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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Документът е разработен в съответствие с чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници (ЗЕВИ), както и с Националния план за действие за енергията от 

възобновяеми източници (НПДЕВИ). 

 Тя е насочена към активизиране на държавната политика за устойчивото 

използване на ВЕИ на общинско ниво, съобразно специфичната ситуация във всяка 

община. 

 Принципите, които са залегнали в разработването на НПДВЕИ, и които имат 

отношение към регионалната политика, са следните: 

 Децентрализация: Разширяване на отговорностите на регионалните и местните 

власти от планиране към реализиране на НПДВЕИ. 

 Планиране: Реализирането на НПДВЕИ се осъществява чрез областните и 

общинските програми и подлежи на актуализиране в резултат на мониторинга и 

оценките от прилагането й. 

 Ангажираност: Мерките на националната политика за развитие на ВЕИ не 

заместват, а допълват местните мерки. 

 Състезателност и прозрачност: Съобразно качеството на предлаганите проекти 

(което се проверява допълнително от АУЕР на база икономическа ефективност на 

инвестициите) и в съответствие с принципите за прозрачност и яснота, областните и 

общинските програми се конкурират за ефективно използване на местните ресурси. 

 Партньорство и сътрудничество: осъществяване на дейностите по планирането 

и реализацията НПДВЕИ чрез партньорство с централните, регионалните и местните 

власти, НПО, бизнес-средите, научните организации (университети и институти). 

 Информационно осигуряване: наличие на актуална информация на регионално и 

местно равнище относно изпълнението на НПДВЕИ. 

 Очаквани ефекти от подобряване на взаимодействието между централните и 

местните органи на изпълнителната власт: 

 • балансиране на икономическите, екологичните и социалните аспекти при 

усвояване потенциала на ВЕИ. 

 • институционална и секторна координация при решаване на задачите за развитие 

на ВЕИ. 

 • Повишаване на квалификацията в институциите на регионално ниво в 

прилагането на общинските програми по ВЕИ. 

 • изграждане на информационна система за подпомагане на дейностите по ЕЕ и 

ВЕИ на местно ниво. 
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II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

 

Република България ще се стреми да постигне до 2030 г. най-малко 27.09% дял на 

енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия. Така определената 

национална цел следва да бъде постигната чрез увеличаване на потреблението на енергия 

от ВИ и в трите сектора: електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за 

охлаждане, и транспорт. 

Възприетата в ИНПЕК прогноза за развитие на енергийния баланс на страната за 

периода от 2020 г. до 2050 г. отразява приоритетното значение на енергийната 

ефективност за прехода на българската икономика към нискоемисионна и приносът на 

енергията от ВИ за намаляване емисиите на парникови газове (ПГ). 

Прогнозата за енергийния баланс на страната предвижда през 2030 г. увеличаване на 

дела на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия с 11.09 процентни 

пункта, спрямо определената за Република България в Приложение I на 

Директива 2009/28/ЕО5 национална цел за 2020 г. Планираното увеличение отчита 

ранните усилия на България от очакваното преизпълнение през 2020 г. на националната 

задължителна цел от 16% дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на 

енергия и надхвърля референтните стойности за увеличение на дела на енергията от ВИ 

за 2022 г., 2025 г. и 2027 г., посочени в чл. 4, параграф 1, б. а), т. 2) от Регламент (ЕС) 

2018/1999. 

При определянето на националната цел до 2030 г. Република България е следвала 

препоръките на ЕК, България да повиши равнището на амбициозност за 2030 г., като 

предвиди дял на енергия от ВИ най-малко 27%. 

По този начин Република България ще допринесе в максимална степен за по-бързото 

нарастване на потреблението на енергия от ВИ и постигането през 2030 г. на поне 32-

процентен дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия в 

Европейския съюз. 

Общинската Програма е съобразена с развитието на Югоизточен район за планиране, 

особеностите и потенциала на Община Малко Търново за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива. 

 

 

Основни цели: 

 

 Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници; 

 Подобряване на средата за живот и труд; 

 Създаване на условия за активизиране на икономическия живот в общината при 

спазване на установените норми за вредни вещества в атмосферата.  

 

Подцели: 

 

 Намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, финансирани от общинския 

бюджет чрез внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки и 



 5 

усъвършенстване на организацията за поддръжка и контрол на енергийните 

съоръжения; 

 Подобряване енергийното управление на територията на общината и намаляване 

разходите за енергия в обекти и сгради, финансирани от общинския бюджет чрез: 

- Внедряване на енерго спестяващи технологии и мерки; 

- Усъвършенстване на организацията за поддръжка и контрол на енергийните 

съоръжения. 

 Подобряване качеството на енергийните услуги; 

 Достигане на нормативните изисквания за осветеност в учебни, детски, социални 

и здравни заведения, улици, пешеходни зони и други; 

 Създаване на системата за събиране на информация за енергопотреблението на 

общинските обекти и изготвяне на точни анализи и прогнози; 

 Изготвяне на проекти за финансиране от Програмите на Министерство на 

икономиката, енергетиката, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Министерство на образованието, младежта и науката, 

Програма за развитие на селските райони, Фонд «Козлодуй» и други за 

внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки. 

 

 

 

III. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

 

 Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);  

 Закон за енергетиката (ЗЕ); 

 Закон за устройство на територията (ЗУТ);  

 Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

 Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);  

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

 Закон за горите; 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото 

прилагане;  

 Закон за водите; 

 Закон за рибарство и аквакултурите; 

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

програми (ЗООС); 

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

околната среда (ЗООС);  

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

на електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически 

мрежи (ЗЕ); 

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

строителството (ЗУТ). 
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IV. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 

 

4.1. Географско местоположение 

 

Община Малко Търново се намира в Югоизточния район за планиране от ниво 4 на 

България, както и се явява част от област Бургас. Местоположението на община Малко 

Търново е периферно, като заема най-южните части на областта.  

Границите й са както следва: 

- На изток: община Царево; 

- На запад: община Средец; 

- На север: общините Созопол и Приморско; 

- На юг:  Р Турция. 

 

Общинският център е град Малко Търново се намира на 76 км от областния център – 

Бургас и на 465 км от столицата на България – гр. София. 

Общината има 13 населени места – гр. Малко Търново, с. Стоилово, с. Бръшлян, с. 

Звездец, с. Евренозово, с. Близнак, с. Младежко, с. Бяла вода, с. Калово, с. Заберново, с. 

Визица, с. Граматиково и с. Сливарово. 
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4.2. Площ, брой населени места, население 

 

4.2.1. Територията на общината е 798 km2, което представлява 10.3% от общата площ 

на Бургаска област и 0.76% от територията на страната, съгласно Общинския план за 

развитие 2007 – 2013 г. Общината е третата по големина в състава на област Бургас по 

територия, но е най-слабо населената от всички 13 общини в състава й. 

 

4.2.2. Селищна мрежа 

Община Малко Търново е съставена от тринадесет населени места – един град – 

Малко Търново,  които е общински център и дванадесет села.  

