми през новия програмен
период. Препоръчително е да се проучи възможно ли е изграждането на ВЕЦ.
ВЕЦ с мощност 700 kW е изграден на р. Мътница, а се очаква пускането в експлоатация
на ВЕЦ в близост до с. Лъки, използващ водите на р. Селската река.
Община Хаджидимово се водоснабдява основно от водоснабдителната група “Тешово”
посредством външен етернитов водопровод Φ200 с общ дебит около 28 л/сек, който се нуждае
от подмяна. Отчитайки голямата денивелация между изворите, намиращи са над с. Тешово и
водоснабдяваните обекти, е препоръчително при подмяна или извършване на ремонтни
дейности по водопровода да се търси възможност за изграждане на МВЕЦ на облекчителната
шахта.
Биомаса
Общата площ на горския фонд е 13 920,5 хa. Основната част от него се стопанисва от
„ДГС Гоце Делчев”. Горите на територията на община Хаджидимово са сравнително млади – до
40-годишна възраст, поради което дърводобивът е ограничен. Добива се главно тънка и средна
дървесина и по-малко дебела дървесина, която в по-голямата си част е предназначена за
износ, а останалата част се ползва от местните дървопреработватели и населението на
общината. Средногодишният обем на ползваната дървесина в общината е около 10 000 m3.
На територията на общината са в експлоатация 3 предприятия за производството на
биогорива. Препоръчително е да се направи проучване за свободните ресурси от дребна и
средна дървесина с цел увеличаване на това производство в рамките на общината. Предвид
непосредствената близост на общината с границата на Република Гърция, може да се каже, че
пазар за дървесни пелети има, а по-късото разстояние до потенциалните клиенти е
предимство.
Биогаз
Селско стопанство. Животновъдството на територията на общината се осъществява
предимно в малки стопанства, като отглеждането е предимно пасищно. Въпреки сериозният
ресурс от „тревни площи”, липсват големи животновъдни стопанства. От растениевъдството
най-силно застъпено е тютюнопроизводството. Потенциалът за производството на биогаз от
животински и растителни отпадъци е определен като много нисък. Едва при развитието на
сектора и създаването на големи селски стопанства може да се говори за изграждането на
съоръжения за улавяне и оползотворяване на биогаза.
Сметища. Генерираните в общината отпадъци се депонират в регионалното депо в
Гоце Делчев. Потенциал за оползотворяване на сметищен газ няма.
Отпадни води. Към момента ПСОВ на територията на общината няма, но има проект за
изграждането им. Предвид малкия ѝ капацитет, до 10 000 жители, оползотворяването на
биогаз от утайки не е предвидено.

2.18. Обобщение на данните за налични ВЕИ
В този раздел са обобщени данните за наличните ВЕИ на територията на всяка община,
описани по-горе, както и са дадени препоръки за тяхното оползотворяване.
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Геотермална енергия
В таблица 3 е обобщена информацията за геотермалните източници на териториите на
разглежданите общини.
Таблица 3. Налични геотермални източници на територията на разглежданите общини
Община
Банско
Белица

Благоевград

Бобошево

Гоце Делчев

Гърмен
Кочериново

Кресна

Петрич

Разлог

Рила

Сандански

Сатовча

Потенциал за оползотворяване на геотермална енергия*

Находище „Добринище”. Наличие на свободен ресурс. Подходящо за отопление чрез
термопомпи вода-вода. Наличие на басейн. Температурата на водата след басейна
може да се използва за климатизация на банята, чрез термопомпена инсталация.
Находище „Белица” се намира в границите на града. Възможно е оползотворяването
на температурата на водата чрез термопомпа.
Находища „Благоевград”, „Благоевград – р.Струма” и „Благоевград – Еленово”.
Ресурсите не се оползотворяват напълно. Температурата на водата ги прави
подходящи както за директно отопление (подово или с конвектори), така и за
климатизация чрез монтаж на термопомпена инсталация.
Нискотемпературен извор в с. Слатино. При наличие на консуматор водата може да се
използва за климатизация чрез термопомпена инсталация.
Предимно студени извори. Бутилиране на минерална вода в с. Баничан –
препоръчително е да се проучи възможността за изграждането на термопомпена
инсталация, оползотворяваща температурата на водата преди бутилирането ѝ. Да се
проучи за наличие на потенциални консуматори на енергия до изворите в с.
Мусомище. Водата е подходяща за климатизация чрез термопомпена инсталация.
Находище „Огняново – Гърмен”. Водата е подходяща за директно отопление (подово
поради ниската ѝ температура) или климатизация чрез термопомпа.
На територията на общината не са известни находища на минерални води.
Няма официални данни за оползотворяване на топлинната енергия от наличните в
общината източници (Градешки минерални извори, Ощавски минерални извори, два
сондажа в Горна Брезница и Влахински минерални извори). Препоръчително е да се
направи детайлно проучване за възможностите за използване на топлата минерална
вода за отопление и/или климатизация, като се определят най-подходящите
консуматори на топлинна енергия.
Находища „Марикостиново”, „Рупите - м. Кожух”, „Право бърдо”, „Кромидово”.
Ресурсите са неоползотворени. Повече информация за находищата е представена в
глава 2.9. Препоръчително е да се извърши проучване за възможни консуматори в
близост до находищата. Водата е подходяща, както за директно отопление, така и за
климатизация на помещения чрез термопомпа в зависимост от температурата на
отделните източници.
Находища „Гулина баня”, „Елешница - м. Варвара”, „Елешница - р. Златарица”. Част от
водата на находище „Гулина баня” се използва за хигиенни нужди в хотелски
комплекси. Водата от находище „Елешница - р. Златарица” се използва в басейн и
спортен комплекс. В момента текат процедури по издаване на нови разрешителни.
Наличен е значителен потенциал на топлинна енергия от водата и той би следвало да
се реализира максимално, най-вече чрез термопомпени инсталации за климатизация
на помещения. Възможно е също директно използване чрез подово отопление.
о
В границите на гр. Рила има извор с температура на водата 36 С. Подробни проучвания
на извора не са правени, но е препоръчително да се разгледа възможността за
климатизация на общински обекти чрез термопомпени инсталации.
Находища „Катунци”, „Левуново”, „Сандански”, „Хотово”, „Спатово”, „Спатово-Склаве”.
Минералната вода на територията на общината се оползотворява в балнеохотели,
санаториум, спортен комплекс и лятна къпалня. За съжаление температурата на водата
не се използва ефективно, препоръчително е община Сандански да насочи
вниманието си към оползотворяването на този така ценен ресурс.
На територията на общината не са известни находища на минерални води.
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Симитли

Струмяни
Трекляно
Хаджидимово

Находища „Симитли” и „Долно Осетеново”. Температурата е подходяща, както за
директно отопление, така и за климатизация чрез термопомпена инсталация. Има
изготвен проект за отопление на детска градина в гр. Симитли в близост до сондаж
№ 7 от находище „Симитли”, който все още не е реализиран. Препоръчително е след
осъществяването на проекта, ефектът му да се популяризира с цел запознаване на
заинтересованите страни с начините за оползотворяване на топлинна енергия от топли
минерални извори.
На територията на общината не са известни находища на минерални води.
На територията на общината не са известни находища на минерални води.
На територията на общината не са известни находища на минерални води.

* Информация относно оползотворяването на нископотенциалната геотермална енергия са представени в
глава 3.1 и са актуални за всички общини.

Слънчева и вятърна енергия
Съгласно Решение № ЕМ-03 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР относно предвижданите
електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за присъединение към
преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за производство на
електрическа енергия от възобновяеми източници за периода от 01.07.2014 г. до 30.06.2015 г.,
не се предвижда присъединяването на нови фотоволтаични и вятърни електроцентрали.
Съгласно цитираното решение и чл. 24 от Закона за енергията от възобновяеми
източници (ЗЕВИ) обаче, това ограничение не важи за енергийни обекти за производство на
електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW
включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции
на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към
тях в урбанизирани територии, както и за такива с обща инсталирана мощност до 200 kW
включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции
на сгради за производствени и складови дейности, присъединени към електропреносната или
електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии.
Примерни разчети за такъв тип проекти за показани в глава 3.2 и глава 3.3. Тези проекти
трябва да се разглеждат не само от към технико-иконимическите им показатели, а и като
пилотни проекти, демонстриращи на обществеността загрижеността на управляващите органи
към въпросите, свързани с изменението на климата и ограничаване на използването на
изчерпаемите конвенционални горива.
На територията на всички разглеждани общини има възможности за изграждането на
инсталации за подгряване на вода за БГВ, като към всеки обект следва да се подходи строго
индивидуално. Примерни разчети за такъв тип проекти са представени в глава 3.2.
Хидроенергия
На територията на разглежданите общини от дълги години се изграждат нови МВЕЦ и
може да се каже, че потенциалът в някои общини е напълно изчерпан (напр. Сандански),
докато в други все още има възможности за изграждането на нови мощности. До 2010 г.
разрешителни за изграждането на МВЕЦ се издаваха без да бъде реално оценен капацитета на
реките за изграждането на нови централи. Едва след приемането на плановете за устройството
на речните басейни на четирите басейнови дирекции (Благоевград, Варна, Плевен, Пловдив),
имащи за цел да подобрят екологичното състояние на водните басейни, бе обърнато посериозно внимание на издадените дотогава разрешителни и на новите заявления за
изграждане на МВЕЦ. Въпреки огромният технически използваем потенциал (1414 MW за
поречието на р. Струма и 1588 MW за поречието на р. Места) реалният потенциал за
изграждането на нови МВЕЦ силно се ограничава от наличието на много защитени територии,
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резервати и национални паркове на територията на разглежданите общини, както и от факта,
че разрешителни за водовземания се издават приоритетно за питейно-битови цели и за
напояване и едва на последно място за хидроенергетика и други цели. Карти на басейните на
реките Струма и Места са представени на фигура 2.

Фигура 2. Защитени зони в речните басейни на реките Струма и Места4
Предвид силно планинският релеф на общините, много голяма част от населените
места се водоснабдяват гравитачно и това е една отлична възможност за изграждането на
МВЕЦ при облекчителните шахти на тези водопроводи. Този ресурс не се оползотворява
пълноценно. Като добър пример за изграждането на такъв тип централа може да се разглежда
инсталацията на питейния водопровод на гр. Кресна. Въпреки необосновано отрицателното
мнение на обществото относно качеството на питейната вода и не добре регламентираните
договорно отношения между партньорите, от чисто техническа и финансова гледна точка
проектът е с много добри показатели. В Глава 3.4 на настоящия документ е показана
формулата, по която заинтересованите страни могат да определят приблизителната мощност
на такава МВЕЦ.
Стратегията за водния сектор до 2035 г. предвижда разработване на Стратегия за
развитие на отрасъл „Хидроенергетика”, базирана на анализи на потенциала не само на всички
по-големи язовири, но и на напрорните водопроводи, подходящи за изграждане на ВЕЦ.
Използването на енергията на водата от язовири и довеждащи водопроводи ще бъде с
преимущество пред изграждането на нови мощности на течащи води (реки).
Биомаса
4

Източник: План за управление на речните басейни в Западнобеломорски регион 2010 – 2015.
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В таблица 4 е обобщена информацията за дървесната биомаса на територията на
разглежданите общини, като за всяка община са дадени конкретни препоръки за действия,
които ще допринесат за по-пълноценното използване на ресурса.
Таблица 4. Оползотворяване на биомаса на територията на разглежданите общини
Община

Банско

Белица

Благоевград

Бобошево

Гоце Делчев

Гърмен

Кочериново

Кресна

Петрич

Разлог

Рила

Потенциал за оползотворяване на биомаса

В град Банско е изградена отоплителна централа, работеща с дървесна биомаса.
Проектът може да послужи за добър пример за изграждането на такива централи в
други по-големи градове на територията на областите Благоевград и Кюстендил.
Препоръчително е да се стимулира присъединяването на нови консуматори. Голяма
част от отпадъците от преработката на дървесина също се оползотворяват, може да се
каже, че в общината ресурсите от дървесна биомаса се усвояват добре.
В община Белица функционират множество дървопреработвателни предприятия, като
е препоръчително да се търси начин за оползотворяването на отпадните материали.
Това може да стане чрез изграждането на цех за производството на дървесни брикети,
които могат да заместят дървата за отопление, използвани от домакинствата.
Градът е газифициран, като се предвиждат разширения на газопреносната мрежа.
Трябва да се отбележи обаче, че това донякъде освобождава ресурси от дървесна
биомаса, като може да се проучи възможността за изграждането на фабрика за
производството на биогорива (пелети).
Горският фонд е сравнително по-малък от този на другите разглеждани общини.
Населението се отоплява на твърдо гориво. На територията на общината има два
дърводелски цеха, като отпадната дървесина може да се използва за производство на
дървесни брикети, които да заместят дървата за отопление, използвани от
домакинствата.
Училището в с. Брезница, детска градина „Детелина” и МБАЛ „Иван Скендеров”
използват биомаса за отопление. Общината има опит в оползотворяването на биомаса
и е препоръчително подобни проекти да се реализират и в други общински обекти.
На територията на общината има две предприятия за производството на пелети и 15
фирми, занимаващи се с дърводобив и дървопреработване. Отпадната дървесина от
дървообработващите предприятия е подходяща за производството на дървесни
брикети. Свободни ресурси за мащабно производство на пелети не са налични.
Дърводобивната промишленост е слабо развита, като наличните ресурси не се
оползотворяват, най-вече поради липсата на големи консуматори. Препоръчително е
наличният ресурс да се оползотворява на местно ниво чрез изграждането на фабрика
за пелети.
В горите на територията на общината преобладават иглолистните видове. Има
свободен ресурс, който не се оползотворява. Препоръчително е да се разгледа
възможността за изграждането на фабрика за пелети и дървесни трески.
Над 80% от горите на територията на общината са широколистни. Свободен ресурс за
мащабно производство на бигорива не е наличен. Въпреки че основните общински
обекти използват природен газ за отопление, препоръчително е да се разгледа и
възможността за отопление с биомаса.
На територията на общината има две фабрики за производството на биогорива
(пелети). МБАЛ Разлог се отоплява от централа с мощност 1,5 MW, работеща с отпадна
дървесина. Ресурсите от биомаса се оползотворяват добре, като е препоръчително при
възможност всички общински обекти да използват този ресурс за отопление.
На територията на общината няма големи дървообработващи предприятия, като
дървесината се използва предимно за отопление от местното население.
Препоръчително е да се разгледа възможността за изграждането на фабрика за
производство на пелети.
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Сандански

Сатовча

Симитли

Струмяни

Трекляно

Хаджидимово

В момента тече газифицирането на Сандански, но при подмяната на горивната база на
общинските и частни обекти е добре да се извършат технико-икономически анализи с
цел избиране на най-рентабилното гориво за отопление. Предвид големият наличен
ресурс на дървесина в някои случаи може да е финансово по-изгодно използването на
пелети, произведени в региона, а при по-големите консуматори и дървесни трески,
отколкото на природен газ.
Въпреки че масово населението и общинските обекти се отопляват на дърва, има
наличен свободен ресурс от дървесна биомаса. Дори да е недостатъчен за
задоволяване на капацитета на едно мащабно производство на пелети, съседните
общини също разполагат с достатъчно горски фонд, от който една фабрика може да се
възползва.
Въпреки че на територията на общината има два цеха за производството на пелети,
предвидените по лесоустройствен проект количества за ползване не се
оползотворяват напълно. Това показва, че има свободни ресурси за увеличаване на
производството на биогорива.
След справка с годишния план за 2014 г. на „ДГС Струмяни” за ползване на дървесина
може да се направи извода, че на територията на общината има ресурс за
производството на пелети. Изграждането на такова производство обаче е свързано с
направата на точни технико-икономически разчети (бизнес план), чрез които да се
търси финансиране или съфинансиране.
Целият добив на дървесина на територията на общината (освен дървата за огрев) се
преработва извън нейната територия. Изграждането на фабрика за производството на
биогорива на територията на общината ще даде тласък за развитието на местната
икономика.
На територията на общината има три предприятия за производството на пелети. Към
момента има малък резерв за увеличаване на това производство, но ресурс за
изграждането на нова фабрика липсва.