Съгласно Актуалната категоризация на населените места от 27.11.2018 г. 

(утвърдена със Заповед на Министъра на МРРБ – ДВ бр. 66/28.08.2012 г.), община Малко 

Търново е от 4 категория, а населените места се категоризират, както следва: 

- гр. Малко Търново - общински център - категория IV; 

- с. Звездец и с. Граматиково - категория VI; 

- с. Стоилово, с. Бръшлян, с. Евренозово, с. Близнак, с. Младежко, с. Бяла вода, с. Калово, 

с. Визица, с. Заберново, с. Сливарово – категория VIII. 

 

 

4.2.3. Брой на населението 

 

Населението на Област Бургас към 31 декември 2021 г. е  408 704 души, което 

представлява 5,00% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 4-то 

място в страната по този показател.  

Към 31.12.2021 год. населението на община Малко Търново е 2 993 души.  
Около 63% от населението на община Малко Търново е съсредоточено в общинския 

център (1 890 души), а около 37% живеят в селата (1 103 души).  

От 2011 до 2021 г., населението в Община Малко Търново е намаляло с 685 души, 

което представлява 5,8%. 

 

Бургас 408 704 196 999 211 705 311 099 148 136 162 963 97 605 48 863 48 742 

Айтос 27 326 13 296 14 030 18 974 9 090 9 884 8 352 4 206 4 146 

Бургас 204 804 96 832 107 972 199 571 94 223 105 348 5 233 2 609 2 624 

Камено 10 609 5 367 5 242 4 051 1 981 2 070 6 558 3 386 3 172 

Карнобат 22 464 10 928 11 536 16 483 7 916 8 567 5 981 3 012 2 969 

Малко Търново 2 993 1 472 1 521 1 890 943 947 1 103 529 574 

Несебър 30 721 14 923 15 798 21 493 10 355 11 138 9 228 4 568 4 660 

Поморие 27 839 13 444 14 395 19 204 9 140 10 064 8 635 4 304 4 331 
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Приморско 6 433 3 200 3 233 4 122 2 057 2 065 2 311 1 143 1 168 

Руен 27 180 13 616 13 564 - - - 27 180 13 616 13 564 

Созопол 13 982 6 883 7 099 7 178 3 473 3 705 6 804 3 410 3 394 

Средец 14 000 7 025 6 975 8 270 4 100 4 170 5 730 2 925 2 805 

Сунгурларе 11 189 5 485 5 704 2 890 1 433 1 457 8 299 4 052 4 247 

Царево 9 164 4 528 4 636 6 973 3 425 3 548 2 191 1 103 1 088 

 

 

 

4.3. Географски  характеристики  на  общината 

 

4.3.1  Релеф 

 

Общината се отнася към младонагънатата морфоструктура на Балканидите, която е една от 

основните морфоструктури за страната. Балканидите са едра форма на релефа, която, под 

действието на релефообразуващи процеси, възниква по време на определен етап от 

тектонското развитие на земната кора. Територия е изградена от различни по характер и 

възраст геоструктури. Структурата на херцинските (младопалеозойски) гранити, 

допалеозойски и палеозойски метаморфи са представени от слюдени шисти, гнайси, мрамори, 

филити, кварцити и др. Структурата на мезозойските (триаски и юрски) седименти е свързана 

пряко с мезозойските метаморфи. 

Релефът е предимно хълмист и нископланински (200 – 600 м н.в.). Територията на общината 

попада изцяло в Природен парк „Странджа“. На югозапад от Малко Търново е разположен 

връх Градище (710 м н.в.), който е най – високия връх за територията. На местата с 

карбонатни скали са характерни формите от карстов тип релеф – кари, въртопи, понори, 

каверни и пещери. Територията е с гъста залесеност и има наличие на магмени скали, поради 

което денудационно – ерозионните процеси са слабо развити. 

По скалата на Медведев, Шпонхойер и Карник сеизмичността на този район е пета степен, 

което е най-ниската степен за тази част на територията на България.  

 

 

4.3.2  Климат 

 

Според климатичното райониране на България (по Велев,1990, 2002), общината попада 

в континентално – средиземноморската област. Климатът в общината се формира под 

континенталното влияние от запад и север, черноморското влияние от изток и 

средиземноморското от юг. Като цяло странджанският климат има преходно-

средиземноморски характер – зимен максимум и летен (августовски) минимум на валежите и 

сравнително високи средногодишни температури. Характерни черти са топлото лято и меката 

зима, относително малката годишна температурна амплитуда и отсъствието на ежегодна 
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снежна покривка извън планинските райони. В този район изключително важно значение 

играе близостта до Черно и Средиземно море. 

Анализът на информацията по климатични елементи показва следните особености: 

Районът се характеризира с най-високи стойности на годишния радиационен баланс в 

страната – 57 ккал/см2 . Най-високите януарски температури на въздуха отчитани в ст.М 

Търново достигат до 1.4о С. Измерените абсолютни минимални температури на въздуха са 

едни от най-високите за страната: минус 22.3о С за ст.Малко Търново. Тези достигнати 

минимуми са ограничение за разпространението на субтропични култури от други региони на 

същата географска ширина (Кавказ). Максималните температури достигат високи граници – 

над 40 о С. Продължителността на периодите с устойчиво задържане на температурите на 

въздуха над 5 о С и 10 о С , както и късното настъпване на първия есенен мраз (най- рано на 7 

октомври) и сравнително ранното прекратяване на последния пролетен мраз (около 6 май) 

създават условия за виреене на множество топлолюбиви растения. 

 

 

4.3.3  Слънчево греене 

 

 

 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Годишно 

90 94 116 149 181 210 253 261 213 167 90 80 1894 

 

 

Районът се характеризира със средна за България (1894 часа) годишна продължителност 

на слънчево греене при нормална продължителност на температурата на въздуха над 

10°С. 

 

 

4.3.4  Облачност 

 

Режимът и характерът на облачността в дадено място е свързан както с режима на валежите и 

мъглите, така и с количеството слънчева радиация, която достига до земята. Средно годишно 

общата облачност за ст. М. Търново е 5.4 бала, като най-висока е тя през зимата (м. януари), 

когато достига 7.3 бала и най-ниска през юли – 2.7 бала. Годишно броят на ясните дни по 
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обща облачност са 76 за ст. М. Търново и 93 дни за ст. Царево, а мрачните – 106 за ст. М. 

Търново и  97 дни за ст. Царево. 

 

 

 

 

Облачността през зимата е предимно ниска и слоеста, по-голяма сутрин, отколкото по обяд, и 

най-малка вечер. От пролетта нататък характерът на облачността се променя - максимумът от 

сутрешните часове преминава в часовете след обяд. Това е свързано със зачестилата поява на 

конвективна облачност след обяд. Нарастването на ниската облачност започва през октомври, 

когато е и преходът в денонощния ход - от следобеден към сутрешен максимум, който е 

характерен за зимния период. 

Облачността е един от главните компоненти на климата, пряко влияещ върху слънчевата 

радиация. Степента на покритост на небето с облаци се оценява по десетобалната скала (бал 0 

– чисто небе, бал 10 – покрито с облаци). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облачност в ст. М. Търново 

 

 

4.3.5  Топлинни условия 

     

В общината зимните температури показват явен континентален характер – средната годишна 

температура за ст. М. Търново е 11.3°С. Измерените абсолютно минимални температури за ст. 

М. Търново са отрицателни до м. май (-0.8°С) за разлика от в ст. Царево, които са отрицателни 

до м. април (-0.4°С). Максималните зимни температури са по-ниски в ст. М. Търново, за 

разлика от ст. Царево, което показва, че за района на община М. Търново зимата е по-сурова, 

отколкото по крайбрежието. Летните температури  в общината и по крайбрежието са еднакви 

- - абсолютна максимална температура е 40.5°С в М. Търново и 40.2°С в Царево. 

 

 

 

 

 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Годишно 

7.3 6.6 6.5 5.8 5.7 5.1 2.7 3.4 3.9 5.5 7.2 7.0 5.4 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Годишно 

-0,8 0.2 4.4 10.9 15.4 19.9 21.2 21.0 17.1 11.2 5.7 0.4 11,3 
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Средната януарска температура е между 0 °C и 1 °C. Най- високата януарска 

температура, отчетена в станция Малко Търново, е 1,4 °C. Зимата е сравнително мека, с 

положителни средни температури. Средната юлска температура е  между 20 °C и 22 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6  Влажност на въздуха, мъгла 

 

Средно годишно относителната влажност на въздуха в М. Търново е в границите 65 - 86%, 

като тя е най-висока през декември, средната за година е 75.2%. За ст. Царево средната 

годишна относителната влажност е по-висока - 77.6%, като дори през летния сезон не слиза 

под 70%, поради близостта на морето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средна месечна относителна влажност в % 

 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Годишно 

86 81 77 71 74 73 67 64 69 80 84 86 75,2 

 

 

Режимът на мъглите за този район е типичната средна честота на мъгливото време 

(средно 31.7 дни с мъгла годишно). Максимумът на мъглите (декември и януари) съвпада 

с максимума на относителната влажност и минимума на средните температури. 
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4.3.7  Валежи 

 

 

 

 

Средният годишен валеж се изменя в широки граници. По Черноморското крайбрежие 

валежите са сравнително малки (450 — 500 mm) и само на юг от Маслен нос те бързо 

нарастват. В Созопол те са 495 mm, в Царево — 655 mm, а в Резово — 792 mm. В 3-те станции 

в община М. Търново валежите са над средните за страната и варират от 770 mm в Звездец; 

857 mm в Граматиково до 968 mm в М. Търново. За територията на България годишните суми 

на валежите нараства линейно с надморската височина. 

Проследяването на данните за валежите през последните 15 години показва общо намаляване 

на сумата на валежите с 15% и продължителни летни и зимни засушавания.  

Освен по територията валежите са неравномерно разпределени и през годината. В Странджа и 

по Черноморието най-валежна е втората половина на есента и началото на зимата, а най-сухо 

е в края на лятото. От края на есента до началото на пролетта една част от валежите са във вид 

на сняг.  

Годишната сума на валежите на територията на общината варира между 600 мм и 700 

мм (по Шаров, 1999, с изменение 2002 ).  Наблюдава се типичен средиземноморски режим – 

основен максимум на валежите през месеци ноември – декември и минимум през месец август 

(Атлас на България, 1973). 

 

Средна месечна сума на валежите в мм 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

51 45 56 70 110 117 76 59 56 65 64 56 

 

 

 

      4.3.8  Вятър 
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Важната климатообразуваща роля на атмосферната циркулация се изразява в преноса 

на въздушни маси с различен географски произход и различни термодинамични свойства. 

Антициклоналната циркулация, която в последните години се проявява все по-често, през 

студената част на годината създава условия за радиационни инверсии и образуване на мъгли.  

За района на гр. М. Търново с 89.0% преобладават скоростите на вятъра в интервала 1-

5 m/s с преобладаващи ветрове от север. В 7.7% от случите скоростите на вятъра са в 

интервала 6-10 m/s, като най-голям е делът на ветровете от юг – 2.68% и в 1.5% от случаите 

скоростта е в интервала 11-16 m/s. Скорости над 20 m/s има от юг (0.42%) и югозапад 

(0.18%).. От локалните ветрове, често срещан е фьонът (по Иванов, 1989). Той често 

предизвиква стопяване на снежната покривка и затова в някои райони го наричат „снегояд“. 

Средната му скорост е около 10 – 20 м/сек, но максималната му достига до 30 – 40 м/сек. 

 

 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Годишно 

1.4 1.9 1.6 1.7 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 1.2 1.4 1.5 1.4 

 

Честота на вятъра по посока и тихо време в % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средна скорост на вятъра и посока (м/сек) 

 

 

 

4.3.9  Почвени и минерални ресурси 

 

По отношение на почвеното-географското райониране на България (по Нинов, 

1997,2002 г.), територията на общината се отнася към Странджанската почвена провинция в 

Балканско – Средиземноморска почвена подобласт, която е част от Средиземноморската 

област.  

В границите на тази провинция, основният почвен тип на равнинните части и хълмисти 

части са най - вече канелените горски почви. Те са разположени върху млади в геоложко 

отношение седименти и образуването им е повлияно от континентално – средиземноморския 

климат. Съдържанието на хумус варира от 1 до 5 %. Дълбочината на почвения профил е 

между 70 и 120 см. Силно засегнати са от ерозионни процеси и често се спичат при 

засушаване.  На тази територия се срещат и псевдоподзолисти почви, които са подтип на 

смолниците. Обикновено тяхното образуване е свързано със специфични почвообразуваши 

процеси като: излужване, лесивиране, повърхностно оглеяване, вътрешнопочвено глеясване и 

др. По поречието на реките се срещат алувиално – ливадни почви, които са около 4,09% от 
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общата площ. Почвеното разнообразие на този район е благоприятно за отглеждането на 

редица земеделски култури: лозя, тютюн, зърнени култури, овощия, зеленчуци и др. 

 

 

 

4.3.10  Водни ресурси 

 

 

Реките на територията на община Малко Търново принадлежат към Черноморската 

отточна област. Главните отводнителни артерии, преминаващи през тази територия, са река 

Велека и река Резовска. 

Река Велека е с дължина 147 км и е най – голямата река в Югоизточна България. 

Първите 5 км на българска територия, реката тече на север, след тях поема генерално на 

изток. На територията на община Малко Търново реката силно меандрира и меандрите стават 

силно извити и често следващи едни след други. Склоновете са стръмни и изцяло залесени с 

високостеблени гори: дъб, явор и други. Леви притоци на река Велека са Младежка, Дяволски 

дол, Стръмница, Еленица и Трашка. Някой от по-малките притоци на реката пресъхват през 

сухи години по време на летния период. 