При изграждането на фабрика за производство на пелети, когато ресурсите на
територията на дадена община са ограничени, може да се използват такива от съседни
общини, като основен показател за себестойността на продукцията е цената на входящия
материал. Колкото по-близко до обекта се добива дървесината, толкова по-добри финансови
показатели за проекта може да се очакват.
Друго предимство при по-пълното използване на наличните ресурси от биомаса е, че
ще се увеличат отгледните и възобновителните сечи, които към момента не се изпълняват
пълноценно най-вече поради това, че няма пазар за този тип дървесина.
Препоръчително е да се разгледат възможностите всички общински сгради да се
възползват от местното производство на биогорива и да подменят горивната си база, там
където това все още не е направено.
Биогаз
В този документ са разгледани три основни източника на биогаз.
Селско стопанство. На територията на разглежданите общини животновъдството се
осъществява предимно в малки стопанства, което ограничава възможностите за изграждането
на големи централи за производството на топлинна и електрическа енергия от биогаз. Друга
основна пречка е, че животните се отглеждат предимно пасищно. Земеделските земи също са
разделени основно на малки стопанства и предвид предимно планинският релеф на
разглежданите общини, процентът на обработваемите площи е нисък в сравнение с други
райони на България.
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Предвид разпокъсаността на стопанствата по-перспективно на този етап е да се търси
възможност за изграждането на средни по големина инсталации единствено за
производството на топлинна енергия. За съжаление изграждането на такива инсталации без
използването на субсидии е финансово неизгодно. При наличието на няколко стопанства в
даден регион, и възможности за осигуряването на достатъчно отпадна селскостопанска
продукция, е възможно да се изгради и по-голяма инсталация за комбинирано производство
на топлинна и електрическа енергия.
В заключение може да се каже, че потенциалът за изграждането на такива инсталации
на територията на разглежданите общини не е голям.
Сметища. Нови и добре проектирани депа за ТБО има в общините Гоце Делчев, Петрич
и Сандански. И трите депа обслужват по-малко от 80 000 човека, което по-принцип е
недостатъчно за реализирането на финансово изгоден проект за изграждането на ефективна
инсталация за улавяне и оползотворяване на сметищен газ. Според нормативната уредба
обаче, след рекултивацията на отделни клетки от депата за ТБО, следва да се предвиди
обезвреждането на сметищния газ, чрез изгаряне. Това е една отлична възможност да се
направят съответните измервания на количеството генериран газ и да се прецени има ли
техническа и финансова възможност вместо да се изгаря в горелка, газът да се използва за
производството на електрическа и/или топлинна енергия. В момента се рекултивира първата
клетка от депото в община Гоце Делчев, а клетка 2 на депото в Петрич вече е рекултивирана.
Предстои изграждането на нови регионални депа в Благоевград и Разлог, но техният капацитет
също ще бъде сравнително малък за изграждането на инсталация за оползотворяване на
сметищния газ.
В заключение може да се каже, че потенциалът за оползотворяване на сметищен газ на
територията на разглежданите общини и нисък.
Отпадни води. ПСОВ в по големите градове на разглежданите общини са изградени
или са процес на изграждане. В Банско, поради малкия капацитет, улавянето и
оползотворяването на биогаз от утайки не е предвидено. Същото може да се каже и за ПСОВ в
Разлог и Гоце Делчев. В градовете Сандански, Петрич и Благоевград ПСОВ са в процес на
проектиране или изграждане, като за тези случаи вече е препоръчително да се направят
съответните анализи на утайките с цел производството и оползотворяването на биогаз от
утайки.
В заключение може да се каже че потенциалът за производството на биогаз от утайки
не е голям.
Обобщение на потенциала за разработване на нови проекти за оползотворяване на
ВЕИ
В таблица 5 е представено обобщение на пазарния потенциал за изграждане на нови
проекти за оползотворяване на различни видове ВЕИ.
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Таблица 5. Потенциал за разработване на нови проекти за оползотворяване на ВЕИ
Община
Банско
Белица
Благоевград
Бобошево
Гоце Делчев
Гърмен
Кочериново
Кресна
Петрич
Разлог
Рила
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Трекляно
Хаджидимово

3.

Геотермална

Слънчева

Висок
Среден
Висок
Нисък
Нисък
Висок
Много нисък
Висок
Среден
Много висок
Среден
Много висок
Много нисък
Много висок
Много нисък
Много нисък
Много нисък

Среден
Среден
Висок
Висок
Висок
Висок
Висок
Висок
Висок
Висок
Среден
Висок
Висок
Висок
Висок
Среден
Висок

Вид източник
Вятър
Хидро
Много нисък
Много нисък
Много нисък
Много нисък
Много нисък
Много нисък
Много нисък
Много нисък
Много нисък
Много нисък
Много нисък
Много нисък
Много нисък
Много нисък
Много нисък
Много нисък
Много нисък

Висок
Висок
Нисък
Нисък
Висок
Нисък
Нисък
Нисък
Среден
Среден
Среден
Нисък
Среден
Среден
Нисък
Среден
Нисък

Биомаса

Биогаз

Нисък
Среден
Висок
Нисък
Висок
Нисък
Среден
Среден
Нисък
Нисък
Среден
Среден
Среден
Нисък
Висок
Висок
Нисък

Много нисък
Много нисък
Среден
Много нисък
Среден
Много нисък
Среден
Много нисък
Среден
Нисък
Много нисък
Среден
Много нисък
Нисък
Много нисък
Много нисък
Много нисък

Технологии за оползотворяване на ВЕИ

В този раздел ще бъдат представени накратко различните технологии за
оползотворяване на ВЕИ за производството на топлинна и електрическа енергия. В таблица 6 е
направено сравнение на себестойността на 1 kWh топлинна енергия в зависимост от
използваното гориво. Цените са без ДДС5, актуални към 01.10.2014 г. и могат да варират в
зависимост от региона. Цената на промишления газьол е с акциз. Цените на дървесните трески
и на пелетите са пазарни, като закупуването им през лятото е по-изгодно. Освен това в третата
колона на таблицата са показани и емисионните фактори за въглероден диоксид при
изгарянето на тези горива.

5

В настоящият доклад всички обявени цени са без ДДС, като при финансовата оценка на показаните
примери са приети цените на топлинната енергия от таблица 6.
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Таблица 6. Сравнение на себестойността на топлинната енергия
Гориво

Себестойност,
лв./kWh

Дървесни трески, разстояние до 40 км, влажност до 30 %
Дървесни трески, разстояние до 40 км, влажност до 15 %
Дърва за огрев (камина с водна риза)
Дърва за огрев (котел)
Дърва за огрев (пиролизен котел)
Лигнитни/Кафяви въглища
Черни въглища
Дървесни пелети, разстояние до 40 км
Природен газ (Рила газ)
Компресиран природен газ
Термопомпа вода/вода (с геотермален източник)
Термопомпа въздух/въздух (климатик)
Електроенергия (битови потребители)
Промишлен газьол

0,052
0,053
0,079
0,065
0,056
0,081
0,061
0,081
0,089
0,117
6
0,044 (0,055)
0,056 (0,081)
7
0,157 (0,196)
0,188

3.1.

Емисионни
фактори,
gCO2/kWh
32
32
9
8
7
364
341
43
247
247
205
293
819
267

Геотермална енергия

Геотермалната енергия е топлинна енергия, съдържаща се в земните недра.
Просмукваните от земната кора води слизат към центъра на земното ядро и се нагряват до
високи температури. Част от тях се издига обратно към повърхността във вид на горещи извори
или гейзери, а друга част остава затворена под повърхността образувайки тъй наречените
геотермални резервоари. Освен това е важно да се отбележи, че температурата на земната
кора на дълбочина 3 метра е постоянна целогодишно и е между 12оС и 16оС. Видовете
източници условно могат да се класифицират по следния начин: източници на самоизлив или
помпени; солеотлагащи или с корозионно действие и с национално или с местно значение. На
практика при наличие на самоизлив, инвестицията за директно оползотворяване на
свободните ресурси е най-ниска.
Ресурсите на геотермална енергия, разгледани в този доклад, може условно да
разделим на две групи: А) хидрогеотермална енергия и Б) нископотенциална геотермална
енергия.
Хидрогеотермална енергия
Хидрогеотермалните източници (горещи извори и геотермални резервоари) могат да се
разделят на две групи:
Нискотемпературни (от 20оС до 100оС), чиято енергия може да се използва за
отопление в директна или индиректна схема и охлаждане в индиректна схема.
Средно и високотемпературни (находища на подпочвени води под налягане с
температура от 90оС до 180оС), чиято енергия може да се използва за производство на
електрическа енергия, пряко чрез освобождаване на пара или индиректно, чрез изпарение на
органичен флуид.
Територията на България е богата на термални води с температура варираща от 20°C до
100°C (нискотемпературни), затова в настоящото изследване няма да се разглеждат средно и
високотемпературните води. Според доклад, подготвен от представители на Геологически
6
7

В скоби са дадени цените за небитови потребители.
Цената е формирана при 20% нощна и 80% дневна тарифа.
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институт на БАН, изворите с термална вода се използват към днешна дата предимно за
балнеология, отопление и климатизация на помещения, парници, термопомпи, бутилиране на
минерална вода и безалкохолни напитки и други. Може да се каже, че използването на
геотермална енергия за отопление на сгради и парници, директно или чрез термопомпи
нараства. Цената на произведена топлинна енергия чрез термопомпи е около 0,044 лв./kWh.
От картата на фигура 3 се вижда ясно, че в разглеждания регион има значителен ресурс
от хидрогеотермална енергия.

Фигура 3. Разположение на хидротермалните басейни на територията на България8
При взимане на решение за оползотворяване на енергия от хидрогеотермални
източници трябва да се оценят следните фактори:
-

тип на източника – самоизлив или помпен;

разстояние между източника и консуматора – колкото разстоянието е по-малко,
толкова по-ниски ще са първоначалните инвестиции;
химичен състав и минерализация на водата – при избор на топлообменник, той
трябва да се подбере така, че да е максимално устойчив на въздействието на водата,
която може да има корозионно действие или да е солеотлагаща;
температура на източника – при достатъчно висока температура на източника
водата може да се използва директно за битови нужди и отопление. При
недостатъчно висока температура се налага използването на термопомпи вода-вода.
При използването на водата за отопление (директно или чрез термопомпи) е
задължително използването на междинен топлообменник, поради агресивните
качества на част от солите и минералите в нея;
свободен ресурс – дебит който може да бъде използван, както и минимална
температура на връщаната в източника вода;
8

Източник: Българска геотермална асоциация.
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нуждите на потенциалния консуматор – отчита се при избора на топлообменен
апарат.
На базата на тези фактори се определя и вида на отоплителната инсталация и начина на
оползотворяване - директно или чрез термопомпа. Видът на отоплителната инсталация се
определя според температурата на топлоносителя (водата) в нея, като се има предвид, че при
подово отопление тази температура е от 35оС до 45оС, при отопление с конвектори - от 45оС до
55оС, а при отопление с радиатори - над 60оС. При термопомпи вода-вода, трябва да се има
предвид, че колкото по-ниска е температурата на топлоносителя във вторичния кръг (виж погоре видовете отоплителни инсталации) толкова по-висок ще бъде коефициентът на
трансформация9, с който работи термопомпата.
За ориентировъчни пресмятания относно наличния топлинен капацитет може да се
използва следната формула:
G = Q*cp*ΔT,
където:
G – Топлинна мощност, kW;
Q – Оползотворяван дебит, l/s, (приема се плътността на водата равна на 1 kg/l)
cp – Специфичен топлинен капацитет = 4,186 кJ/kgoC;
ΔT – Отнета температура от водата, oC
Например, дори при дебит от 1 l/s, при отнемане на 10oC от температурата на водата
получаваме:
G = 1*4,186*10 = 41,9 kW.
Приемайки песимистично, че имаме 20% загуби при пренос, получаваме крайна
полезна топлинна мощност от 33,5 kW. Тази мощност, получена чрез отнемане на 10oC от вода
с дебит 1 l/s, е достатъчна за отопляване на сграда с площ между 200 m2 до 550 m2, почти
безплатно. Тази площ зависи от техническото състояние на сградата и топлофизичните качества
на ограждащите елементи (стени, покрив, прозорци).
При по-ниски температури на водата се налага използването на термопомпи, Както е
показано в таблица 6 по-горе цената на отоплението чрез термопомпа вода/вода е от порядъка
на 0,044 лв./kWh. Определящо за цената на топлинна енергия от геотермални води е таксата за
ползване на водата от източника и коефициентът на трансформация на предвидената в проекта
термопомпа вода/вода. Инвестицията в този случай е по-висока, тъй като освен
топлообменник трябва да се закупи и термопомпена инсталация. Такъв проект трябва да се
разгледа строго индивидуално, като се отчетат характеристиките на източника на топлина
(дебит и температура), нужната топлинна мощност на инсталацията (в зависимост от обекта),
вида на отоплителната инсталация (подово отопление, конвектори, радиатори), както и
разстоянието между източника и обекта.
Цената на топлинната енергия добивана от геотермален източник, дори и когато се
налага използването на термопомпа е една от най-ниските възможни (заедно с цената на
отоплението с дървесни трески) и е препоръчително да се оценят в детайли (свободни ресурси,
налични консуматори и разстоянието до тях, необходими инвестиции) възможностите за
внедряване на такъв тип инсталации на територията на общините, които имат свободни
геотермални ресурси.
9

Коефициент на трансформация – отношението на получената топлинна енергия [kWh] към
изразходваната електрическа енергия [kWh].
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Предимствата на този тип отоплителни инсталации са:
висок коефициент на трансформация на термопомпата (от 1 kWh вложена
електрическа енергия получаваме между 4 и 7 kWh топлинна енергия);
-

ниска себестойност на произведената топлинна енергия (0,044 лв./kWh);

-

много ниски нива на въглеродните емисии.

При оценка на недостатъците би следвало да се има предвид следното:
възможна повишена корозия на топлообменниците, налагаща закупуването на
по-скъпи или подмяната им след няколкогодишна експлоатация;
отделяне на накипи по повърхностите на топлообменниците, налагаща честото
им почистване.
Нископотенциална геотермална енергия
Това е ресурс, съдържащ се в горните слоеве на земната кора. Ще разгледаме три
основни варианта за оползотворяването му базирани на използването на термопомпи.
Система с разгънат хоризонтален колектор
При този вариант в земята на дълбочина от 1,5 до 3 метра се вкопава серпентина, в
която обикновено циркулира разреден антифриз. За климатизацията на 100 m2 от дадена
сграда е нужен изкоп с минимална площ от 80 m2. За всеки 10 kW топлинна мощност се полагат
между 200 m2 и 700 m2 тръба. Посочените стойности са ориентировъчни и зависят от терена,
вида и влажността на почвата, както и от дълбочината на полагане на серпентината.
Система с директно подаване на подпочвена вода
За изграждането на такава система би следвало под обекта да има наличие на
подводни води. Температурата на тези води е постоянна целогодишно, като в зависимост от
дълбочината и региона варира между 6оС и 15оС. Водата се черпи от сондажен кладенец чрез
потопяема помпа. Задължително след оползотворяване на температурата й, изстудената вода
следва да се върне обратно в земята чрез периферен (поливен) кладенец.
Система с дълбок сондаж
Тази система се прилага, когато няма наличие на подпочвени води в достатъчно
количество или достатъчно площ за разполагането на хоризонтален колектор. В такъв случай в
дълбок сондаж се полагат вертикални колектори. Обикновено за топлоносител в колекторите
се използва солен разтвор.
Предвид казаното по-горе относно ефективността (СОР) на термопомпите, такива
системи са най-ефективни при използването на подово отопление, тъй като за тези системи е
необходима по-ниска температура на топлоносителя. Отчитайки обаче по-високите инвестиции
за подово отопление, в сравнение с инвестициите за отопление с конвертори, би следвало да
се направят точни технико-икономически разчети преди реализирането на такъв тип проекти.
Към момента на пазара има голямо разнообразие от термопомпи вода/вода или
солен разтвор/вода, с мощности от 8 kW до над 100 kW, подходящи за климатизация, както на
отделни еднофамилни къщи, така и за по-големи сгради като детски градини, училища,
административни сгради и др.
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Ориентировъчно, за инсталация от първия тип (с разгънат хоризонтален колектор) с
мощност 30 kW, инвестицията е следната: термопомпен агрегат – 10 000 лв., вкопаване на
серпентина – 5500 лв., други разходи (манометри, кранове, монтаж и т.н.) – 4000 лв. Цените са
ориентировъчни и зависят, както от модела термопомпа (например цената на термопомпа с
мощност 30 kW от най-висок клас може да достигне над 25 000 лв.), така и от терена (влажност
и плътност на почвата). Предимства на по-скъпите термопомпи са малко по-високата
ефективност, по-високата надеждност, както и по-ниските нива на шум.

3.2.