Река Резовска е с дължина 112 км, като почти по цялото си протежение служи за 

граница между България и Турция. За начало на Резовска река се приема р.Паспалдереси, 

която извира под името Чаталар от Странджа.  

Подземните води се наблюдават в четири пункта при карстовите извори Докузак, 

Църногорово, Катун и карстовия извор западно от село Евренозово. Подземните води са 

предимно карстови и пукнатинно – карстови. Открити са около 120 карстови извора, но само 

30 от тях са с дебит над 1 л/сек. Най- големият такъв извор е с дебит 257 л/ сек – Докузак. 

Карстовите води са чисти, пресни и с ниска минерализация, но са силно уязвими от 

замърсяване. 

 

 

 

4.3.11  Флора и фауна 

 

Районът на Малко Търново се характеризира с изключително богато биоразнообразие и 

множество защитени територии както по Закона за защитените територии (ЗТТ), така и 

съгласно екологичната мрежа НАТУРА 2000.  Малкотърновският район, попадащ в т.нар. 

“район на вътрешна Странджа” е един от най-богатите на животински видове в страната. Това 

е обяснимо като се имат предвид природните дадености и историческото минало на този край. 

Климатичните особености на района правят реално присъствието на европейски, 

малоазиатски и средиземноморски видове, а фактът, че територията е оставала встрани от 

главните пътища от Европа за Азия, и че районът е далеч от активно замърсяващи 

производства, е позволил животинският свят да съхрани високата си идентичност и богатство.   

По данни от изследователи в района на Странджа се срещат над 261 вида птици, 68 % от 

установените видове в цялата страна. Броят на гнездящите птици е около 118, от които 

14 са включени в Червената книга на България. Сред тях са черният щъркел, осоядът, 

малкият лешояд, скалният орел, горският бекас, гълъбът-хралупар, белогърбият кълвач, 

черният кълвач и др. 

Територията на община Малко Търново попада изцяло в границите на природен парк (ПП) 

„Странджа“, както и няколко защитени територии по смисъла на Закона за защитени 

територии (ЗТТ) и множество защитени зони по НАТУРА 2000.  
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4.3.12  Горски фонд 

 

Голяма част от територията на община Малко Търново е обхваната от земеделски и 

горски територии. Относителният дял на земеделски територии на общината е относително 

малък - 22,7% или 178560 дка
1
. Около една трета от територията на общината е заета от 

горски площи. Относителният дял на горските територии е 75,5% (591 874 дка).  

Преобладават дъбовите гори приблизително към 60%, източно буковите заемат около 

20% от горската площ, иглолистните насаждения, които са изкуствено създадени са около 

10%.  

Площта на територията, предназначена за горското стопанство, е 591 874 дка, което 

представлява 75,5% от територията в общината.   

Горският фонд се стопанисва от следните Държавни горски стопанства: 

Държавно горско стопанство „Малко Търново”: Стопанството попада върху 

землището на Малко Търново и части от селата : Стоилово, Бръшлян, Звездец и Граматиково. 

Преобладаващите терени са с надморска височина до 450 метра от дървопроизводителната 

площ. Те преобладават наклонените и стръмни терени, заемащи 49,1% и 40,6% от 

дървопроизводителната площ. 

99% от територията, която обхваща “Държавно горско стопанството - Звездец”, се 

намира в границите на общината. Общата площ на ТП „ДГС - Звездец” е 20 952 ха, от която 

16 568 ха са държавни горски територии, 3450 ха – общински горски територии и 934 ха са 

собственост на юридически и физически лица. Територията на стопанството има добре 

развита държавна и горскостопанска пътна мрежа, която създава благоприятни условия за 

добра организация на дейностите, мероприятията и опазването на горския фонд в района. 

През средата на стопанството минава шосето Бургас - Звездец - Малко Търново - Лозенград, 

което е част от международен път. От него при местността „Босна” се отделят два важни 

стратегически пътя - единият за селата Визица, Граматиково до гр. Царево и другия за с. 

Варовник, гр. Средец, гр.Елхово, Република Турция. Друг важен път е с. Звездец - с. 

Евренозово - с. Близнак, който достига до с. Варовник и пътя за гр. Средец. Тези пътни 

артерии са основни и са единствената връзка с останалата част от областта и страната. През 

горските масиви е налице мрежа от шосета (общински пътища) и камионни горски пътища в 

сравнително добро състояние, като някои от тях могат да се ползват само при сухо време.
2
 

Държавно ловно стопанство „Граматиково“ има обща ловностопанска площ от 31 

038 ха, а площта на горската територия е  21 071 ха. На територията на ТП ДЛС 

„Граматиково" се намира горски разсадник-дендрариум на редки и екзотични растителни и 

дървесни видове.Част от територията на ДЛС „Граматиково" е включена и в Природен парк 

„Странджа", на територията на стопанството се намират и следните защитенитеритории - 

резерват „Тисовица" и защитената местност „Парория".
3
 

 

 

4.3. Сграден фонд 

 

Община Малко Търново стопанисва и управлява сграден фонд, чрез който задоволява местни 

административни, културни, образователни, спортни, здравни нужди и др.  

Като цяло общината е обезпечена със сгради за административни нужди, училища, детски 

градини, здравни заведения, читалища и други институции. От друга страна част от сградите 

са с ниски топлотехнически качества, с тухлени стени без топлоизолация, с топлинни загуби 

до 5 пъти по-големи в сравнение с нормите за ново строителство. Дограмата в някои от сгради 

                                                 
1
 Баланс на територията, 2000 г. , Източник: НСИ 
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е дървена, в много случаи еднокатна. Топлинните загуби през прозорците достигат до 50% от 

общите топлинни загуби на сградите. Това налага провеждане на енергийно обследване на 

сградите и прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ.  

Със стартирането на програмата „Енергийна ефективност в периферните райони“ в общината 

бяха изготвени и реализирани няколко проекта за въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност както в административни, така и в многофамилни жилищни сгради.  

По програма ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 год. бе извършено саниране на следните 

административни сгради: 

 сградата на Общинска администрация Малко Търново; 

 сградата на ДЦПЛУ гр. Малко Търново; 

 сградата на РПУ Малко Търново; 

 сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин“ Малко Търново; 

 сградата на РС „ПБЗН“ гр. Малко Търново. 

 

Съгласно йерархичната система от градове, описана в Националната концепция за 

пространствено планиране, община Малко Търново принадлежи към 4-то ниво – „малки 

градове - центрове с общинско значение за територията на общината и средни и малки 

села".  

По вида на конструкцията, жилищният фонд е представен в четири обобщени категории 

– панели, стоманобетон, масивни (носещи тухлени стени и стоманобетонни плочи или 

гредоред), други (паянтови). 

Панелните жилища са около 13.5% (526 бр.), разположени почни изцяло в общинския 

център и с. Граматиково. Стоманобетонните също са с относително малък дял – около 

2.5% и също са предимно в с. Звездец, строени като жилища на военнослужещите. 