Слънчева енергия

Енергията на слънцето, попадаща върху земната повърхност, може да се използва по
няколко начина. Най-масово и ефективно това става чрез слънчеви колектори за подгряване на
вода и фотоволтаични системи за производство на електроенергия.
Слънчеви колектори за подгряване на вода
Енергията на слънцето, оползотворена чрез слънчеви колектори, се използва най-вече
за подгряване на вода за битово горещо водоснабдяване (БГВ) или за басейни. Масово в
практиката се използват два вида слънчеви колектори: плоски и вакуумно-тръбни. По-често
използваният вид е плосък слънчев колектор, при който за повишаване на ефективността
повечето производители поставят стъкло със селективно покритие. Тези колектори са с подълъг живот от вакуумно-тръбните, а са и предпочитани заради по-ниската цена. Вакуумнотръбните колектори са с по-кратък живот, но имат по-висока производителност в сравнение с
плоските колектори.
Четирите основни фактора при оценката на такъв тип проект са: а) количеството топла
вода нужно за едно денонощие; б) броят на дните в годината, в които е необходима топла
вода; в) количеството енергия, което може да се добие от съоръженията; и г) вида на
горивото/енергията използвано за производство на топла вода, което се замества с топла вода
произведена от слънчева енергия. Поради спецификата на своите нужди в училищата и
административните сгради обикновено не е рентабилно използването на слънчеви колектори.
За училищата, най-вече поради липсата на консуматори през лятото и големите разстояния при
преноса на топлата вода, а за административните сгради, поради нищожната консумация и
също поради големите разстояния за пренос. Разбира се всеки обект трябва да се разглежда
индивидуално, като не е изключено и в административна сграда, монтажът на слънчеви
колектори за топла вода да е икономически изгоден. Най-подходящите обекти за монтаж на
такива системи са жилищни сгради, болници и детски градини, които се ползват целогодишно.
Освен спецификата на консумацията от значение е и местоположението на обектите, а
както се вижда и от картата на фигура 4 в този район на България има значителен потенциал за
оползотворяване на слънчевата енергия. За максималното оползотворяване на енергията е
важно колекторите да са ориентирани на юг, като отклонение до 15 градуса не се отразява
съществено, но след това ефективността на оползотворяване намалява значително.
Съществено отражение оказват релефът и сградите в близост до обекта, които могат да
допринесат за допълнителното засенчване на колекторите.
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Фигура 4. Глобална хоризонтална слънчева радиация
Последният фактор оказващ влияние върху възвращаемостта на инвестициите е вида
на горивото/енергията използвано за производство на топла вода, което се замества с топла
вода произведена от слънчева енергия. Разликата между цените на различните горива,
съответно и между сроковете на откупуване на инвестицията, може да бъде повече от двойна.
За демонстрация на ефективността на една такава система е разгледан примерен
вариант за подгряване на вода за БГВ с два плоски слънчеви колектора в еднофамилна къща с
трима обитатели и стандартен профил на ползване на топла вода, намираща се в град
Сандански. Предвидено е колекторите да са с наклон от 45о. Поради големите разлики в
цените на горивата са представени два варианта на първоначален енергиен ресурс за
производство на топлина. За изчисленията е използват софтуерът RETScreen 4-1. Резултатите са
обобщени в таблица 7.
Таблица 7. Примерен проект за изграждане на система за подгряване на БГВ

Параметър, дименсия
Необходима инвестиция, лв.
Количество спестена енергия, kWh/год.
Годишни спестявания от енергия, лв./год.
Срок на откупуване на инсталацията, год.
Спестени емисии на СО2, tCO2/год.

Базово гориво
ел. енергия
Наличен
Без
бойлер
бойлер
2 600*
3 600**
1 732
1 732
346
346
7,5
10,4
1,42
1,42

Базово гориво
природен газ
Наличен
Без
бойлер
бойлер
2 600*
3 600**
1 732
1 732
226
226
11,5
15,9
0,35
0,35

* Усреднена цена - може да варира в границите 2 200 лв. – 3 000 лв.
** Усреднена цена - може да варира в границите 3 000 лв. – 4 200 лв.

При по-големи консуматори специфичната инвестиция намалява, с което съответно
намалява и срокът на откупуване. При минимална цена на инсталацията и наличие на бойлер
със серпентина срокът би бил 6,4 години, а при максимална цена на инсталацията и закупуване
на бойлер със серпентина - 18,6 години. Голямата разлика идва от това, дали консуматорът
вече има нужния бойлер (например отоплява се с камина с водна риза и я използва за
подгряване и на топла вода през зимата), какъв вид гориво се използва за подгряване на
водата, както и това дали консуматорът иска да закупи качествено оборудване, или по-евтино,
с негарантирано качество.
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Друг вариант за оползотворяване на топлата вода от слънчеви колектори е за
подпомагане на отоплителната система. На този етап такъв вариант не се прилага често в
практиката, тъй като е недостатъчно ефективен и не е икономически изгоден. Основните
недостатъци са големите инвестиции, голямата площ, която трябва да бъде покрита от
слънчевите колектори и ниската ефективност и ниският добив на топлина от слънцето през
зимата. Слънчеви колектори за топла вода могат да се използват и в промишлеността, но там
условията са съвършено индивидуални във всеки един случай, поради което е необходимо
отделно да се разгледат консуматорите на топла вода, температурата на използване и
възможностите за разполагане на колекторите.
Фотоволтаични инсталации
Фотоволтаичните инсталации преобразуват директно слънчевото електромагнитно
поле в електроенергия чрез клетки, съдържащи полупроводникови материали. Този процес
може да се осъществи чрез различни технологии, най-разпространени от които са базираните
на силиция. В зависимост от технологията за производство има три основни вида силициеви
фотоволтаични (PV) панели: монокристални, поликристални и тънкослойни.
С най-висока ефективност (теоретично до 42%) са монокристалните панели. Реално в
практиката се използват панели с ефективност от 14% до 18%. Поликристалните силициеви
елементи са с по-ниска цена, но и с по-ниска ефективност - до 14%. От ефективността,
показваща каква част от слънчевата енергия попаднала върху единица площ може да се усвои
от модула, зависи самата площ на елемента, т.е за една и съща мощност поликристалният
модул ще бъде с малко по-голяма площ. И двата вида се използват масово.
Третият вид са тънкослойните (аморфните) фотоволтаични панели. Този тип панели са
със значително по-ниско КПД (до 10%), но за сметка на това имат следните предимства:
ефективно производство на електричество от дифузна светлина (при облачно време) и слабо
влияние на производството от температурата на външния въздух. Второто качество прави тази
технология подходяща за страни с много топъл климат. Този тип панели все още се използват
по-рядко от другите видове.
Основно изискване при проектирането на фотоволтаични инсталации е да не се
допуска засенчване на модулите (от релефа, от близкостоящи сгради и предмети или от
съседни модули). Особено показателен е следния пример: инсталация, изградена в южната
част на град Банско, поради засенчване от релефа би произвела с 12,6% по-малко енергия от
същата инсталация, разположена само на 1 км разстояние, в северния край на град Банско.
На фигура 5 са представени данни за глобалната слънчева радиация, както и за
потенциала за производство на електроенергия при оптимизиран ъгъл на улавяне на
светлината (за България най-подходящо е модулите да се монтират под ъгъл 30о до 34о).
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Фигура 5. Глобална слънчева радиация и потенциал за производство на
електроенергия при оптимален наклон на модулите10
При определяне на ефективността на производството на електроенергия от
фотоволтаични инсталации трябва да се вземат предвид също запрашеността на въздуха и
температурата на околната среда. Температурата на околната среда е определящ фактор за
ефективната работа на PV панелите, при покачване на температурата на околния въздух над
40оС коефициентът на полезно действие може да се понижи до 30%–40 %.
За демонстрация на ефекта от изграждането на малка фотоволтаична централа са
направени няколко примерни анализа на такива инсталации, в две различни местоположения,
на територията на изследвания регион. Първата точка е плосък покрив на читалище в град
Банско, а втората е произволно избран плосък покрив в центъра на град Сандански. За анализа
е използван програмният продукт PVGis, който е достъпен за безплатно ползване в интернет
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#). След направени сравнения с реално
изпълнени проекти може да се твърди, че резултатите, получени с този софтуер са по-скоро
песимистични и при изграждане на фотоволтаични инсталации на съответните
местоположения може да се очаква дори по-високо годишно производство. Разгледани са
системи с инсталирана мощност 5 kWp и 30 kWp за всяка точка. При оценка на финансовите
ползи е приет вариант, при който цялата енергия ще се ползва за собствени нужди. Към
01.10.2014 г. цената на електроенергията за дневна тарифа, определена от ДКЕВР за небитови
клиенти на "ЧЕЗ Електро България" АД, е 213,83 лв./MWh, а за битови клиенти 171,58 лв./MWh.
За сведение, към същата дата, преференциалните изкупни цени на енергията от фотоволтаични
централи, съгласно решение No Ц-13 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР, са 211,81 лв./MWh при
инсталации с мощност до 5 kW и 203,97 лв./MWh) при инсталации с мощност до 30 kWp.
Резултатите са представени в таблица 8.

10

Източник: Joint Research Center, Institute for Energy and Transport, PVGIS
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Таблица 8. Примерни проекти за изграждане на малки фотоволтаични цетрали
Параметър
2

Приблизителна използвана площ от покрива, m
Необходима инвестиция, лв.
Произведена енергия, kWh/год.
Годишни спестявания (битови клиенти), лв./год.
Годишни спестявания (небитови клиенти), лв./год.
Срок на откупуване (битови клиенти), год.
Срок на откупуване (небитови клиенти), год.
Спестени емисии на СО2, tCO2/год.

Банско,
5 kWp
100
16 000
6 350
1090
1358
14,69
11,78
5,2

Банско,
30 kWp
600
90 000
38 100
6537
8147
13,77
11,05
31,2

Сандански,
5 kWp
100
16 000
7 140
1125
1527
13,06
10,48
5,8

Сандански,
30 kWp
600
90 000
42 900
7361
9173
12,23
9,81
35,1

Препоръчително е при изграждането на такъв тип инсталации на покрива на
обществена сграда, да се демонстрира ефекта чрез изготвяне на информационно табло,
показващо реалното производство на енергия, както и спестените емисии на парникови газове.
В настоящото проучване не разглеждан пример за голяма фотоволтаична централа, тъй
като съгласно решение № ЕМ-03 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР до 30.06.2015 г. разрешения за
присъединяване към електроразпределителната мрежа на такива обекти няма да се издават.
За толкова дълъг период всеки разчет, направен на този етап, няма да е актуален поради
постоянно намаляващите цени на фотоволтаичните панели и повишаващата се цена на
електроенергията.
Съществуват и други налични възможности за оползотворяване на слънчевата енергия,
като концентратори на слънчева енергия, хибридни слънчеви колектори (съчетание между
плосък слънчев колектор и фотоволтаик) и др. Тези системи за момента са или неподходящи за
климатичните условия в България, или са все още твърде скъпи и икономически неоправдани.
Очакваните резултати от използването на слънчева енергия са:
-

оползотворяване на неограничен ресурс от ВЕИ;

-

намаляване на емисиите на парникови газови;

изграждане на положително обществено мнение чрез демонстрация на добри
примери.

3.3.

Вятърна енергия

Ветровият потенциал в България не е голям (Фигура 6). Едва на около 1400 кв. км. площ
средногодишната скорост на вятъра е над 6,5 m/s.

56

IPA Cross-Border Programme
CCI Number 2007CB16IPO007

Фигура 6. Карта на ветровия потенциал в България11
За изграждането на големи, свързани към електропреносната мрежа централи за
производство на електроенергия се изисква годишна средна скорост на вятъра над 5 m/s. При
по-ниски скорости е подходящо изграждането на самостоятелни (автономни) генератори за
зареждане на акумулатори и механични приложения като изпомпването на вода.
Средната скорост на вятъра обаче не е основната представителна величина при
определяне на енергийния потенциал. За оценка на този потенциал се използва плътността на
енергийния поток на вятъра. В таблица 9 е представена класификация в зависимост от
плътността на мощността според Battelle Wind Energy Resource Atlas.
Таблица 9. Класове според плътността на енергията на вятъра
Клас според
плътността на
мощността на вятъра
1
2
3
4
5
6
7

10 метра
Плътност, Скорост на
W/m2
вятъра, m/s
<100
<4.4
100-150
4.4-5.1
150-200
5.1-5.6
200-250
5.6-6.0
250-300
6.0-6.4
300-400
6.4-7.0
>400
>7.0

50 метра
Плътност,
Скорост на
W/m2
вятъра, m/s
<200
<5.6
200-300
5.6-6.4
300-400
6.4-7.0
400-500
7.0-7.5
500-600
7.5-8.0
600-800
8.0-8.8
>800
>8.8

Практиката показва, че местата с клас 3 (при 50 метра височина) или по-голям са
подходящи за изграждането на промишлени ветрогенератори. Място с клас 3 съответства на
средногодишна скорост на вятъра по-голяма от 6,4 m/s (при 50 м височина). Местата с клас 4 и
повече са особено подходящи за създаването на големи ветрови ферми.
На фигура 7 е представена карта с плътността на енергийния поток на вятъра на
височина 10 m над земната повърхност.

11

Източник: НИМХ
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Фигура 6. Карта на ветровия потенциал в България12
За реализирането на такъв проект в България обаче не може да се разчита на тези
данни и е необходимо обследване на вятъра за период не по-кратък от тринадесет
последователни месеца, за да бъде отчетено влиянието на сезоните, вятърната турбуленция,
плътността на въздуха, влиянията на хълмистите части, възможното заледяване и др. За целта
се издига мачта, на която се монтира измервателната апаратура.
Достъпният енергиен потенциал на вятърната енергия се определя след отчитането на
следните основни фактори:
зони със забрана за инсталиране на ветрогенератори – защитени територии,
защитени зони от Натура 2000 (определени като неподходящи за разполагане на
големи ветрогенератори поради значимостта им за опазване на биоразнообразието
в страната; припокриват се в голяма степен със защитените територии), зони на
разстояние по-малко от 500 m от населено място (не важи за малки
ветрогенератори) и горски територии;
неравномерно разпределение на енергийния ресурс на вятъра през отделните
сезони на годината;
физикогеографски особености на района – затруднен транспорт; силна
турбуленция; ниски минимални температури;
технически пречки – затруднен монтаж; затруднено присъединяване към
електропреносната мрежа; затруднено обслужване.
Отчитайки всички тези пречки, през 2013 г. е изготвен доклад от обединение ЕКОНЕКТ,
в който се представя една нова обобщена карта, показваща подходящите територии за
изграждането на големи ветрови паркове (Фигура 7). На тази карта, освен скоростта и
плътността на енергийния поток на вятъра, са отчетени и възможностите на електропреносната
мрежа за присъединяването на нови обекти, както и защитените зони и територии. Полетата,
оцветени в зелено са местата без ограничения, където електропреносната мрежа може да
поеме включването на нови мощности.

12

Източник: НИМХ
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Фигура 7. Територии подходящи за изграждане на промишлени ветрогенератори13
В средата на 2014 г. е прието решение № EM-03 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР за
присъединяването на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми
източници. Според това решение до 01.07.2015 г. не се предвижда присъединяването на нови
големи ветрови централи. Дори през юли 2015 г. следващото решение на ДКВЕР отново да
даде зелена светлина за изграждането на нови мощности, потенциалът на територията на
разглежданите общини ще остане нисък (фигура 7).
Важно е да се отбележи, че определените зони със забрана не важат за малките
ветрогенератори, които се ползват за собствено, цялостно или частично захранване на
потреблението. Техните характеристики са различни от тези на индустриалните турбини и на
практика на въздействат върху елементите на околната среда, както индустриалните. Такива
малки ветрогенератори, с мощности от 0,5 до 50 kW, все по-широко навлизат на пазара. За
съжаление, поради високата им цена и ниската производителност (особено в урбанизираните
територии) осъществяването на такъв тип проекти е все още финансово неизгодно.
Предимство е че малките ветрогенератори започват да работят при скорости на вятъра около
2,5 m/s (9 km/h) и достигат максимума си над 6 m/s, докато големите промишлени
ветрогенератори започват да работят при скорости от 4 до 5 m/s и достигат максимума си над
10 m/s.
В таблица 10 са представени параметрите на два примерни проекта за монтаж на
малки ветрогенератори. Прието е, че генераторите са монтирани в Сандански и цялата енергия
ще се използва за собствени нужди. За справка цената, определена от ДКЕВР за изкупуване на
енергия от вятърни електрически централи с мощност до 30 kW е 137,98 лв./kWh, т.е. по-ниска
от цената, на която потребителите закупуват електроенергията. Въпреки, че в примерите са
13

Източник: Карта със зониране на територията на България по отношение на възможностите за
строителство на ветрогенератори. Доклад. Обединение ЕКОНЕКТ, София, 2013 г.
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използвани най-ниските цени на пазара (при закупуването на такива генератори от
реномирани европейски производители цената може да е два или три пъти по-висока от
предложената) е очевидно, че сроковете на откупуване са над 12 годни за генератора с
мощност 20 kW, и над 20 години за генератора с мощност 2 kW.
Таблица 10. Примерни проекти за монтаж на малки ветрогенератори
Параметър
Необходима инвестиция, лв.
Произведена енергия, kWh/год.
Годишни спестявания (битови клиенти), лв./год.
Годишни спестявания (небитови клиенти), лв./год.
Срок на откупуване (битови клиенти), год.
Срок на откупуване (небитови клиенти), год.
Спестени емисии на СО2, tCO2/год.

Ветрогенератор
с мощност 2 kW
4400
1086
170,3
212,9
25,8
20,7
0,89

Ветрогенератор с
мощност 20 kW
39 780
16 425
2577
3220
15,4
12,4
13,45

Ветрови генератори с мощност от 0,5 kW до 5 kW обикновено се използват за
производството на електрическа енергия за захранване на обекти, които не са включени към
електропреносната мрежа. Най-често срещаните области на приложение са за:
-

зареждане на акумулаторни батерии;

-

осветление на сгради, паркинги, паркове;

-

затопляне на вода в бойлери;

-

захранване на офис оборудване;

-

захранване на климатични инсталации;

-

задвижване на центробежни помпи за вода;

-

нафтови горелки към котли.

Областите на възможно приложение на генератори с мощност от 5 kW до 50 kW са:
-

обекти с автономен режим на работа без поддръжка дълго време;

-

високопланински ретранслатори и релейни станции;

-

метеорологични станции;

-

високопланински хижи и хотели;

-

битови и стопански обекти без електрически линии;

-

продажба на излишната електрическа енергия на НЕК.

Върху стойността на проектите силно влияят разходите, свързани с изграждането на
присъединителната мрежа и кабелните връзки между отделните машини. Полагането на
кабели на разстояние над 200 метра допълнително оскъпява инвестицията и носи риск от
повреди по трасето.
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3.4.

Хидроенергия

Енергията от водни маси (хидроенергията) се използва за производството на
електрическа енергия във ВЕЦ, които условно се разграничават на малки, мини и микро
водноелектрически централи, като класифицирането се извършва на базата на инсталираната
мощност. В категорията малки ВЕЦ (МВЕЦ) спадат централите с инсталирана мощност равна
или по-малка от 10 МW, мини ВЕЦ се наричат централите с мощност от 100 kW до 500 kW, а
микро ВЕЦ - до 100 kW14. В настоящия документ се отделя внимание само на централи с
мощност до 10 MW, характеризиращи се с по-ниски изисквания относно сигурност,
автоматизация, себестойност на продукцията, изкупна цена и квалификация на персонала.
МВЕЦ са изключително надеждни и ефективни съоръжения за производство на
електроенергия. Те са базирани на утвърдени технологии и се характеризират с висока степен
на автоматизация. Основното предимство на МВЕЦ е високата ефективност достигаща до 70%–
90%. Централите работят с висок коефициент на използване на мощността, типично над 50%, в
сравнение с около 10% за соларните и 30% за вятърните централи. От особено значение е
високото ниво на предвидимост на генерацията, съвпадащо с годишния валежен профил за
региона и поливните кампании в селското стопанство. Производителността се променя бавно
във времето, т.е. изходящата мощност се изменя постепенно в рамките на дни или седмици, а
не в рамките на минути и часове. МВЕЦ са изключително дълготрайни и надеждни, като
проектният им живот е над 50 години.
Най-важното за една успешна МВЕЦ е да се постигне оптимално съотношение между
инвестиции и възвращаемост. Оптимизацията при избора на техническо решение, оборудване
и апаратура не винаги означава най-ниска цена. Много често по-високо технологични и поскъпи компоненти могат да бъдат по-изгодни, защото изискват по-малко разходи за монтаж и
конфигурация, по-нискии експлоатационни разходи и имат по-дълъг живот. В България вече
има редица фирми с голям опит в тази насока, които компетентно могат да консултират
предприемачите в тази област.
Конструкцията на малките ВЕЦ се определя от профила на терена (потенциалния напор)
и неговата геоморфология. Според начина на подвеждане на водата малките ВЕЦ се
класифицират като: такива на язовирна стена; с канална деривация и с тръбна деривация. Найчесто малките инвеститори проявяват интерес към МВЕЦ на язовирна стена или с тръбна
деривация, докато ВЕЦ с канална деривация са в повечето случаи мащабни проекти, от които
се интересуват по-големите инвеститори.
Основните съоръжения в една малка ВЕЦ са:
турбина – съществуват различни типове турбини, като изборът зависи основно
от пада (респ. напора) и дебита на водата. Като основно съоръжение за всяка ВЕЦ
по-долу са описани по-подробно различните типове турбини;
генератори – генераторите превръщат механичната енергия в електрическа.
Използват се трифазни променливотокови генератори. В зависимост от
характеристиките на захранваната мрежа и мощността на централата може да се
избира между асинхронни и синхронни генератори;
трансформатори – служат за повишаване на генераторното напрежение до това
на мрежата. Обичайното решение е компактен трифазен трансформатор, който е поевтин, по-лек и по-компактен в сравнение с три отделни еднофазни трансформатора.
14

Всяка страна или организация може да има различно определение за видовете малки ВЕЦ според
мощността им.
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Много важен параметър е и разстоянието между генератора и трансформатора,
защото загубите в кабелите намаляват общата ефективност на централата;
система за защита – служи за гарантиране на надеждността и безопасността на
електроподаването. За свързване или откачване на генератора към или от мрежата
задължително трябва да се монтира генераторен прекъсвач;
постояннотоково захранване – най-често малките ВЕЦ са оборудвани с 24 V
постояннотоково резервно захранване, за да се осигури управлението на
изключването на централата в аварийни ситуации, а също и на комуникацията със
системата за управление по всяко време.
В зависимост от типа турбините на ВЕЦ биват активни (Пелтон, Мичел-Банки и Турго) и
реактивни (Францис, осови турбини – пропелер или Каплан и диагонални водни турбини).
Работният процес при активните водни турбини се характеризира с преобразуване само на
кинетичната енергия, докато реактивните преобразуват предимно потенциалната енергия на
водата.
Типът на турбината се избира в зависимост от пада (напора) и дебита на водата, като се
има предвид следното:
-

голям напор – използват се турбини типове Пелтон и Турго;

-

среден напор – използват се турбини типове Крос флоу, Турго и Францис;

-

нисък напор – използват се турбини типове Крос флоу и Каплан и пропелер.

На фигура 8 графично са показани условията, при които работят различните видове
водни турбини.

Напор [m]

Пелтон или
Турго

Францис
Крос флов
Пропелер или
Каплан

Дебит [m3/s]
Фигура 8. Обхват на работа на различните типове водни турбини
При изграждането на ВЕЦ и при избора на турбина трябва да се има предвид следното:
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водните турбини работят при променливи водни количества, но при постоянен
напор;
промените на водните количества са в различни граници за различните турбини,
като при някои могат да достигнат отклонение от 30%;
изборът на номиналната мощност на турбината зависи изцяло от нейната
работна характеристика и вариациите на водните количества, подавани към
турбината.
Основните параметри, които трябва да се вземат под внимание на фаза идеен проект
за изграждане на малки ВЕЦ са: източник с икономически изгоден дебит на водната маса,
годишна използваемост, денивелация, характер на оттока през годишните сезони, атмосферни
условия и наличие на близко разположен електропровод.
Формулата, по която може да се изчисли моментната мощност на съоръжението, е
следната:
Pе = g*G*ΔH*ηT*ηE/1000,
където:
Pе – електрическа мощност, kW;
g – земно ускорение = 9,81 m/s2;
G15 – дебит на водата, l/s;
ΔH – нетен напор, m;
ηT – коефициент на полезно действие (КПД) на водната турбина;
ηE – коефициент на полезно действие на генератора.
Например при дебит 100 l/s, напор 100 m, и КПД на турбината и генератора съответно
0,7 и 0,8 (използваните данни са индикативни и зависят от водопровода, съответно типа на
избраната турбина) получаваме:
Pе = 9,81*100*100*0,7*0,8/1000 = 54,9 kW моментна мощност.
Умножавайки мощността по времето на работа на централата в часове, получаваме
очакваното годишно производство на електроенергия:
Ее = Pе * t = 54,9 * 8760 = 481 239 kWh/год. произведена електроенергия енергия
годишно.
Очакваните финансови приходи зависят от преференциалната изкупна цена на
електрическата енергия. Изкупната цена варира в зависимост от инсталираната мощност на
централата, от нетния напор и от това дали за изграждането на централата са използвани
национални и/или европейски схеми за подпомагане. Справка за актуалните преференциални
изкупни цени на електрическата енергия може да се направи на страницата на ДКЕВР.
В настоящия документ се разглеждат два случая за изграждане на МВЕЦ – на
гравитачни водопроводи и на реки.
МВЕЦ на гравитачни водопроводи
Основните предимства при МВЕЦ, изградени на гравитачни водопроводи, са:
15

възможност за точна оценка на водния ресурс;

За улеснение е приета плътност на водата 1 kg/m3.
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-

възможност за точна оценка на мощността на турбината;

-

минимални разходи за хидротехнически съоръжения.

Основните недостатъци са:
-

местата за изграждане са предварително определени (облекчителни шахти);

-

липсата на мрежа за присъединяване в близост;

-

наличието на места на етернитови водопроводи.

При наличието на такъв тип водопроводи на територията на дадена община следва да
се проучат и анализират данните от местните дружества ВиК и/или Напоителни системи
относно денонощните колебания на подаваните води и усреднените водни количества за поне
три годишен период. Трябва да се има предвид, че ВЕЦ от такъв тип се изграждат като байпас
на облекчителните шахти.
Режимът на работа на МВЕЦ, изграден на гравитачен водопровод, се определя от
необходимото количество вода за захранване на системата за питейно-битово водоснабдяване
на населените места. Задължително е да се запази байпасната връзка, за да не се прекъсва
водоснабдяването в случаите, когато е необходимо по-голямо количество вода или
хидроагрегатът не работи.
Основните технически параметри, които трябва да отчетат при разработването на
инвестиционно предложение за изграждане на такова съоръжение са:
-

максимално водно количество;

-

напор;

-

максимална мощност на турбината;

-

очакван годишен обем на преработвана вода за производство на ел. енергия;

-

очаквано производство на електроенергия годишно.

При изграждането на МВЕЦ на гравитачен водопровод вместо турбини могат да се
използват и центробежни помпи, работещи в обратен режим. Трябва обаче да се има предвид,
че те следва да работят при постоянен дебит и ефективността им рязко спада при промяната
му.
Технологията за производство на електроенергия от питейната вода, не предполага
замърсяването на отработената и връщана в тръбопровода вода. При изработката на
турбините, съвременните производители използват лагерни елементи, които не се нуждаят от
допълнително мазане, а антикорозионното покритие, което се нанася върху всички
компоненти, имащи контакт с преминаващата през турбината вода, също е от тип, позволяващ
използването му в такъв вид съоръжения.
МВЕЦ на реки
Основните предимства при МВЕЦ, изградени на течащи води, са:
-

възможността за избор на място;

-

възможността за изграждане на големи мощности и/или каскади.
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Основните недостатъци са:
-

изискват се предварителни разрешения за ползването на водните количества;

необходимо е изграждането на по-сложни съоръжения (водохващане, рибен
проход, тръбопровод и др.);
-

изисква се оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

МВЕЦ, изградени на течащи води могат условно да се разделят на два вида – руслови и
деривационни.
Русловите ВЕЦ са нисконапорни централи, които се строят главно на големи реки.
Реките се преграждат с бентове високи няколко метра, а централата се изгражда
непосредствено под самия бент. В този случай водният поток не се отклонява, а само се спира.
От екологична гледна точка, проблем при тези централи е оформянето на дълбоки изкуствени
езера зад бентовете.
Деривационните ВЕЦ са централи, за които се прави водохващане, най-често чрез
изграждане на бент. Обикновено централата се намира няколко километра по-надолу от бента,
при който водата се вкарва в тръба и се довежда до турбините. Едва след това водата се връща
в речното корито.
На фигура 9 е представена карта на България, на която са изобразени териториите на
четирите басейнови дирекции. В басейнова дирекция Западнобеломорски регион съществуват
64 ВЕЦ, като само за периода 2010–2012 г. са подадени заявления за изграждането на 24 нови
централи. Очевиден е интересът на частните инвеститори към изграждането на нови
мощности, като е препоръчително общините от една страна да търсят партньорство с частния
бизнес при изграждането на нови централи, а от друга да покажат загриженост към околната
среда и да не допускат изграждането на нови съоръжения, които биха оказали отрицателно
въздействие върху нея.
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Фигура 9. Съществуващи ВЕЦ и подадени заявления за нови централи16
Примерните параметри на проект за изграждането на малка руслова ВЕЦ с мощност
около 500–600 kW и годишно производство от порядъка на 2000 до 2500 MWh са представени
в таблица 11.
Таблица 11: Примерни параметри на проект за изграждане на МВЕЦ
Инвестиции
(лв.)

Приходи
(лв./год.)

Прост срок на
откупуване
(год.)

Годишно
производство
(MWh/год.)

Спестени
емисии
(т/год.)

2 150 000

400 370

5,4

2200

2286

Този тип проекти са подходящи за публично-частно финансиране, като например
общината участва с терен, издаване на разрешителни и предоставяне на инфраструктура, а на
частният партньор с осигуряване на средства за финансиране на оборудването.
Очакваните ползи от използването на водната енергия за производство на
електричество са:
-

оползотворяване на налични ВЕИ;

осигуряване на нови работни места и по добра заетост на територията на
общината;

3.5.

-

използване на местни материали и съоръжения;

-

осигуряване на допълнителни приходи за общинския бюджет.

Биомаса

Двата основни вида биомаса, подходящи за директно изгаряне и генериране на
топлинна енергия, са дървесината и отпадъците от селскостопанските култури (напр. слама или
бързо растящи треви и дървесни видове). Съоръженията, пригодени за изгаряне на слама, са
значително по-сложни и по-скъпи от тези, използващи дървесна биомаса. Същото се отнася и
за експлоатацията и поддръжката на котлите на слама. Изходящите газове са с много високо
съдържание на вредни емисии в сравнение с инсталациите, изгарящи дървесна биомаса.
Събирането и транспортирането на слама са усложнени. За складиране на сламата са
необходими сравнително големи площи. Това се обуславя, както от ниската ѝ плътност, така и
от ярко изразената сезонност на добива на слама (около 7 седмици в годината). Поради
гореизброените фактори, изгарянето на слама за енергийни цели се препоръчва при големи
централи (над 2‐3 MW), където мащабът на икономиите, реализирани от ниската цена на
горивната компонента, може да компенсира по‐скъпата инвестиция и високите разходи за
складиране, експлоатация и поддръжка.
Отчитайки горното и предвид предимно планинския характер на разглежданите
общини, който не позволява мащабно отглеждане на зърнено-житни култури и бързо растящи
видове, в този раздел ще се разглеждат само възможностите за оползотворяване на дървесна
биомаса.

16

Източник: Икономедиа АД, http://www.capital.bg/shimg/oo_1810317.jpg
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Предвид наличието на значително количество неоползотворен ресурс от дървесна
биомаса на територията на разглежданите общините, намирането на консуматори ще доведе
не само до оползотворяването му, но и до откриването на нови работни места и намаляването
на разходите за отопление в общинските обекти.
Подмяна на горивна база
Сравнение на себестойността на 1 kWh топлинна енергия в зависимост от използваното
гориво е представено в таблица 6, в началото на настоящата глава.
Отчитайки факта, че в много училищата, детските градини и другите общинските сгради
за отопление все още се използват газьол, природен газ или електричество, подмяната на
горивната база е една добра алтернатива. Предимствата на дървесните трески и пелетите пред
въглищата и дървата са, че зареждането на котлите може да става напълно автоматизирано и
процесът на изгаряне е много добре контролиран, т.е за разлика от отоплението, например с
въглища или дърва, не съществува риск от претопляне.
При избора на алтернативно гориво (дървесни трески или пелети) трябва да се отчете
факта, че трески с влажност над 35% са неподходящи за малки обекти с мощност под 150 kW. В
такива обекти най-логичният избор е използването на пелети или сух калиброван чипс. Много
важно условие е преди подмяната на горивната база обектът да бъде топлинно изолиран. Не е
препоръчително в неизолирана сграда да се подменя горивната инсталация, тъй като след
санирането й, тази инсталация ще бъде преоразмерена и няма да работи с номиналното си
КПД.
Освен разходи за нов котел в инвестиционното намерение би следвало да се предвиди
и склад за суровината на територията на обекта. Към всяка сграда се подхожда индивидуално,
като при отопление на трески инвестицията е по-висока поради по-ниската плътност на
горивото (респективно по-големия обем). В таблица 12 са показани примерни инвестиционни
разходи за подмяна на горивната база в зависимост от мощността на инсталацията, като в
цената е включено и изграждането на складово стопанство.
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Таблица 12. Примерни инвестиционни разходи за подмяна на горивна база
Мощност на новия
котел, kW
30
90
150
200

Инвестиция,
лв. без ДДС
8 500
15 000
23 000
34 000

Препоръчително гориво
пелети / трески, до 15 % влажност
пелети / трески, до 15 % влажност
пелети / трески, до 15 % влажност
Трески, до 30 % влажност

При наличието на големи консуматори, с мощности над 1,5 MW например, може да се
разглеждат и възможностите за изграждане на голяма централизирана отоплителна централа.
В Банско например такава централа с инсталирана мощност 10 MW отоплява част от
общинските обекти, като има свободен капацитет за присъединяване на нови мощности.
Горивото за централата са дървесни трески, като дървесината се доставя във вид на трупи,
които се раздробяват на място. Въпреки голямата мощност, респективно големите разходи на
гориво, управлението на централата не е имало проблем с доставката на входяща суровина.
Друг пример е отоплителната централа в град Разлог, подаваща топлинна енергия към МБАЛ
Разлог. Тази централа разполага с един котел с топлопроизводителност 1,5 MW. За гориво се
използват дървесни отпадъци от дървообработващата промишленост, като централата
покрива целия топлинен товар на болницата.
Производство на биогорива
Производството на пелети е сравнително нов начин за използване на ресурсите от ВЕИ
не само за България, но и в света. Такъв тип горива се произвеждат от 25-30 години, но
практиката вече показва, че инвестициите в такъв вид производство се характеризират с ниски
рискове и добра възвращаемост. Естествено основният фактор оказващ влияние върху
себестойността на крайния продукт, съответно възможностите за реализиране на пазара е
разхода за суровината, от която се произвежда продукта. При наличието на големи количества
суровина в района на производството може да се твърди, че подобна инвестиция се възвръща
за не повече от 4 години при правилно анализиране на пазара и добре организирано
производство.
Важно е да се отбележи все по-нарастващото търсене на този продукт, който позволява
получаването на топлинна от по-евтин енергоизточник, при същите възможности за
автоматизиране на котлите както при газта, течните горива и електроенергията.
Направен е анализ за изпълнението на такъв проект, който се базира на очаквано
годишно производство от 6 000 тона при работа на 3 смени 5 дни в седмицата. За фабрика с
такова производителност е нужен терен с площ между 4 и 6 дка, като годишно трябва да се
преработват около 12 000 тона сурова дървесина. Основните съоръжения за такъв тип
производство са:
-

пелет преси;

-

сушилна инсталация;

-

дробилки за едро и фино смилане;

-

пакетажна машина;

-

охладител;

-

фадрома (челен товарач);

68

IPA Cross-Border Programme
CCI Number 2007CB16IPO007

-

мотокар;

-

помощно оборудване (шнекове, транспортни летни, кофъчни елеватори и др.).