Категорията “масивни” има дял от близо 72%. Сравнително малък е и делът на другите 

(паянтовите) жилища – 12.2%, разположени предимно в селата, където достигат 63.3% в 

с. Сливарово, 59.8 % в с. Бръшлян и 56.3 % с. Визица. 

Отчитайки и възрастта на фонда, може да се направи обобщена оценка, че жилищният 

фонд в някои селата е силно амортизиран. Една част е за снос, а други 70 - 75% - за 

обновяване (включително енергийно саниране). 

 

 
Табл. 25. Жилища по форма на собственост към 31.12.2019 г. – (брой)  

 

 

 

Населени места  

 

 

жилища общо 

Форма на собственост  

държавни или 

общински 

частни - на 

юридическо лице 

частни - на 

физическо лице 

Общо  3 895  178  43  3 674  

с. Близнак  128  0  0  128  

с. Бръшлян  107  0  0  107  

с. Бяла вода  117  4  0  113  

с. Визица  128  0  3  125  

с. Граматиково  563  11  10  542  

с. Евренозово  78  0  0  78  

с. Заберново  99  1  0  98  
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с. Звездец  337  123  2  212  

с. Калово   67  0  0  67  

гр. Малко Търново   1 982  39  27  1 916  

с.Младежко   79  0  0  79  

с. Сливарово   49  0  0  49  

с. Стоилово   161  0  1  160  

 

 

4.4 Енергийна инфраструктура 

Управлението на съоръженията и електропроводите се извършва от Център за 

управление на мрежата – Бургас. Съоръженията и електроразпределителната мрежа се 

поддържат и експлоатират съгласно нормативните изисквания и правила. Относно 

сервитутите на съоръженията се спазват изискванията на Наредба №16/2004 год. за 

сервитутите на енергийните обекти. Развитието на електроразпределителната мрежа се 

извършва от Електроразпределение Юг АД, съгласно ЗЕ, Наредба №6 за НППКЕЕПРЕМ 

от 24.02.2014 г., като се спазват всички нормативни и законови изисквания.  

Населените места от общината са електрифицирани. Има домакинства, които 

използват енергия от възобновяеми източници, но Община Малко Търново не разполага 

с данни за техния брой. 

 

4.5 Външна осветителна уредба 

Системата за улично осветление в гр. Малко Търново б е изградена през 70-те 

години на миналия век и първоначално е изградена върху стоманобетоновите стълбове за 

мрежа Ниско напрежение. С времето, светлотехническите показатели на осветителните 

тела се влошават, като в момента най-старите осветителни тела достигат едва 50-60% от 

еталонната си осветеност и яркост, а равномерността на осветлението е силно нарушена. 

През годините на експлоатация са осветителните тела са подменяни частично. През 

настоящата 2022 год. като част от изпълнение на предварително заложени мерки 

стартира изпълнението на проект «Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура - система за външно изкуствено осветление на община Малко Търново». 

Проектното предложение предвижда изпълнението мерки за енергоспестяване, 

предписани в изготвено обследване за енергийна ефективност на уличното осветление на 

шест улици в гр. Малко Търново.Съгласно предписанието се предвижда изпълнението на 

следните мерки: 

1. Подмяна на осветители: Предложена е цялостна подмяна на всички 

осветители с модерни светодиодни, с понижени загуби на електрическа енергия. 

Използването им ще гарантира много точно постигане на зададените светлотехнически 

характеристики със значително по-малка консумирана електроенергия. 

2.  Въвеждане на система за управление на енергията и използване на ВЕИ 

Развитието на интелигентното улично осветление е свързано с внедряването на 

Internet of Things технологии в градската среда. Това спомага за подобряване качеството 

на живот на населението, оптимизиране на разходите и осигуряване на допълнителни 

услуги чрез свързаната осветителна инфраструктура.Internet of Things-свързаните 

системи позволяват регулиране на количеството светлина съобразно атмосферните 

условия например или по предварително зададен график за всеки ден от годината. Едно 
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от най-важните предимства на тази интелигентна свързаност е възможността за 

повишаване сигурността в населеното място чрез адаптивен отговор на осветлението към 

различни извънредни събития като пътни инциденти. 

3.  Изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението 

В ситемата ще са включени електромери с дистанционно отчитане, което 

позволява директен достъп за четене в реално време на консумираната енергия 

4.  Изграждане на система за автоматизация и управление на Енергопотреблението 

5. Изграждане на фотоволтаична система за покриване на собствените нужди-

Доставка и монтаж на автономни фотоволтаични лампи. След внедряването на системата 

ще се постигнат следните подобрения: 

• Намаляване на закупуваната енергия от външен доставчик 

• Оползотворяване на енергия от възобновяем енергиен източник 

• Осигуряване на енергийна независимост 

• Високо ниво на енергийна ефективност. 

Планираните дейности имат за цел да се повиши енергийната ефективност чрез 

технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено 

осветление.Основна цел на проекта е намаляване на въглеродната интензивност и 

повишаване на сигурността на доставките, както и постигане на следните резултати: 

Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление на територията 

на град Малко Търново; 

Намаляване на емисиите на парникови газове; 

Намаляване на енергийните разходи на общината; 

Подобряване на качеството на уличното осветление и увеличаване на процента на 

светене; 

Подобряване на безопасността по пътищата за шофьори и пешеходци в нощно 

време. 

Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници; 

Повишаване на експертния капацитет на бенефициента в областта на 

възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия. 

 

 

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ  
 
Изготвянето на общински програми и изпълнение на проекти за повишаване на енергийната 

ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници е един от приоритетите на 

кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2020 г. 

Чрез устойчиви енергийни проекти и стратегии за тяхното изпълнение, кохезионната политика 

превръща екологичните предизвикателства, като качеството на въздуха, изменението на климата и 

управлението на ресурсите, във възможности за развитие на общината ни в по-атрактивно място 

за инвестиране и работа, повишаването на конкурентните регионални преимущества и износ на 

регионални иновации в областта на околната среда.  

Община Малко Търново има разработена и изпълнена Програма за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2012-2021 г. В следствие на 

изпълнението на програмата в община Малко Търново са осъществени редица енергоефективни 

мероприятия, които освен, че водят до съществени икономии на средства за енергийно 
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обезпечаване на структурите, но спомагат и за подновяване както на материално-техническата 

база и енергийното оборудване, така и на сградния фонд.  

Приоритетите на община Малко Търново за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници са в зависимост от стратегическите цели и политиката за развитие на 

общината – постигане на конкурентноспособна местна икономика, подобряване стандарта на 

живот на населението, намаляване на емисиите на парникови газове – цели, определени от 

политиката за устойчиво развитие.  

Изпълнението на мерките в настоящата Общинска програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници съчетава препоръките в изготвените доклади от проведените 

енергийни обследвания на сградите общинска собственост. При обновяването на тези сгради, 

освен мерки по подобряване на термичната изолация на сградата, след доказване на 

икономическата ефективност, могат да се включат мерки за заместване на съществуващото 

отопление с такова, базирано на ВЕИ, както и такива за въвеждане на термични слънчеви 

колектори. 