За обезпечаване на нормалната работа на фабриката ще са нужни и мотокар и челен
товарач. Производствената сграда за фабрика с такъв капацитет е около 300 m2, а покритото
складово стопанство около 2000 m2.
При оразмеряването на дробилния тракт на фабриката e препоръчително да се отчете
наличието на резерв за дробене на дървесни трески, които в последствие може да се
използват за отопление на по-големи обекти.
Таблица 13 показва основните показатели на проект за изграждане на фабрика за
пелетопроизводство с капацитет 1 до 1,5 т/час.
Таблица 13. Оценка на проект за изграждане на фабрика за биогорива
Инвестиции, лв.

Приходи
(лв./год.)

Прост срок на
откупуване (год.)

1 600 000

455 000

3,5

Очакваните ползи от оползотворяването на наличните свободни ресурси от дървесна
биомаса са:
осигуряване на нови работни места и по-висока заетост на територията на
общините;

3.6.

-

осигуряване на допълнителни приходи за общинските бюджети;

-

икономии от използването на по-евтино гориво;

-

подобряване на комфорта в сградите.

Биогаз

Биогазът е запалим газ, съдържащ метан, въглероден диоксид и малки количества
други газове. Първичните продукти за производството на биогаз са: течни и твърди оборски
торове, слама, градински отпадъци, ферментирала плодова биомаса, канализационни утайки,
битови отпадъци и др. При производството на биогаз, освен преобразуването на отпадните
продукти във възобновяема енергия, е възможно и отделянето на вторична биомаса (тор).
Вторичната биомаса е продукт, богат на хранителни вещества и подходящ за употреба в
селското стопанство.
Биогазът може да се получава по естествен начин в сметищата и пречиствателните
станции, където съществуват благоприятни условия за произвеждащите метан бактерии. За
получаването на метан от животински и растителни отпадъци обаче е необходимо
използването на биореактор, в който да се поддържа оптимална температура и киселинност.
Основните технологии за оползотворяване на биогаз са:
директно изгаряне в котли. Използва се за отопление и в производствени
процеси;.
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Използват се
двигатели с вътрешно горене или турбини. Електроенергията, която не се използва
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за собствени нужди на обекта, се продава на преференциални цени, а топлинната
енергия може да се използва за отопление или в производствени процеси, ако в
близост има подходящ консуматор;
пречистване и обогатяване до постигане на необходимото качеството на
природния газ. Може да се използва в газопреносната мрежа или за автомобилно
гориво. В настоящия доклад не е разглеждан този метод, оценен като не достатъчно
финансово изгоден и подходящ за прекалено големи инсталации.
В този раздел по-подробно са разгледани следните основни източници на биогаз:
-

селско стопанство (животински екскременти, отпадъци от селското стопанство);

-

битови отпадъци (депа за твърди битови отпадъци);

-

отпадъчни води (пречиствателни станции).

Селско стопанство
Най-оптималният метод за производство на биогаз е чрез анаеробно разграждане
(анаеробна ферментация), което представлява микробиологичен процес на разграждане на
органична материя в отсъствие на кислород. Процесът се осъществява в херметични реакторирезервоари (биореактори).
В таблица 14 е представен очакваният добив на енергия от 1 тон отпадъци от селското
стопанство.
Таблица 14. Енергиен потенциал на отпадъци от селското стопанство
3

Суровина

Добив на биогаз, m /t

Метан в биогаза, %

Енергия, kWh/t

Течен тор от едър рогат добитък

25

60

0,18

Течен свински тор

28

65

0,21

Джибри от ферментация

40

61

0,28

Тор от едър рогат добитък

45

60

0,32

Свински тор

60

60

0,42

Тор от домашни птици

80

60

0,56

Цвекло

88

53

0,54

Органични отпадъци

100

61

0,71

Фуражно цвекло

111

51

0,66

Тревен силаж

172

54

1,08

Царевичен силаж

202

52

1,23

Според техния относителен размер, функция и разположение, съществуват три основни
категории селскостопански инсталации за производство на биогаз:
-

фамилни инсталации за биогаз (малки);

-

фермерски инсталации за биогаз (средни до големи);

-

централизирани инсталации за биогаз (средни до големи).

Фамилни инсталации. Основно се изграждат и използват в страни като Непал, Китай и
Индия. Входящата суровина за тези инсталации произхожда от домакинството и/или
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домашните селскостопански дейности, а полученият биогаз се използва основно за готвене и
осветление. Принципно инсталациите представляват заровени в земята резервоари с обем от 6
m3 до 10 m3, в които почти ежедневно се подава субстрат и се отнема ферментиралата среда.
Процесът не е автоматичен, няма разбъркване или допълнително загряване. Подобни
инсталации работят най-ефективно при топъл климат и са подходящи за изграждане на места с
ограничен достъп до енергийни ресурси. Все пак на европейския пазар могат да се намерят
инсталации с обем на ферментатора от порядъка на 6 m3 до 10 m3, подходящи да обслужат
фамилно стопанство, отглеждащо 3 до 5 животински единици17. Ориентировъчната цена на
такава инсталация е между 6 000 и 12 000 лв., но тя не е подходяща за отопление поради
малкия си капацитет.
Фермерски инсталации. Такъв тип инсталации все по-масово се използват в страните
от Европейския съюз. Обикновено са оразмерени да обслужват една ферма, при което се
оползотворяват всички генерирани органични отпадъци. Използват се различни технологии, но
като цяло принципът на действие е еднакъв с малки изменения. Оборският тор постъпва във
ферментатора (биореактора), където при предварително зададена температура се разбърква
през определени интервали. Произведеният газ може да се съхранява с ниско налягане в газов
балон, като преди да се подаде за изгаряне се нагнетява, а може и директно да постъпва в
компресор, а от там в биогаз генератор или котел. Инсталациите се използват предимно за
отопление, но не е изключено да се произвежда и електрическа енергия. Такъв тип инсталации
са подходящи за стопанства, отглеждащи между 20 и 100 животински единици. Идеята е
технологията на тези инсталации да е максимално опростена, съответно максимално
надеждна. Основните фактори при оразмеряването на инсталацията са:
-

вид на субстрата;

-

влажност на субстрата;

-

дневно количество субстрат;

-

избор на процес – мезофилен или термофилен;

-

вид на конструкцията.

Видът, влажността и дневното количество на субстрата зависят от животните,
отглеждани на територията на фермата. Изборът на процес определя времето за задържане на
субстрата в биореактора и зависи от температурата поддържана в него, като:
при психофилен процес температурата е от 20оС до 25оС, а субстратът престоява
между 30 и 40 дни;
при мезофилен процес температурата е от 35оС до 40оС, а субстратът престоява
между 15 и 25 дни;
при термофилен процес температурата е от 45оС до 56оС, а субстратът престоява
между 10 и 15 дни.
С най-висока ефективност се характеризира термофилният процес, като при него и
екологичният ефект е най-голям. Изборът на конструкция зависи от влажността на подавания
материал, като при влажност до 20% се препоръчва мокра ферментация, а над 25% – суха
метанизация.

17

При производство на биогаз: 1 животинска единица = 1 крава = 5 телета = 6 прасета до 90 кг. = 250
лежащи кокошки.
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За ориентир може да се използва следния пример. Биогаз инсталация, проектирана за
50 животински единици, произвежда около 60 m³ биогаз на ден със съдържание на метан
около 60 %, което отговаря на 2,5 m³/ч биогаз или 1,5 m3/ч метан. Инсталацията е предвидена
само за отопление, като полезната топлинната мощност (отчитайки КПД на котела и
собствените нужди за подгряване на биорекатора през зимата) ще бъде от порядъка на 11 kW
до 12 kW. Ориентировъчната цена на такава инсталация е от порядъка на 80 000 лв. до 100 000
лв.
Централизирани инсталации. Това са инсталации обслужващи едно голямо или
няколко по-малки съседни стопанства, като предимството при изграждането на по-голяма
мощност са намалените разходи, време и труд за транспортиране на биомасата към и от
инсталацията. При тези инсталации икономически е по-изгодно да се произвежда не само
топлинна, но и електрическа енергия.
Принципът на действие на тези инсталации е същият, както при описаните по-горе
малки и средни по големина инсталации. Практиката показва, че към момента най-финансово
изгодни са инсталациите с електрическа мощност между 300 kW и 700 kW. Ориентировъчно,
при инсталирана електрическа мощност от порядъка на 500 kW, са нужни около 30 тона
царевичен силаж на ден, както и определено количество животински торове. Ако се приеме, че
средно от един хектар могат да се осигурят 2,5 kW електрическа мощност годишно, за да
подсигурим суровина за централа с мощност 500 kW би следвало да осигурим отпадъка от
минимум 200 ха. Такива инсталации се оразмеряват едва след като са направени подробни
проучвания и анализи за наличните отпадъци в близост до обекта. Условно стъпките за оценка
на такъв тип проект, преди взимане на окончателно решение за реализация, са следните:
Етап 1: Детайлна оценка на количествата от налични и възможни за ползване суровини.
Етап 2: Анализ на енергийната калоричност на наличните суровини. При големи
инсталации този анализ обикновено се прави от фирмата доставчик на съоръженията, като се
взимат проби и инсталацията се оразмерява на базата на лабораторни анализи на отпадъците.
Етап 3: Избор на площадка за изграждане на инсталацията. Отчита се наличната
инфраструктура, като се оценяват разходите за присъединяване към електропреносната
мрежа, както и възможностите за реализиране на произведената топлинна енергия.
Етап 4: На базата на информацията от предните етапи се разработва проектно
предложение, в което е включен и финансов анализ на проекта. Добре написано и обосновано
предложение, демонстриращо в детайли всички възможни ползи от проекта, спомага за
осигуряване на финансиране.
Показателен за голяма ко-генерационна инсталация е следният пример. При входна
суровина течен тор от говеда (6000 т/год.) и царевичен силаж (4000 т/год.) може да се изгради
инсталация с електрическа мощност от 298 kW и топлинна мощност 280 kW. Отчитайки
разходите за собствени нужди (10% от произведеното електричество и 20% от произведената
топлина), очакваното годишно производство е 2226 MWh електрическа енергия и 1864 MWh
топлинна енергия. Първоначалната инвестиция е около 2 000 000 лв.
Този пример не може да се счита за показателен във всички случаи. Количеството
животински тор може да бъде много по-малко, което ще оскъпи инсталацията, а ако се
използва птичи тор, това би намалило инвестициите поради необходимостта от по-малък по
обем ферментатор.
При изготвяне на проектното предложение би следвало да се разгледа и възможността
за оползотворяване на вторичната биомаса, тъй като тя е подходяща за подобрител на почвата.
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Битови отпадъци
Въпреки европейските политики за намаляване на количествата депонирани органични
отпадъци, в България все още около 94% от отпадъците, генерирани от населението, се
депонират. Това означава, че през следващите години би трябвало да има потенциал в
изграждането на инсталации за оползотворяването на генерирания в депата за ТБО сметищен
газ. Практиката показва, че в добре поддържани депа от 1 тон отпадък се генерират между
200 m3 и 300 m3 сметищен газ, което означава около 1 MW до 1,5 MWh потенциална енергия.
Количеството сметищен газ в тялото на дадено депо зависи от:
морфологичният състав на отпадъка. Колкото по-висок е процента на
органичните отпадъци, толкова по-голямо количество газ ще бъде генерирано;
правилното проектиране (оразмеряване) и изграждане на депото. Правилното
оразмеряване на отделните клетки на депото зависи от очакваните количества
отпадъци (ориентировъчно една клетка би следвало да се експлоатира около 10 г.),
наличието на изолационен слой, дренажен слой. Извеждането на отпадните води от
депото са задължителни, не само от екологична гледна точка, но с цел запазване на
цялото количество газ в тялото на депото и последващото му оползотворяване;
начинът на експлоатация. Правилната експлоатация на депото т.е.
уплътняването на отпадъците с компактор и/или булдозер и всекидневното
запръстяване в края на работния ден, освен че са задължителни според
съществуващото законодателство, са и основен фактор за увеличаването на
количеството сметищен газ.
Международният опит и направените проучвания в България, показват че за
изграждането на инсталация за производството на електрическа енергия от сметищен газ,
съответното депо трябва да обслужва минимум 80 000 жители. Според българското
законодателство обаче, за обезвреждането на сметищния газ след рекултивация на дадена
клетка, трябва да се осигури извеждането му от тялото на депото и изгарянето му с горелка. В
такива случаи, дори и при по-малки депа, е редно да се засече количеството газ и да се
прецени дали е икономически целесъобразно да се монтира и генератор за производство на
електроенергия.
Ориентировъчен е следния пример за българско депо, приемащо средно по 23 000
тона отпадъци на година. Общото количество отпадъци в първата клетка след рекултивация е
195 500 тона. След анализ чрез теоретичен модел за оценка на потенциала на сметищния газ,
разработен специално за страните от централна и източна Европа18 се установява, че на
територията на депото може да се инсталира малък ко-генерационен модул с електрическа
мощност 80 kW. Годишното производство на електрическа енергия се очаква да бъде 520
MWh, а инвестицията около 430 000 лв. Срокът за откупуване на инсталацията е под 5 години,
като не е предвидено оползотворяване на топлинната енергия поради липса на консуматор.
Препоръчително е при по малък капацитет на депата да се проучи възможността за
директно изгаряне на сметищния газ и използването на топлинната енергия в производствени
процеси (т.е целогодишно). Практиката показва, че при наличие на ресурси от сметищен газ,
икономически изгодно е да се захранва обект на разстояние не повече от 3 километра от
сметището, като за доставката на газа се изгражда тръбопровод. Подходящ консуматор за газа
може да бъде например винарна, където целогодишно се използва топлинна енергия при
процеса на ферментация.
18

Landfill Gas Recovery and Use through South East Europe, EnEffect, 2013
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Отпадни води
Анаеробното разграждане е широко използван и добре развит метод за третиране на
първични и вторични утайки, получавани при аеробното очистване на градските отпадъчни
води. Системата се прилага в много развити страни в комбинация с иновационни системи за
третиране за градските отпадни води. Процесът на анаеробно разграждане се използва за
стабилизиране и намаляване на крайното количество на утайките с получаване на
енергоносител.
Повечето инженерингови компании, предлагащи концепции за третиране на
канализационните утайки, осигуряват и системи за анаеробно разграждане на отработените
канализационни утайки. В европейските страни обикновено между 30% и 70% от
канализационния шлам се обработва чрез анаеробно разграждане в зависимост от
националното законодателство и приоритетите. Утайките от отпадъчни води, могат да се
използват и като органичен тор или за производството на енергия чрез инсинерация. Има
страни, в които канализационните утайки се депонират в сметищата, но се счита, че тази
практика има негативни последици за околната среда поради изтичането на биогени в
подпочвените води и отделянето на различни газови емисии в атмосферата. Поради
повишеният риск за замърсяване на околната среда, депонирането на утайки е забранено в
повечето европейски страни.
При производството на биогаз от утайките на ПСОВ в биореакторите се поддържа
мезофилен процес, като температурата е от 35оС до 40оС. Международният опит в това
отношение показва, че производството на топлинна и електрическа енергия от отделения при
стабилизирането на утайките биогаз е икономически целесъобразно при ПСОВ, обслужващи
над 50 000 ЕЖ. Въпреки това според Директива 91/271/ЕС при всички пречиствателни станции,
обслужващи над 20 000 ЕЖ би следвало да се предвиди улавянето и третирането на биогаза
чрез въвеждане на анаеробна стабилизация на утайките. Биогазът се улавя и изгаря, като
задължително се въвежда измерване на количеството му. Това означава, че дори и при помалки ПСОВ (до 50 000 ЕЖ), след анализ на тази информация ще има данни дали е технически
и икономически изгодно да се използва биогаза за производството на енергия.

4.

Основни пречки за осъществяването на проекти за ВЕИ

Освен чисто техническите пречки, които най-често се дължат на труднодостъпното
местоположение на източника, липсата на елекотропреносна мрежа в близост до източника
или липсата на консуматор на топлинната енергия, съществуват и много други бариери за
пълноценното оползотворяване на ресурсите на ВЕИ.
Тежки административни процедури. При оценката на дадено инвестиционно
намерение, освен адекватното предпроектно проучване, оценяващо техническата
осъществимост и финансовите показатели на проекта, от съществено значение за реалното му
изпълнение са и административните процедури за получаване на необходимите документи и
разрешителни. За съжаление практиката показва, че съществуват редица субективни трудности
при осигуряването на документацията, необходима за стартирането на реализацията на
проекта, причинени от сложните и дълги административни процедури и бавната и неефективна
администрация.
Политическа несигурност. Логично е потенциалните инвеститори да очакват, че при
смяната на управляващите власти, няма да има промени по отношение на политиката за
подкрепа при реализацията на даден тип проекти. Липсата на последователност, водеща до
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промяна на актуалните законови разпоредби, създава непредвидени пречки при реализацията
на проекти стартирали, но не завършени преди внасянето на промените.
Законодателство и липсата на адекватни национална и местни стратегии за
оползотворяване на ВЕИ. За съжаление през последните години приоритетни за бизнеса бяха
проектите за вятърни и фотоволтаични централи с големи мощности, което към момента
създава трудности за балансиране на енергийната система на България, поради липсата на
средства за нейното модернизиране. В последно време често се налага ограничаване на
производството на големи вятърни и фотоволтаични централи от системните оператори. Това е
и една от причините за приемане на Решение № ЕМ-03 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР, цитирано по
горе, ограничаващо присъединяването на нови големи вятърни и фотоволтаични централи.
Предимствата при изграждането на малки инсталации с мощности до 200 kW в урбанизирани
територии са, че няма загуби през преносната мрежа (енергията се употребява там, където се
произвежда) и не се заемат площи от земеделски земи, подходящи за отглеждането на
селскостопански култури. Към днешна дата не са предвидени финансови стимули за
производството на топлинна енергия от ВЕИ. Липсва финансиране от държавата за научна
дейност, свързана с проучвания и откриване на нови геотермални източници.
Недостатъчна информираност относно някои от технологиите за оползотворяването
на ВЕИ. Тази пречка се отнася предимно за проекти, свързани с оползотворяването на
геотермална енергия и биогаз. Към момента други типове ВЕИ, като биомаса за отопление и
слънчева енергия за БГВ, все по-масово се оползотворяват и то от физически лица и в по-малка
степен от публичните власти.
Непознаване на алтернативните финансови механизми. Основните източници за
финансиране, които се предпочитат не само от публичните власти, но и от частния бизнес, са
структурните фондове на ЕС. Осъществените проекти за оползотворяване на ВЕИ под формата
на публично-частно партньорство или чрез договори с гарантиран резултат все още се броят на
пръсти, поради недоверието на общините и страхът от подводни камъни в такъв тип проекти,
което се дължи само и единствено на липсата на познания и опит, водещи до сключването на
неизгодни за институциите договори.
Общественото мнение. Поради бума в изграждането на големи вятърни и
фотоволтаични централи през последните години и последвалия ръст на цената на
електроенергията се създаде мнение, че ВЕИ са приоритет за богатите инвеститори, които
печелят за сметка на по-големите разходи на крайните потребители. Издадените
разрешителни за изграждане на нови МВЕЦ, без реално да бъде оценен капацитета на реките
от своя страна създаде мнение, че оползотворяването на ВЕИ води до екологични проблеми.
Все още е широко прието мнението, че изграждането на МВЕЦ на питейните водопроводи
влошава качеството на водата.
Цената на електроенергията. Докато в Германия например една домашна
фотоволтаична централа с мощност 5 kWp се изплаща за около 7 години, въпреки по-ниския
интензитет на слънчево греене, то в България този срок е два пъти по-дълъг поради по-ниската
цена на електрическата енергия, която се заменя.

5.

Механизми за финансиране

В тази част са разгледани действащи фондове и програми, със средствата на които
могат да бъдат финансирани части от проекти или цели проекти, ориентирани към
оползотворяването на ВЕИ. Освен чисто грантовото финансиране, са предложени и няколко
схеми за предоставяне на заеми при преференциални условия. Те могат да допълват
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грантовото финансиране в частта от инвестициите, където такова не е възможно, както и да
служат за мостово финансиране на целия проект.
Преди да се спре на отделните източници на финансиране, инвеститорът би следвало
да е локализирал наличните ВЕИ (Глава 2), както и да се е запознал с технологиите,
позволяващи тяхното оползотворяване (Глава 3). Кандидатстването за финансиране винаги е
свързано с изготвянето на предпроектно проучване, включващо освен техническото
предложение, и подробен финансов анализ.
Условно можем да разделим най-важните параметри на един проект за изграждане на
нови ВЕИ мощности на три групи:
технически параметри: инсталирана мощност на инсталацията (kW); годишно
производство на енергия (kWh/год.);
-

екологични параметри: спестени емисии на CO2 (tCO2/год.);

икономически параметри: вътрешна норма на възвращаемост (IRR), нетна
настояща стойност (NPV), срок на откупуване.
При определянето на финансовите показатели на даден проект, трябва да се обърне
внимание на очакваното покачване на цените на енергоносителите в бъдеще, както и на
актуалните нива на лихвените проценти, предлагани от финансиращите институции.

5.1.

Собствени средства

Общините не разполагат с голям обем собствени средства, които да се използват за
изграждането на нови мощности, базирани на ВЕИ. Поради тази причина е препоръчително
собствените средства да се изразходват като съфинансиране на проекти по грантова схема или
със заемни средства, изискващи собствено участие. Става въпрос както за проекти, свързани с
пряко изпълнение, така и за такива предвиждащи изготвяне на предпроектни проучвания,
енергийни обследвания и др. Всяка община би следвало при изготвянето на бюджета си да
предвиди известни средства за такъв тип дейности за период от поне 5 години.
Възможно е и участието на дадена община в публично-частни партньорства (ПЧП) с
общински терени.

5.2.

Кредитно финансиране

Всяка община следа да анализира възможностите си за обслужване на кредити според
бюджета си и в съответствие със Закона за публичните финанси. Банкови кредити могат да се
използват преимуществено като собствено участие, мостово финансиране и за изработване на
енергийни обследвания, предпроектни проучвания и проекти, необходими за кандидатстване
по оперативните програми и програмата за развитие на селските райони.

5.3.

Фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ) е юридическо лице,
създадено по силата на Глава 4, раздел І от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) от 2004 г.
ФЕЕВИ управлява финансови ресурси, получени от Република България от Глобалния
Екологичен Фонд (ГЕФ) с посредничеството на Международната банка за възстановяване и
развитие (МБВР) и от други донори. Структуриран е като самофинансиращ се търговски
механизъм и съсредоточава усилията си върху подпомагане на инвестициите в енергийна
ефективност и върху поощряване развитието на работещ пазар за енергийна ефективност и
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ВЕИ в България. Основната екологична цел на ФЕЕВИ е да подпомага идентифицирането,
разработването и финансирането на осъществими проекти за подобряване на енергийната
ефективност, водещи до намаляване на емисиите от парникови газове в атмосферата.
ФЕЕВИ изпълнява функциите на финансираща институция за предоставяне на кредити и
гаранции по кредити, както и на център за консултации. ФЕЕВИ оказва съдействие на български
фирми, общини и частни лица за изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна
ефективност и ВЕИ. Фондът предоставя финансиране, съфинансиране или гарантиране пред
други финансови институции.
Бенефициенти могат да бъдат както общини, така и търговски дружества и физически
лица. Всички проекти за енергийна ефективност и ВЕИ, одобрени и подпомагани от фонда,
трябва да отговарят на следните изисквания:
-

проектът трябва да внедрява утвърдена технология;

-

стойността на проекта трябва да бъде между 30 000 лв. и 3 000 000 лв.;

дяловото участие на кредитополучателя трябва да е не по-малко от 10% при
съвместно кредитиране "ФЕЕВИ - търговска банка" и 25% при самостоятелно
кредитиране от фонда;
-

проектът трябва да има срок на възвръщаемост до пет години.

Кандидатстването за финансиране преминава през следните основни етапи:
1)
Идентифициране на проекта (кредитоискател).
2)
Първоначална оценка за осъществимостта на проекта (при необходимост,
ФEEВИ/външна консултантска фирма).
3)
Изготвяне на Първоначално предложение за проект (ППП) (кредитоискател).
4)
Подаване на ППП и съпътстващата документация във ФEEВИ (кредитоискател).
5)
Съдействие при изготвянето и подобряване на ППП, както и на съпътстващите
документи (ФEEВИ).
6)
Разглеждане и оценка на проекта (ФEEВИ).
7)
Формално решение за одобряване на финансирането (ФEEВИ).
8)
Приключване на финансовите преговори и отпускане на средствата.
Срокът за разглеждане на предложен проект за кредитиране е 6 седмици при
положение, че кредитоискателят успее да представи без забавяне всички необходими
документи, съпътстващи проектното предложение.
ФЕЕВИ предлага финансови продукти в три основни категории:
1.
Кредити с годишна лихва между 4,5 % и 8 % за общини и между 5% и 9% за
корпоративни клиенти и юридически лица. Максималният срок на откупуване на даден проект
е 7 години.
2.
Частични гаранции по кредити - 50% и 80%.
3.
Портфейлни гаранции за фирми за енергийни услуги (ЕСКО фирми) или за
саниране на жилищни сгради.

5.4.

Национален доверителен ЕкоФонд

Националният доверителен ЕкоФонд (НДEФ) е създаден през м. октомври 1995 г. по
силата на суапово споразумение “Дълг срещу околна среда” между правителството на
Конфедерация Швейцария и правителството на Република България.

77

IPA Cross-Border Programme
CCI Number 2007CB16IPO007

Съгласно чл. 66, ал. 1 на Закона за опазване на околната реда, целта на фонда е
управление на средства, предоставени по силата на суапови сделки за замяна на “Дълг срещу
околна среда” и “Дълг срещу природа”, от международната търговия с предписани емисионни
единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажбата на квоти за емисии на парникови газове за
авиационни дейности, както и на средства, предоставени на базата на други видове
споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране,
предназначени за опазване на околната среда в Република България.
Фондът допринася за изпълнението на политиката на българското правителство и
поетите от страната международни ангажименти в областта на опазването на околната среда.
Към настоящия момент фондът е финансирал 100 проекта (от които 71 общински) на
обща стойност около 24 милиона лева.
Условно финансирането е разделено на две оси:
Първа ос – проекти, финансирани като процент от инвестицията.
По тази ос се приемат концепции за проекти, които ще се финансират на базата на
стойността на инвестицията, необходима за намаляването на емисиите на парникови газове, на
базата на извършено енергийно обследване и изготвен инвестиционен проект съгласно
българското законодателство.
По тази ос се приемат проекти, които ще се финансират на базата на стойността на
инвестицията, необходима за:
намаляване на емисиите на парникови газове, на базата на извършено
енергийно обследване и изготвен инвестиционен проект съгласно българското
законодателство;
-

намаляване на емисиите на парникови газове в обществения транспорт;

създаване и поддържане на горски култури и земеползване, свързано с
намалението на емисиите на парникови газове.
Типовете проекти са както следва:
проекти, свързани с повишаването на енергийната ефективност в сгради
(изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на дограма,
енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по осветление, ЕСМ по прибори за измерване,
контрол и управление, настройки, вкл. „температура с понижение”, ЕСМ по сградни
инсталации, соларни инсталации на сгради и др.). Бенефициенти по тези проекти
могат да бъдат: общини; държавни институции; сдружения на собственици,
регистрирани по реда на Закона за етажната собственост; търговци по смисъла на
Търговския закон; юридически лица с нестопанска цел;
проекти в транспортния сектор, свързани с предоставяне на обществен
транспорт – смяна на горивната база от дизел/ бензин, на устойчиви биогорива по
смисъла на Закона за енергията от възобновяеми източници, проекти за
оптимизация на автомобилния и железопътния транспорт, други, които водят до
намаляване на емисиите на парникови газове. Бенефициенти по тези проекти могат
да бъдат: общини; държавни институции; търговци по смисъла на Търговския закон;
проекти за залесяване, презалесяване, управление на горите и земеползване,
свързано с намаляване на емисиите на парникови газове. Бенефициенти по тези
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проекти могат да бъдат: физически лица и търговци по смисъла на Търговския закон,
които са собственици на неземеделски земи или собственици на земи от горския
фонд; общини, притежаващи неземеделски земи или земи от горския фонд;
държавни горски стопанства, държавни ловни стопанства, национални паркове и
научноизследователски горски стопанства, стопанисващи неземеделски земи или
управляващи гори и земи от държавния горския фонд.
Втора ос – проекти, финансирани на базата на редуцираните емисии.
По тази ос се приемат предложения за проекти, за които стойността на безвъзмездната
помощ ще се изчислява на базата на прогнозата за намалените емисии на парникови газове,
постигнати в резултат на направените инвестиции. Самата безвъзмездна помощ може да се
отпуска при стартирането на инвестиционния процес.
Типовете проекти са както следва:
проекти за намаляване на емисиите на парникови газове в индустрията,
включително енергийна ефективност, смяна на горивната база, комбинирано
производство на топло - и електроенергия, производство на електроенергия в
комбиниран цикъл, проекти за въвеждане на използването на ниско-потенциална
топлинна енергия, термопомпени инсталации и др.;
-

производство на енергия от биомаса, оползотворяване на геотермална енергия.

Към момента няма отворени процедури за кандидатстване.

5.5.

Европейски фонд за енергийна ефективност

Европейският фонд за енергийна ефективност (European Energy Efficiency Fund – EEEF) е
механизъм на Европейската комисия, който предоставя финансиране за публичния сектор на
проекти, обвързани с поставената от Европейския съюз цел 20/20/20.
Бенефициенти могат да бъдат общини, местни и регионални институции, както и
публични и частни представители на тези власти.
ЕЕЕF е фонд за подпомагане разработването на нови проекти или на допълнителни
етапи на вече съществуващи проекти. Фондът не предоставя безвъзмездна финансова помощ,
а предлага маркетингово решение за финансиране под формата на заеми със срок на
изплащане до 15 години. Максималната сума, която може да бъде съгласувана по даден
проект, е 25 млн. евро. Лихвите за връщането на заема зависят от риска на инвестицията, като
може да бъде договорена фиксирана или плаваща лихва.
Единствено проектите, одобрени от ЕЕЕF могат да кандидатстват по Програмата за
техническа подкрепа (Technical Assistance program), финансирана от Европейската комисия.
Техническата подкрепа е в размер на 20 млн. евро и може да покрие, под формата на
безвъзмездна финансова помощ, до 90% от общите разходи по проекта. Решението за
договаряне на финансовата помощ отнема до 6 месеца след подаване на заявление за
получаване на безвъзмездна финансова помощ.
Изплащането се извършва от Дойче банк, която изпълнява ролята на мениджър на
фонда и отговаря за оценката и за изготвянето на инвестиционните предложения. Финалното
решение за одобрение на проектите, кандидатствали за финансиране, се извършва от
съответните отговорни органи на фонда.
Критерии за кандидатстване:
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-

намаляване на емисиите на парниковите газове с 20%;

-

увеличаване на използването на възобновяеми източници на енергия с 20%;

намаляване на енергийното потребление чрез подобрение на енергийната
ефективност с 20%;
за публичните организации или власти, кандидатстващи по програмата, се
изисква да се конкретизират целите на проектите и очакваните ефекти, както и
ежегодните стратегии за тяхното постигане.
Във връзка с това изискване Програмата за техническа подкрепа към ЕЕЕF може да
подпомогне властите чрез разработването и внедряването на стратегии за намаляване на
въглеродните емисии.
Кандидатстването е възможно по всяко време, няма начален или краен срок.

5.6. Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема
енергия”
Програмата BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” се финансира от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.
въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Кралство
Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. Програмата обхваща две програмни области
„Енергийна ефективност” (Програмна област 5) и „Възобновяема енергия” (Програмна област
6) на ЕИП и е одобрена на 20 декември 2012 г.
Програмен оператор е Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), а
програмен партньор на донора – Дирекция за водни ресурси и енергия (НВЕ) към
Министерството на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия.
Основната цел на програмата е намаляването на емисиите на парникови газове и
замърсители на въздуха, като се очаква изпълнението на програмата да допринесе за
намаляването на 35 хил. т СО2. Предвидените средства са 15 600 288 евро, от които 13 260 245
евро (85%), безвъзмездна финансова помощ (БФП) и 2 340 043 евро (15%) държавно
съфинансиране.
Периодът на действие на програмата е до 16 април 2017 г., а крайният срок за
изпълнение на дейностите по програмата е 30 април 2016 г.
Процедурите за подбор на проектите са както следва:
1. Използване на водната енергия като източник за производството на електрическа
енергия от малки ВЕЦ на напоителни и ВиК системи – пилотна иновативна схема:
-

бенефициенти – държавни и общински предприятия, общини;

бюджет на процедурата, включително националното съфинансиране – 2 352 942
евро;
-

минимална стойност на БФП – 250 000 евро;

-

максимална стойност на БФП – 750 000 евро;

-

максимален процент БФП – 90%.
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2. Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергията от ВЕИ за
отопление в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи:
2.1.