 

 

 

 

 

VI. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ 

 

Приоритетите на община Малко Търново за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници са в зависимост от стратегическите цели и политиката за 

развитие на общината – постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна 

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

емисиите на парникови газове, като елементи от политиката по устойчиво енергийно 

развитие. 

 

Изпълнението на мерките дългосрочната програма по ВЕИ, може да се съчетае с 

препоръките в заключителните доклади от проведените енергийни обследвания на 

сградите общинска собственост. При обновяването на тези сгради освен мерки по 

подобряване на термичната изолация на сградите, след доказване на икономическата 

ефективност, могат да се включат и мерки за пълно въвеждане на термични слънчеви 

колектори и заместване на съществуващо отопление с такова, базирано на ВЕИ. 

 

 

 

 

VII.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ 

 
Традиционните източници на енергия имат ограничен лимит на ресурс и разпространение, както и 

доказано вредно въздействие върху природната среда. Възобновяемите енергоизточници са 

практически неизчерпаеми, без вредно въздействие върху околната среда и имат значим принос за 

устойчивото развитие на страната. Опасността от глобално затопляне в последните години 

постави като основна цел намаляването на емисиите на парниковите газове и използването на 

възобновяеми енергоизточници.  
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Като основа за изготвяне на програмата се използва анализ на потенциала на енергията от 

възобновяеми източници, които са налични като природен ресурс на територията на 

общината. 

 

7.1 Слънчева енергия 

 
Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 часа, а 

средногодишния ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh m2. Като цяло се получава общо 

количество теоретически потенциал слънчева енергия падаща върху територията на страната 

за една година от порядъка на 13.103 ktoe. Като достъпен годишен потенциал за усвояване на 

слънчевата енергия може да се посочи приблизително 390 ktoe (Като официален източник за 

оценка на потенциала на слънчевата енергия се използва проект на програма PHARE, 

BG9307-03-01-L001, „Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България". В основата на 

проекта са залегнали данни от Института по метеорология и хидрология към БАН, получени 

от всичките 119 метеорологични станции в България, за период от над 30 години). След 

анализ на базите данни е направено райониране на страната по слънчев потенциал и 

България е разделена на три региона в зависимост от интензивността на слънчевото греене, 

показани на фигурата по долу.  

Слънчевата радиация, преобразувана в топлина чрез конвенционални термични слънчеви 

колектори, може да се насочи приоритетно към производство на гореща вода през 

късната пролет, лятото и ранната есен. Въпреки, че съществуват слънчеви термични 

системи, които могат да работят през цялата година, в момента, следствие на високата им 

цена, икономически ефективното им приложение трудно може да се докаже. 

Краткосрочната програма по ВЕИ за следващия тригодишен период (в частта въвеждаща 

използването на термични слънчеви колектори) включва общински сгради, потребяващи 

електроенергия или течни горива за производство на гореща вода. 

Изпълнението на мерките в Програмата по ВЕИ, въвеждаща термични слънчеви 

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

препоръките в заключителните доклади от проведените енергийни обследвания на 

сградите общинска собственост (вкл. сградата на Общинска администрация). След 

доказване на икономическата ефективност могат да се включат и мерки за въвеждане на 

термични слънчеви колектори и заместване на съществуващо отопление с такова, 

базирано на ВЕИ. 
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• Централен Източен регион – 40% от територията на страната, предимно планински райони. 

Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 400 h до 1 640 h - 1 450 kWh/m2 

годишно.  

• Североизточен регион – 50% от територията на страната, предимно селски райони, 

индустриалната зона, както и част от централната северна брегова ивица. Средногодишната 

продължителност на слънчевото греене е от 450 h до 1 750 h - 1 550 kWh/m2 годишно.  

• Югоизточен и Югозападен регион – 10% от територията на страната, предимно планински 

райони и южната брегова ивица. Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 

500 h до 1 750 h - 1 650 kWh/m2 годишно.  
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Община Малко Търново, като част от област Бургас, има средногодишна слънчева 

радиация 1339 kWh/m2 при хоризонтална повърхност и 1499 kWh/m2 при вертикална. 

Този потенциал следва да се разработи максимално. 

Усвояването на икономически изгодния потенциал на слънчевата енергия реално може 

да се насочи първоначално към сгради държавна и общинска собственост, които 

използват електроенергия и течни горива за производство на гореща вода за битови 

нужди. Очаква се и значително повишаване на интереса от страна на жителите на 

панелни сгради, които освен мерките по подобряване на термичната изолация на 

сградата да инсталират и слънчеви колектори за топла вода. Увеличава се използването 

на слънчевите термични колектори в строителството на хотели, ресторанти и др. 

 

 

 

 

 

Вятърна енергия 

 

Масовото приложение на вятърната енергия като енергиен източник започва през 80-те 

години в Калифорния, САЩ. След 1988 г. тази технология навлезе и на енергийния пазар 

в Западна и Централна Европа. 

В България вятърната енергетика има незначителен принос в брутното производство на 

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

2003 г. - 63 MWh (5.4 toe), а през 2004 г. - 707 MWh (60.8 ktoe). Това показва, че 

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

са обособени четири зони с различен ветрови потенциал, но само две от зоните 
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представляват интерес за индустриално преобразуване на вятърната енергия в 

електроенергия: 5-7 m/s и >7 m/s. 

 

 

 

Тези зони са с обща площ около 1 430 

km
2
, където средногодишната скорост на 

вятъра е около и над 6 m/s. Тази 

стойност е границата за икономическа 

целесъобразност на проектите за вятърна 

енергия. Следователно енергийният 

потенциал на вятъра в България не е 

голям. Бъдещото развитие в подходящи 

планински зони и такива при по-ниски 

скорости на вятъра зависи от 

прилагането на нови технически 

решения. 

 

 

След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия е установено, че 

единствено зоните със средногодишна скорост на вятъра над 4 m/s имат значение за 

промишленото производство на електрическа енергия. Това са само 3,3% от общата площ 

на страната (нос Калиакра, нос Емине и билото на Стара Планина). Трябва да се 

отбележи обаче, че развитието на технологиите през последните години дава възможност 

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

 

 

За съжаление, както е видно от актуалната карта, Община Малко Търново попада в зона 

на нисък ветроенергиен потенциал. 

 

 

 

  -  Честота на вятъра по посока [%]; 

  -  Средна скорост по посока [m/s] 

 

 

Водна енергия 

 

Водостопанската система на община Малко Търново е представена от дейностите по 

водоснабдяване и канализация, както и дейността по използване и стопанисване на 

водохващания. В Община Малко Търново няма изградена пречиствателна станция за питейни 
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води. Съществуващите водни запаси осигуряват нормално водопотребление за битови и 

производствени нужди. Водоснабдени са всички населени места в общината. Вътрешната 

водопроводна мрежа е с дължина 154 км., а външната с дължина 72 км. или общо 226 км. 

Абонатите са общо 2 700. 

Използваната вода общо е 146 хил. м
3
 , като от тях 127 хил. м

3 
от домакинствата. 