-

Повишаване на енергийната ефективност – замяна на горива/котли,
подмяна и реконструкция на абонатни станции и отоплителни
инсталации:

бенефициенти – държава и общини;

бюджет на процедурата, включително националното съфинансиране – 2 941 176
евро;
-

минимална стойност на БФП – 170 000 евро;

-

максимална стойност на БФП – 500 000 евро;

максимален процент на БФП – 100% за публични сгради държавна и общинска
собственост; 60% за локални отоплителни системи.
2.2.

-

Използване на енергията за отопление от ВЕИ – използване на биомаса,
слънчева, аеротермална, хидротермална и геотермална енергия за
производството на топлинна енергия:

бенефициенти - държава и общини;

бюджет на процедурата, включително националното съфинансиране - 4 705 882
евро:
-

минимална стойност на БФП – 170 000 евро;

-

максимална стойност на БФП – 500 000 евро;

максимален процент на БФП – 100% за публични сгради държавна и общинска
собственост; 60% за локални отоплителни системи.
3. Производство на горива от биомаса – производство на пелети, дървесен чипс,
еко брикети, биогаз от ферми и др.:
-

бенефициенти - малки и средни предприятия;

бюджет на процедурата, включително национално съфинансиране – 1 764 706
евро;
-

минимална стойност на БФП – 50 000 евро;

-

максимална стойност на БФП – 200 000 евро;

-

максимален процент на БФП – 60%.

4. Повишаване на административния капацитет и информираността за енергийна
ефективност и ВЕИ:
бенефициенти – университети, обучителни и образователни организации,
фирми за енергийни услуги.
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бюджет на процедурата, включително националното съфинансиране – 624 065
евро;
-

минимална стойност на БФП – 30 000 евро;

-

максимална стойност на БФП – 100 000 евро;

-

максимален процент на БФП – 90%.

Посочените бюджети са прогнозни и програмният оператор МИЕ си запазва правото да
прехвърля средства от една процедура в друга с оглед финансирането на качествени проекти.
Графикът за стартиране на процедурите ще бъде публикуван допълнително на сайта на
МИЕ и програмата19.

5.7.

Програма за развитие на селските райони 2014–2020

По време на изготвянето на този документ правилата, по които ще бъдат финансирани
различните проекти по програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. все още не са
приети, но от формулираните досега приоритети20 следва да се обърне специално внимание на
Приоритет 5: „Насърчаване на ефективността на използването на ресурсите и подкрепа на
прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в секторите
земеделие, храни и гори” и по-специално Приоритетна област 5в: „Улесняване на доставките и
използване на възобновяеми източници на енергия от вторични продукти, отпадъци, остатъци
и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката”.
Финансовата помощ по програмата ще бъде разпределяна за трансфер на знания и
умения, схеми за подобряване на качеството на продуктите, инвестиране във физически
активи, развитие на селскостопански предприятия и други. Общата помощ, определена за
България в периода 2014–2020 г., е над 2 млрд. евро.
Според предходния програмен период като селски райони са попадали по-голямата
част от общините, обект на това проучването (фигура 10).

19

Процедурите за набиране на проектни предложения по компонент 2 и компонент 3 бяха отворени в
началото на месец октомври, непосредствено преди предаването на настоящия доклад. Крайният срок за
подаване на проектните предложения е 07.01.2015 г.
20
Съгласно „Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)”
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Фигура 10. Групиране на селските общини по (ПСРС) 2007-2013 г.
По тази програма може да се търси финансиране за следните типове проекти:
проекти за изграждане на фабрики за производство на биогорива с използване
на суровината от горските стопанства или отпадната суровина от
дървообработващите предприятия;
проекти за производството на биогаз от растителни и животински отпадъци в
малки и средни стопанства;
-

5.8.

други проекти за оползотворяване на ВЕИ.

Оперативни програми 2014–2020

Към момента на изготвянето на настоящия доклад правилата, по които ще бъдат
финансирани проектите по оперативните програми не са приети. По долу ще представим
основните приоритети на програмите, свързани с реализирането на проектите за
оползотворяване на ВЕИ.
Оперативна програма „Околна среда” 2014 –2020 г.
Оперативната програма „Околна среда” 2014–2020 г. ще бъде разделена на 4
приоритетни оси: Води, Отпадъци, НАТУРА 2000 и биоразнообразие и Превенция и управление
на риска от наводнения. В първите две от тези оси може да бъде включено и изграждането на
съоръжения за оползотворяването на ВЕИ чрез изгаряне на биогаз в депа за ТБО и ПСОВ. Сред
приоритетите в програмата са приоритетното изграждане на ВиК инфраструктура в
агломерации с над 10 000 екв. ж. и в такива с над 2000 екв. ж., определени като приоритетни в
Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ), както и дейностите за изпълнението на
демонстрационни/пилотни проекти с цел събиране, синтезиране, разпространяване и
прилагане на нови, нетрадиционни успешни мерки, добри практики и управленски подходи в
областта на управлението на отпадъците.
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014–2020 г.
Оперативната програма ОПИК 2014–2020 г. има за цел да стимулира растежа на
българската икономика и да повиши нейната конкурентноспособност сред страните от ЕС. В
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мерките за растеж и конкурентноспособност в програмата са заложени и възможности за
иновации в предприятията и съвместни проекти на предприятия и висши учебни заведения,
мерки за повишаване на енергийната ефективност в предприятия и намаляване на
използването на конвенционална енергия, намаляване на емисиите парникови газове, системи
за ефективно оползотворяване на ресурсите. Специално внимание трябва да се обърне на
Приоритетна ос 2: "Енергийни технологии и енергийна ефективност" и по специално на
инвестиционен приоритет 2.1 Енергийна и ресурсна ефективност: „Подкрепа за повишаване на
енергийната ефективност в предприятията – включваща изготвяне и провеждане на
обследвания за идентифициране на нуждите от енергийна ефективност в предприятия;
внедряване на технологии и производствени линии, които водят до повишаване на
енергийната ефективност в подкрепените предприятия, намаляване на употребата на
конвенционална енергия в производството, намаляване на емисиите от парникови газове (вкл.
и чрез системи за улавяне и съхранение на CO2), СМР, водещи до подобряване на енергийните
и топлинните характеристики на сградния фонд на предприятията и др. подобни”.
По ОПИК могат да бъдат финансирани проекти за подмяна на горивна база, т.е.
използване на ВЕИ за отопление и производствени процеси в малки и средни предприятията.
Оперативна програма "Региони в растеж” (ОПРР) 2014–2020 г.
Основен приоритет на ОПРР 2014–2020 г. ще бъде устойчивото и интегрираното градско
развитие. Приоритетът включва широк набор от допустими инвестиции. Програмата
предвижда целенасочени инвестиции във възобновяеми енергийни източници и подобряване
на енергийната ефективност на сградите. Концентрацията се постига чрез фокусиране в
допустимите градове (фигура 11) и по-конкретно в рамките на зоните на въздействие на
съответните Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Поспециално внимание трябва да се обърне на Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано
градско развитие, инвестиционен приоритет 1.1 „Подкрепа за енергийната ефективност, за
интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в
публичната инфраструктура, включително в обществените сгради и в жилищния сектор”.

84

IPA Cross-Border Programme
CCI Number 2007CB16IPO007

Фигура 11. Градове за подкрепа за устойчиво и интегрирано градско развитие по ОП
„Региони в растеж“ 2014-2020 г.21
Цялата Приоритетна ос 1 ще се изпълнява чрез финансови инструменти, като с
приоритет ще бъдат по-слабо развитите райони. В приоритетната ос ще бъдат допустими
инвестициите за въвеждане в експлоатация на ВЕИ на сгради след прилагане на мерки за
енергийна ефективност по сградите, включително многофамилни жилищни сгради. Ще има
възможност за предоставянето на заеми и гаранции за възстановими инвестиции, за
въвеждане на мерки за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми
източници, в многофамилни жилищни сгради и студентски общежития.
Конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР са Дирекция „Обновяване на
жилищните сгради”, МРР / фонд за жилищно обновяване; 67 общини, съгласно раздел 4.2
„Устойчиво градско развитие“ от програмата (сред които Благоевград, Петрич, Гоце Делчев,
Разлог и Сандански), колежи, университети и юридически лица, които управляват студентски
общежития.

5.9. Програма „Енергийна ефективност“ на Европейската
инвестиционна банка и Международен фонд „Козлодуй“
Програмата предвижда комбинирането на заем (средствата са осигурени от
Европейската инвестиционна банка и са достъпни чрез банките-партньори по програмата) с
грант (средства, осигурени от Международен фонд Козлодуй). За общини и други обществени
организации грантът достига до 20% от стойността на проекта, а за частни фирми и
организации – до 15% за проекти в областта на енергийната ефективност и до 20% за проекти в
областта на ВЕИ. Заемите осигуряват до 50% от стойността на проектите, в редки случаи и по

21

Екологична оценка на оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., Нетехническо резюме,
София, Октомври, 2013 г.
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изключение до 75%. Делът за частните проекти е 25% от общия бюджет на програмата.
Независим енергиен експерт сертифицира разходите по гранта.
По програмата може да се финансират следните подотрасли:
-

енергоспестяване / енергийна ефективност в сградния фонд;

малки електроцентрали за комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия;
-

вятърна енергия;

-

електроразпределителни дружества;

-

газоразпределение;

-

слънчева енергия: фотоволтаични и топлинни слънчеви колектори;

-

ВЕЦ;

-

геотермална енергия;

-

топлофикация.

Банки партньори по програмата са Райфайзенбанк България и УниКредит Булбанк.

5.10. Програми за транс-гранично сътрудничество
Окончателните проекти, по Програмата за трансгранично сътрудничество 2014–2020 г.
България – Сърбия и Програма за трансгранично сътрудничество 2014–2020 г. България –
Македония по Инструмента за присъединителна помощ (ИПП), са внесен за окончателно
одобрение от Европейската комисия.
Проектът за Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България
също очаква одобрение от Европейската комисия.
По тези програми, освен инвестиционни проекти, може да се търси финансиране и за
така наречените „меки проекти” или проекти, свързани с енергийни обследвания,
предпроектни проучвания, информационни кампании, общинско планиране, обучения и др.

5.11. Програма LIFE
Програмата LIFE финансира проекти, които допринасят за развитието и прилагането на
политиката и законодателството в областта на околната среда. Тази програма улеснява
интеграцията на конкретни проблеми на околната среда с други политики, а в по-общ план,
допринася за устойчивото развитие.
На 19 март 2014 г. е приета дългосрочната работна програма LIFE за периода 2014–2017
г. с максимален бюджет от 1 796 242 000 EUR, който ще се използва за финансиране в следните
приоритетни области:
1. Обща сума в размер на 1 347 074 499 евро за подпрограмата за околната среда, които
се разпределят, както следва:
495 845 763 евро
ефективност“;

за

приоритетна

област

„Околна

среда

и

ресурсна
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-

610 068 900 евро за приоритетна област „Природа и биологично разнообразие“;

162 999 836 евро за приоритетна област „Управление и информация, свързани с
околната среда“;
-

78 160 000 евро за разходи, свързани с помощни дейности.

2. Обща сума в размер на 449 167 501 евро за подпрограмата за действия във връзка с
климата, които се разпределят, както следва:
193 559 591 евро за приоритетна област „Смекчаване на последиците от
изменението на климата“;
190 389 591 евро за приоритетна област „Адаптиране към изменението на
климата“;
47 588 319 евро за приоритетна област „Управление и информация, свързани с
околната среда“;
-

17 630 000 евро за разходи, свързани с помощни дейности.

Финансовите средства, предвидени по програмата LIFE за отделните държави, зависят
от следните фактори: брой и гъстота на населението, обща площ на обекти по „Натура 2000",
както и относителният им дял спрямо общата територия на държавата. За проекти от България
е предвиден финансов ресурс в размер на 3,04% от общия бюджет на програмата.
Няма ограничения по отношение на това какви организации могат да кандидатстват с
проект, но в проектното предложение трябва да бъде доказан техния организационен и
финансов капацитет за изпълнението на проектa. Ще бъдат финансирани следните видове
проекти: пилотни, демонстрационни, за най-добри практики, интегрирани, за техническа
помощ, за изграждане на капацитет, подготвителни, проекти за информация, осведоменост и
разпространение.
По програмата може да се търси финансиране на процес по планиране на изграждането
на пилотен завод за оползотворяването на биомаса в дадена община. Допустимо е останалите
дейности по финансирането на завода да бъдат осъществени в т.нар. интегрирани проекти,
включващи други източници на финансиране.

5.12. Договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори)
ЕСКО услугите са бизнес модел, заимстван от развитите европейски страни и САЩ.
Моделът се развива в България от няколко години, но за съжаление до момента пазарът за
такъв тип услуги не е достатъчно развит. ЕСКО фирмите са специализирани в предлагането на
пазара на енергоспестяващи услуги. Основната им дейност е разработването на пълен
инженеринг за намаляване на енергопотреблението, респективно разходите за
енергоносители. Фирмите използват собствени или привлечени от трета страна средства за
покриване на всички инвестиционни разходи за осъществяването на даден проект и получават
своето възнаграждение от постигнатите икономии в периода, определен като срок на
откупуване. Задължението на клиента е да осигури средствата за годишните енергийни
разходи, равни на правените от него преди внедряването на енергоспестяващите мерки. За да
се изпълни тази услуга, между възложителя и изпълнителя се сключва специфичен договор,
наречен ЕСКО договор или договор с гарантиран резултат. Договорът с гарантиран резултат е
специфичен търговски договор, нормативно регламентирани в специализирана наредба към
ЗЕЕ, която е насочена към осъществяване на мерки по енергийна ефективност в сгради
държавна и общинска собственост.
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Тъй като вложените средства по такъв тип проект се изплащат от реално достигнатите
икономии, целият финансов, технически и търговски риск се поема от ЕСКО фирмата. Страни по
такъв тип договори могат да бъдат министерства, общини, индустриални предприятия, частни
лица от една страна, и фирми за енергоефективни услуги (ЕСКО), от друга страна. Най-често
този тип договори са със срок между 5 и 10 години. След изтичане на срока на договора
подобренията остават за собственика на обекта.
Въпреки че този тип договори основно се свързват с внедряването на енергоспестяващи
мерки, подмяната на горивната база и въвеждането в експлоатация на котли, използващи
биомаса е една от най-често предлаганите мерки, особено в районите с богати ресурси на
дървесина. Осъществяването на такъв договор довежда не само до по-пълното
оползотворяване на местните ресурси от биомаса, но и до подобряването на сградния фонд.
ЕСКО фирмите предлагат на своите клиенти извършване на енергийно обследване,
определяне на потенциала за спестяване на енергия и парични разходи и 100% финансиране
до достигане на гарантираните икономии, разпределящи се между компанията и клиента.
Участието на независим консултант при договарянето на условията по договора и
базовата линия за изчисляване на икономиите, както и при оценяването на постигнатите
икономии и мониторинга на енергопотреблението по време на изпълнението на проекта, е от
съществено значение за защитата на интересите и на двете страни.

5.13. Фонд за енергетика и енергийни икономии
Фонд енергетика и енергийни икономии (ФЕЕИ) е акционерно дружество със специална
инвестиционна цел. ФЕЕИ е първият фонд в България, който инвестира в секюритизация на
вземанията по договори за енергийна ефективност, т.е. инвестиране на набраните чрез
издаване на ценни книжа парични средства във вземания, приоритетно от реализация на
проекти в сферите енергетика и енергийна ефективност.
Дейностите/мерките, които се финансират от ФЕЕИ са: реализация на публично-частни
партньорства в сферата на енергийната ефективност основно в 3 направления – сгради,
проектирани и построени до 1998 г.; промишлени предприятия и инфраструктурни проекти;
осъществяване на проекти по енергийната ефективност на сгради, общинска и държавна
собственост, изпълнение на енергоефективни мероприятия в промишлеността, инженеринг за
намаляване на енергийните разходи в предприятия; мерки за енергийната ефективност на
улично осветление; комплексни услуги – енергийно обследване, анализ и моделиране, подбор
на мерки, проектиране, финансиране, изпълнение и мониторинг.
Бенефициенти могат да бъдат както общини, така и корпоративни клиенти и частни
лица.
Въпреки, че ФЕЕИ е ориентиран предимно към енергийната ефективност, такива мерки
биха могли да се комбинират с подмяна на горивна база и използване на биогорива, както за
отопление така и за промишлени нужди.

5.14. Публично-частно партньорство (ПЧП)
В случаите когато общината не разполага с достатъчно собствени и привлечени
средства, за да може да реализира мащабен проект за оползотворяването на ВЕИ, отлична
възможност тази бариера да се преодолее е включването на бизнес и други партньори в
проекти от взаимен интерес. Проекти, при които може да се използва такава форма на
инвестиране, са например:
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изграждане на фабрика за биогорива (пелети и дъресни трески) – общината
може да участва с предоставяне на терен и осигуряване на суровина за фабриката;
-

изграждане на мини ВЕЦ – терени и инфраструктура;

-

изграждане на малки топлоцентрали – терен и осигуряване на гориво.