Стопанисването и използването на водните площи е приоритет за общината. 

За град Малко Търново са каптирани изворите: Езерото, Махленски врис, Пресвета, 

Манастирчето и Пенгьово, а за нуждите на ГКПП – Малко Търново са каптирани 3 бр. извори. 

Максималното водно количество, което се подава на града е около 20 l/s. Водите са пресни с 

типичен за района хидрокарбонатно-калциев състав. Водовземните съоръжения са площни 

дренажи и каптажи. 

Селата Граматиково, Визица и Заберново са водоснабдени чрез шахтови кладенци, изградени 

в терасата на р.Велека с общ експлоатационен дебит 21 l/s. Водоснабдяването на останалите 

селища се осъществява чрез каптажи на извори в околностите им и площни дренажи. За много 

от водите, особено тези от терасите на реките Велека и Младежка, е характерно високо 

съдържание на манган. 

Около всички водохващания са учредени и устроени СОЗ – пояс “І”.  

В община Малко Търново се намират в експлоатация 21 бр. напорни и черпателни резервоари 

с общ обем 4 942 m
3
. Водата се доставя до консуматора предимно помпажно. 

Енергомеханичното оборудване е силно застъпено. На територията на община Малко Търново 

има в експлоатации  17 бр. водопроводни помпени станции. Потребностите от енергийни 

ресурси за производствените процеси в системата се задоволяват от електрическа енергия.   

На територията на общината няма изградена ВЕЦ и към настоящият момент не се предвижда 

изграждането на такава. 

 

Геотермална енергия 

 

На територията на община Малко Търново няма термални извори. 

 

 

Енергия от биомаса 

 

Биомасата се счита за един от най-добрите възобновяеми източници на енергия. 

Тя също така се счита и за подходяща алтернатива на изкопаемите горива при 

производството на електроенергия. Под общото наименование биомаса се има предвид 

суровини, получени от дървесни отпадъци, отпадъци от селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост, както и растения и дървета, отглеждани с цел използването им като 

суровина при производството на енергия. 

Към биомасата се включват също и утайките, получени при пречистването на отпадни 

води, както и оборският тор. Като основно предимство на биомасата може да се посочи 

широката й достъпност, при това в големи количества. Нейни предимства се явяват и 

сравнително по-ниската цена, неголямата инвестиция, свързана със създаването и 

експлоатацията на инсталации за оползотворяването и възможността полезно да се 

оползотворят част от акумулираните отпадъци. 

Насърчаването на използването на биомаса играе важна роля за постигане на 

поставените по отношение на ВЕИ цели. Като недостатък на използването на биомаса може да 

се посочи факта, че в определени случаи изгарянето й може да доведе до отделянето на повече 



 25 

отпадъци, отколкото изгарянето на въглища, например. Съща така, на този етап, централите, 

произвеждащи електроенергия от биомаса, се характеризират със сравнително ниска 

ефективност. Принципно, изгарянето на биомаса се счита за въглеродно неутрален процес, но 

в някои случаи отделяните емисии от въглеродни окиси също се приемат за недостатък. 

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

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

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

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

предварително подсушаване на дървесината и e необходима енергия за пресоване. 

Приложими технологии 

Най-общо технологиите биха могли да бъдат разделени на такива: 

-за производство на топлинна енергия, 

-за производство на електрическа енергия, 

-за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия 

(когенерационни инсталации). 

 

Инсталации за производство на топлинна енергия 

Към настоящия момент в община Малко Търново масово дървата за огрев се използват 

за директно самостоятелно изгаряне и комбинирано с въглища в печки, с нисък КПД. Броят на 

употребяваните в домакинствата съвременни котли е все още незначителен поради 

ограничени финансови възможности. Използването на съвременни котли може да повиши до 

два пъти полезното количество топлина, получавано от дървата за огрев, което е равностойно 

на двукратно увеличаване на потенциала, без да се увеличава потреблението. Заедно с 

тенденцията за увеличаване употребата на дърва за огрев за отопление в бита, интерес 

представляват и по-мащабни проекти с по-мощни и съвременни инсталации за изгаряне. 

Много изгодно е и заместването на течни горива, използвани за отопление в училища, 

болници и други консуматори в сферата на услугите. 

Освен намаляване емисиите на вредни вещества в атмосферата, използването на 

биомасата, като по-евтино гориво, във всички споменати обекти, ще доведе до икономия на 

средства, които могат да бъдат използвани за изплащане на направените инвестиции в 

необходимите съоръжения и за подобряване на топлинния комфорт в тези сгради. 

 

Инсталации за производство на електрическа енергия 

Принципно, за производство на електроенергия от биомаса се използват основно 

няколко технологии – директно изгаряне, пиролиза, газификация, анаеробно разлагане. 

✓ Директно изгаряне 

При директното изгаряне биомасата се изгаря директно в котли, с които се произвежда 

пара, която впоследствие се използва за захранване на електрически генератори. Директното 

изгаряне е сравнително установена и доказана технология. Използването й се счита за 

икономически изгодно за мощности в порядъка от 6 MWe до 15 MWe. Тази технология 

позволява производството както на електрическа енергия, така и на топлина под формата на 

пара за производствени нужди и под формата на топла вода за топлоснабдяване. Въпреки това 

за момента, съвместното изгаряне на биомаса и изкопаеми горива в централи, при което се 

достига ефективност до около 45%, се счита за едно от най-ефективните решения за 
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производство на енергия от биомаса. Централите за комбинирано производство на топлинна и 

електроенергия, предназначени за изгаряне само на биомаса, поради трудностите с 

осигуряването на суровина, към момента са малки и с по-ниска ефективност от централите на 

въглища. 

✓ Пиролиза 

При процеса пиролиза биомасата се разлага до пиролизно масло, което се използва 

като гориво, при изгарянето на което се генерира енергия. Процесът е подобен на 

газификацията на биомаса. Органичната материя се нагрява до висока температура от 

порядъка на 450 - 600 °C, в безкислородна среда. Така създадените условия допринасят за 

отделянето на органични пари, газове и въглени. Пиролизното масло е продукт от 

кондензирането на парите. Обикновено 50 - 75% от суровината се превръща в пиролизно 

масло. Полученото пиролизно масло лесно се транспортира, съхранява и обработва. Може да 

се изгаря в котел за производството както на топлина, така и на електроенергия. 

Протичането на самия процес изисква неголямо количество електроенергия. 

✓ Газификация 

Процесът на газификация на биомаса представлява термохимична преработка на 

биомасата, в резултат от който се получава горим газ, наричан “карбуриран газ”, дървесен газ 

или синтезен газ. Процесът протича при температури от порядъка на 800 – 1300°. 

Този газ може да се използва като газообразно гориво за захранване на котли, газови 

турбини, двигатели с вътрешно горене и други. В състава на газа влизат също водни пари, 

азот и различни примеси като смоли, пепел и др. Съдържанието на твърди частици в 

получения газ предполага неговото предварително очистване при използването му като 

гориво. Процесът на газификация се счита за много подходящорешение при малки 

производствени бази. Освен електроенергия, е възможно и производство на топлина. 