ПЧП може да бъде от ключово значение за финансирането на проектите, тъй като по
някои от оперативните програми общината не може да кандидатства сама, защото не е микро,
малко или средно предприятие.

6.

Заключения

Съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници всяка община следва да
разработва общинска дългосрочна и краткосрочна програма за насърчаване използването на
енергията от ВЕИ в съответствие с Националния план за действие за енергията от
възобновяеми източници. Тези програми следва да включват:
оценки на наличния и прогнозния потенциал на ресурсите за производство на
енергия от ВЕИ;
-

мерки за използване на енергията от ВЕИ;

-

мерки за насърчаване на производството на енергията от ВЕИ;

анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство
на енергия от ВЕИ;
схеми за подпомагане на проекти за производство и потребление на енергия от
ВЕИ;
-

ежегодни информационни и обучителни кампании за населението.

По време на изготвянето на този документ единствено община Рила предостави на
екипа предварителна версия на Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването
на енергията от ВЕИ и биомаса. Програмата е за периода 2014 – 2020 година.
Общините не трябва да гледат на тези програми, като на чиста формалност, а като на
инструмент за постигане на по-пълното оползотворяване на наличните ресурси от ВЕИ.
Основните ползи от оползотворяването на тези ресурси могат да се обобщят по следния начин:
-

повишаване на собствените приходи в общинския бюджет;

намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива в
общината;
-

повишаване сигурността на енергийните доставки;

-

повишаване на трудовата заетост;

намаляване на вредните емисии и на емисиите на парникови газове в
атмосферата;
-

повишен дял на усвоените средства от Европейските фондове за проекти за ВЕИ;
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повишаване на благосъстоянието и намаляване на риска за здравето на
населението.
При изготвяне на своите програми общините следва да анализират различните типове
ВЕИ. Проучените в този доклад общини от Югозападна България следва да обърнат поспециално внимание на следните видове източници, за които има най-висок, нереализиран
потенциал на техните територии:
Геотермална енергия
Специално внимание на топлите минерални извори, намиращи са на територията им,
би следвало да обърнат общините Разлог, Сандански, Симитли, Банско, Благоевград, Гърмен и
Кресна. В общините Белица, Петрич, Рила, Бобошево и Гоце Делчев също има находища на
минерални води, но ресурсът е малък или вече е оползотворен. Всички общини могат да се
възползват от нископотенциалната геотермална енергия, чрез термопомпени инсталации (виж.
Глава 3.1).
Биомаса
На територията на разглежданите общини ресурсите от дървесна биомаса не се
оползотворяват напълно. Отгледните и възобновителните сечи, предвидени в
лесоустройствените планове, не се изпълняват пълноценно поради липсата на пазар за
дървесината. Най-висок е потенциалът за реализиране на проекти за оползотворяване на
наличния ресурс от дървесна биомаса в общините Благоевград, Гоце Делчев, Струмяни и
Трекляно. Общини като Банско, Гоце Делчев и Разлог вече са осъществили проекти за
оползотворяване на свободните ресурси от биомаса за производството на топлинна енергия, а
останалите общини могат да последва добрият им пример.
Хидроенергия
Общините с най-висок потенциал са Банско, Белица и Гоце Делчев. Поради планинския
релеф на териториите на разглежданите общини, много от населените места се водоснабдяват
гравитачно. Именно върху изграждането на МВЕЦ на съществуващите водопроводи би
следвало да се концентрират всички общини, отчитайки факта, че това е национален приоритет
според Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор.
Слънчева енергия
Въпреки, че към момента не се допуска присъединяване към електропреносната мрежа
на големи фотоволтаични паркове, на територията на всички общини има потенциал за
изграждането на нови инсталации за производство на електрическа енергия за собствени
нужди върху покриви на сгради или за производство на топлинна енергия (виж Глава 3.2). Все
още обаче финансовите показатели на проектите за фотоволтаични инсталации не са
достатъчно добри.
В региона по-малък потенциал за реализирането на проекти за оползотворяване на
енергията от ВЕИ има за следните видове източници:
Вятърна енергия
Големи (промишлени) ветрогенератори няма да бъдат присъединявани към
електропреносната мрежа до средата на 2015 г. Поради състоянието на електропреносната
мрежа на територията на разглежданите общини е малко вероятно и след този срок да могат
да се присъединяват нови мощности. Малките ветрогенератори с мощност от 0,5 до 50 kW,
въпреки че не попадат под това ограничение, все още са прекалено скъпи и нерентабилни и не

90

IPA Cross-Border Programme
CCI Number 2007CB16IPO007

представляват интерес за частните инвеститори. Такива ветрогенератори са подходящи за
отдалечени райони, в които няма съществуваща електропреносна мрежа.
Биогаз
Предимно планинският релеф на териториите на разглежданите общини обуславя
липсата на големи животновъдни ферми (развито е предимно пасищното животновъдство) и
на големи производители на селскостопанска продукция. Преобладават малките стопанства,
чиито отпадни количества от тор и земеделски остатъци не са достатъчни за изграждането на
голяма централа за производството на топлинна и електрическа енергия от биогаз.
От изложеното в настоящия документ може да се заключи, че ресурсите от ВЕИ на
територията на разглежданите общини не се оползотворяват пълноценно. Като основни
причини за това могат да се посочат тежките административни процедури,
политическата несигурност, липсата на стратегия, недостатъчната информираност на
заинтересованите страни, както и ниската цена на електроенергията (Глава 4). Именно за
да се повиши информираността на всички заинтересовани страни, в настоящия доклад
бяха представени:
-

обобщение на наличните на територията на всяка община ресурси от ВЕИ (Глава 2);
обзор на възможните технологии за оползотворяване на тези ресурси (Глава 3);
обзор на механизми за финансиране на проекти за оползотворяване на ВЕИ (Глава 5);
препоръки за по-пълноценно оползотворяване на ресурсите от ВЕИ (Глава 7).

7.

Препоръки

В тази част от доклада, освен препоръки как да се осъществи конкретен проект за
оползотворяването на ВЕИ, е обърнато внимание и на ролята на общинските власти като орган,
който би следвало да информира и ангажира широката общественост, спомагайки за попълното оползотворяване на ресурсите от ВЕИ.

7.1. Основни стъпки при реализацията на проект за
оползотворяване на ВЕИ
Стъпка 1
Определяне на наличните, достъпни за оползотворяване ресурси. Обзор за наличните
ресурси за всяка община поотделно са представени в Глава 2 на настоящия документ.
Заинтересованите лица би следвало да се запознаят по-подробно с тези ресурси и да преценят
дали има условия за оползотворяването им. Например при наличието на топли минерални
води от съществено значение е наличието на консуматор на топлинната енергия, докато при
наличието на достатъчно слънчева радиация, основен фактор е релефът и местоположението
на обекта, на който ще се монтира фотоволтаичната инсталация, както и условията за
присъединяване към електроразпределителната мрежа.. По-горе е даден пример за
територията на Банско, при който само един километър разстояние между инсталациите води
до разлика в годишното производство от 12,6 %.
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Стъпка 2
Избор на технология за оползотворяването на ресурсите. В Глава 3 са разгледани
основните технологии за оползотворяване на различните видове ВЕИ. Те зависят най-вече от
характеристиките на източника (напр. температурата на минералната вода; количеството
оборски тор и отпадъците от селското стопанство и др.).
Стъпка 3
Предпроектно проучване. След запознаването с наличните ВЕИ и възможностите за
тяхното оползотворяване би следвало да се инвестира в изготвянето на детайлно
предпроектно проучване. Изготвянето на този документ изисква да се ангажират тесни
специалисти, запознати с технологиите за използването на съответните видове ВЕИ.
Преминавайки през първите две стъпки, заинтересованото лице ще може правилно да зададе
критериите за извършването на проучването, в което трябва да са анализирани не само
техническите, но и финансови показатели на евентуалния проект. Предпроектното проучване
трябва да включва следните параметри на проекта:
-

очаквано производство на енергия (топлинна или електрическа);

очаквани спестявания на гориво или енергия (ако се заместват конвенционални
горива или енергия);
-

очаквано намаляване на емисиите на парникови газове;

очаквани инвестиционни разходи и разходи за поддръжката и експлоатацията
на съоръженията;
-

срок на откупуване на инвестицията;

-

нетна сегашна стойност (NPV) на проекта;

-

вътрешна норма на възвращаемост (IRR) на проекта.

При някои проекти (например изграждане на МВЕЦ) трябва да се обърне специално
внимание на допустимостта на проекта от екологична гледна точка.
В случай, че проектът е свързан с използването на ВЕИ за отоплението на сгради, вместо
предпроектно проучване е достатъчно да се извърши енергийно обследване на сградата.
Стъпка 4
Определяне на източника на финансиране. Докато за предпроектното проучване
общината или друго заинтересовано лице могат да кандидатстват за финансиране, но могат да
си позволят да вложат и собствени средства, при реалното осъществяване на проекта за
оползотворяване на ВЕИ обикновено се използват различни източници на финансиране, като
актуалните към момента са описани в Глава 5. В повечето случаи добре изготвеното
предпроектно проучване, включващо изброените по-горе параметри на конкретния проект, е
достатъчно за кандидатстването пред различните фондове и търговски банки. Обикновено за
кандидатстване по оперативните програми се налага и изготвянето на технически проект (виж
Стъпка 5). При кандидатстване за финансиране (особено по оперативните програми) в
повечето случаи бенефициентът ползва услугите на консултантски фирми за изготвянето на
документацията, но при наличието на достатъчно капацитет и подготвени кадри, по-изгодно е
документацията за кандидатстването да бъде изготвена от самия бенефициент.
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Тук трябва да се отбележи, че общинският бюджет трябва да служи не за
осъществяване на проекти, а за привличането на средства са осъществяването им.
Стъпка 5
Изготвяне на технически проект. Избор на изпълнител. Необходимо е да се обърне
много сериозно внимание на подготовката на тръжната документация и тръжните процедури.
Избраните изпълнители следва да са в състояние да осигурят високо качество на изпълнението
на техническия проект и строително-монтажните дейности. На този етап следа да се изготвят и
всичките необходими документи за реализацията на проекта.
Стъпка 6
Реализация на проекта. На този етап възложителят следва да осигури надзор,
гарантиращ качественото и навременното реализиране на проекта.
Стъпка 7
Измерване и проверка на резултатите. Много често тази стъпка не се реализира, но тя
е от съществено значение при цялостната оценка на реализирания проект. Тази стъпка е
задължителна при изпълнение на проект съгласно сключен договор с гарантиран резултат
(ЕСКО договор), като в такива случаи е препоръчително измерването и проверката на
резултатите да се извършва от външна фирма с цел избягването на конфликтите между
възложителя и изпълнителя. Освен това въз основа на измерването и проверката на
резултатите, може да се изготвят анализи, на база на които да се подобри и доразвие проекта с
цел увеличаване на произведената/спестената енергия и/или намаляване на разходите за
експлоатация и поддръжка. В случай, че дадена община реализира проект с кратък срок на
откупуване и добра възвращаемост, водещ до намаляване на емисиите на парникови газове и
намаляване на финансовите разходи, то следва тези резултати да се популяризират сред
местната общественост за спечелване на обществената подкрепа за пълноценното
оползотворяване на ВЕИ.

7.2. Роля на общината при пълноценното оползотворяване на
свободните ВЕИ ресурси
Равнището на оползотворяване на ВЕИ на територията на всяка община се определя от
поведението на домакинствата, фирмите, производствените предприятия и на самата
общинска администрация. Общината често разполага само с косвени възможности за влияние
върху на потребителите и производителите на енергия. В тази част от доклада са разгледани
различни форми и инструменти за мотивиране на крайните потребители на енергия да
предприемат действия за увеличаване на дела на енергията от ВЕИ в крайното потребление.
Мотивиращото действие на общината може да се реализира например чрез
повишаване на информираността посредством: откриване на информационни бюра, достъпни
за частни лица и фирми; разпространение на практически полезни съвети за оползотворяване
на достъпни ВЕИ ресурси (слънчева енергия, биомаса и др.); изпълнение на демонстрационни
и пилотни проекти, осъществени от общината или от частни лица; образователни дейности в
училищата и висшите учебни заведения; консултантски услуги, свързани с предоставянето на
техническа и финансова помощ и др. Полезен инструмент за реализирането на мотивиращата
функция на общината могат да бъдат местните данъци и такси и насърчителните програми.
Повишаването на информираността е възможно единствено чрез активна комуникация
с обществеността, базирана на комуникационна стратегия (връзки с обществеността). Този
процес (основан на няколко главни елемента: стратегическо целеполагане и приоритети,
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анализ на заинтересованите страни, разработване на послание, медия планиране, организация
и ресурсно обезпечаване) трябва да се разглежда като инструмент на местната политика и да
се основава на активен диалог с местните обществени слоеве. Препоръчително е изготвянето
на комуникационен план спрямо определени целеви обществени групи, съдържащ ясно
формулирани цели, послания и средства за комуникация. Всяка целева група има специфично
потребление на комуникационни канали и предпочита определени източници на информация,
затова и следва да се изберат най-подходящите комуникационни канали според групата.
Очаквани резултати от комуникацията с обществеността може да бъдат: постигането на
прозрачност относно политиката на общините, свързана с оползотворяването на ВЕИ;
изграждането на взаимно доверие между общинската администрация и местната общност; посилна обществена подкрепа при изпълнението на общински програми; промяна в отношението
на всички лица, свързани с производството и потреблението на енергията; а в най-добрия
случай – промяна на инвестиционното поведение на гражданите и фирмите.
Изготвянето на комуникационен план, имащ за цел по-широкото оползотворяване на
ВЕИ на територията на дадена община, допринася значително за осъществяването на
приоритетите на всяка общинска дългосрочна и/или краткосрочна програма за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми източници и горива.
Основните целеви групи, на които трябва да се обърне специално внимание в
комуникационния план са следните:
-

Общинският съвет;

-

управителите на общински имоти;

-

общинските фирми;

местните задължени лица по смисъла на Закона за енергийната ефективност, в
т.ч. енергийните дружества;
-

строителните фирми и дистрибуторите на материали, компоненти и технологии;

местните представителства и
организации (КСБ, БСК, БТПП и др.);
-

индивидуалните

членове

на

браншови

местните малки и средни предприятия (МСП);

индивидуалните собственици на жилища и представителите на етажна
собственост;
-

гражданските сдружения и НПО;

образователните институции (детски градини, училища, професионални учебни
центрове);
-

областните информационни центрове;

-

банките и другите местни финансови институции;

-

регионалните и местните медии и др.

Основните средства за комуникация могат да бъдат:
-

раздаването на проспекти и брошури;
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директният маркетинг (изпращане на писма по електронна и традиционна
поща);
-

провеждането на дебати и публични срещи;

привличането на ключовите заинтересовани страни в процесите на обсъждане и
вземане на решения;
-

рекламите по електронните медии (радио и телевизия);

-

печатната реклама;

-

съобщенията за медиите и интервютата с водещи фигури;

-

пресконференциите;

-

онлайн рекламата;

-

дискусионните форуми, блоговете, социалните мрежи;

реализирането на съпътстващи медийни събития при осъществяването на
демонстрационни и пилотни проекти и др.;
специалните събития (участие на известни личности, демонстрации на
ефективността на проектите, прожекции в градска среда и др.);
-

участието в изложения, специализирани форуми и др.

Организирането на медийни събития при осъществяването на демонстрационни
проекти, с които да се покаже ефективността и ползата от даден тип проекти, целят да
мобилизират политическата и обществената подкрепа за по-широкото им прилагане.
Осъществяването на пилотни проекти, които в последствие могат да се мултиплицират в
множество обекти, дават добър пример, който обществеността да последва.
За да се осъществи комуникационната кампания по най-ефективния възможен начин,
се препоръчва да се използват възможностите на местните средства за масово осведомяване.
Препоръчително е общинската администрация да има налична база данни с контакти на медии
и партньорски организации на общината, чрез които да се изпращат правилните послания към
различните целеви групи. Въпреки че регионалните медии не са особено добре развити в
България, трябва да им се обърне особено внимание, тъй като в общия случай целевите групи
имат по-високо доверие в тях при отразяването на местните проблеми и сюжети, още повече,
че е значително по-лесно и ефикасно да се създаде медийно съдържание специално за тях.
Разумно е да се търси комбинация от средства за комуникация. Практиката показва, че
най-добри резултати дава личният контакт. В същото време този начин на комуникация
изисква много време, дава достъп до малък брой хора и по тези причини често пъти не е много
ефективен. Средствата за масово осведомяване са много по-подходящи за достигане до голям
брой хора. Недостатъкът в този случай е, че информацията често пъти е прекалено обща, а
освен това използването на средствата за масово осведомяване може да бъде скъпо.
Привличането на професионален външен консултант най-често е необходимо условие за
постигане на оптимален медиамикс, особено при липса на специализиран отдел за връзки с
медиите.
Успешно реализираната комуникационна стратегия е най-добрият механизъм за
изграждане на обществено доверие и мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнението
на всяка общинска програма.
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