Недостатък при газификацията на биомаса се явява необходимостта от окрупняване на твърде 

ситните частици биомаса. Основното предимство на газификацията в сравнение с директното 

изгаряне на биомаса е, че извлечените газове могат да се използват в централи с различна 

конфигурация. 

✓ Анаеробно разлагане 

В среда без кислород и при наличието на определени бактерии, органичната материя, 

като например животински тор, органични отпадъци и зелени енергийни култури (например 

трева), може да бъде разградена. Този процес е познат като анаеробно разлагане. Продукт от 

този процес е смес от газове, наречена биогаз със състав обикновено 40 – 75 % метан, CO2 и 

малки количества сероводород и амоняк. Анаеробното разлагане е сред основните процеси 

при биологичното пречистване на отпадни води в пречиствателните станции и при третиране 

на органичните фракции от твърдите битови отпадъци. Тази технология има значителен 

потенциал, но тя се счита за подходяща за по-малки инсталации. Анаеробното разлагане може 

да се използва и в малки селски райони. В последните години нарастващите разходи за 

изхвърляне на отпадъците оказват благоприятно въздействие за увеличаване използването на 

тази технология. Генерираният при този процес биогаз, след пречистване и преработка, може 

да се използва като гориво за топлоцентрали, стационарни двигатели, да се подава към 

мрежата за природен газ или да се използва като гориво в транспорта. 

 



 27 

 
 

 

Теоритичен и технически потенциал на твърди селскостопански отпадъци 

(топлинна енергия) 

Големите централи, оползотворяващи твърди битови отпадъци, селскостопански 

отпадъци и индустриални органични отпадъци, се нуждаят от около 8000-9000 тона отпадъци 

годишно на MW инсталирана мощност. По тази причина те се считат за подходящи в райони, 

където има големи количества органични отпадъци или отпадни води. Предимство на 

технологиите за производство на електроенергия от биомаса е използването на разнообразни 

горивни процеси, поради което е възможно генериране на електричество по всяко време. За 

сравнение, вятърните и слънчевите технологии могат да произвеждат енергия само при 

наличието на вятър или слънчево греене, съответно. 

✓ Когенерационни инсталации 

Не бива да се подценява и използване на биомасата за комбинирано производство на 

топлина и електрическа енергия. Всяка една от посочените по-горе технологии за 

производство на електрическа енергия позволява производство и на топлинна енергия. Като 

основен недостатък при инсталациите за производство на електрическа енергия, а съответно и 

при когенерационните инсталации, се явяват големите инвестиционни разходи, които при 

някои технологии, например термична газификация, могат да достигнат до 8 Евро/W. 

Община Малко Търново е запозната с възможностите за експлоатация на собствена 

инсталация за биомаса или доставка на фирмите в отрасъла материал, добит от санирането на 

общинските гори, както и използването на всички възможности на биомасата и при 

подходяща програма или инвестиционно решение ще използва ресурса и възможностите в 

това направление. 

 

Естествената растителна покривка е сравнително добре запазена. Горите са съставени 

изключително от широколистни видове и имат смесен характер – цер, благун, летен и зимен 

дъб, бук, габър, ясен, клен. Допълнително са залесени иглолистни насаждения – бял и черен 

бор. Преобладават дъбовите гори приблизително към 60%, източно буковите заемат около 

20% от горската площ, иглолистните насаждения, които са изкуствено създадени са около 

10%. 
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Горските ресурси в община представляват огромно богатство, което дава възможност 

за развитие на дърводобив и дървопреработване, както и за лов и развитие на ловен туризъм. 

Освен това се използва за събиране на билки, гъби и горски плодове, но  в ограничени 

размери, поради ограниченията, наложени от ПП „Странджа“ Горското стопанство осигурява 

препитание на голяма част от населението в общината и дори привлича работна ръка от 

съседни общини. Горските ресурси трябва да се използват устойчиво, за да запазят своето 

богатство и за бъдещите поколения.   

В общината съществуват няколко предприятия за преработка на дървен материал, 

както и паркетна фабрика за производство на масивен паркет от странджански дъб в с. 

Граматиково.  

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

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

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

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

предварително подсушаване на дървесината и e необходима енергия за пресоване.  

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

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

 

 

Полезни изкопаеми 

 

Община Малко Търново разполага с находища на рудни и нерудни полезни изкопаеми. 

В района на село Граматиково има наличие на медни руди. Те са с ниско метално съдържание, 

но открития начин на разработка и използването на високопродуктивна техника прави 

находищата икономически ефективни. Има разкрито находище на мрамори, като те намират  

широко приложение в строителството за производство на облицовъчен материал, за 

изработване на скулптури, битови украшения и др.  

Наличие на карбонатни седименти на тази територия обуславя разкриването на кариера 

за мраморизиран варовик. През 1975 година започва разработването на находище за варовици. 

Те имат широко разпространение при производството на цимент, вар облицовка на сгради и 

др. Районът около Малко Търново и село Звездец е богат на суровини от аркозни пясъчници и 

стари гранити, необходими за керамичната и порцелановата промишленост. 

 

 

Използване на биогорива в транспорта 

 

Все още на биогоривата се гледа като на алтернатива на конвенционалните горива. 

По-широкото използване на биогорива в транспорта е част от пакета мерки, 

необходими за постигане целите на Протокола от Киото. Увеличената употреба на 

биогорива в транспорта е един от инструментите, чрез които Общността може да намали 

използването на вносните горива и енергия, а оттук да обезпечи сигурността на 

енергийните доставки в средносрочен и дългосрочен план. 

Постоянно нарастващите цени на изкопаемите горива, тяхната практическа 

изчерпаемост и глобалните цели за намаляване емисиите на парникови газове и опазване 

на околната среда, поставят биогоривата на една нова позиция – горивa на бъдещето. Те 
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се получават чрез обработка на биомаса, която от своя страна е възобновяем източник. 

Биогоривата могат да заместят директно изкопаемите горива в транспортния сектор и да 

се интегрират в системата за снабдяване с горива. 

Насърчаването на употребата на биогорива в транспорта ще даде възможност за 

по-мащабно производство на биогорива, което е и предпоставка за по-широко 

приложение на биомасата. Също така, насърчавайки използването на биогорива и 

следвайки най-добрите практики в земеделието и лесовъдството се създават нови 

възможности за устойчиво развитие на селските райони в рамките на общоевропейската 

селскостопанска политика. 

Биогоривата в чиста форма или като смеси могат да бъдат изгаряни в 

съществуващите моторни превозни средства, като се използва вече изградената система 

за разпространение на горива за моторните превозни средства. Смесването на 

биогориванефтопродукти позволява редуцирането на потенциалните разходи в системата 

за разпространение в Общността. 

Нарастването на търсенето на петрол, най-вече за транспортния сектор, 

намаляването на залежите в Световен мащаб, добивът на суров петрол от трудно 

достъпни залежи, водят до формиране на стратегическите цели на Зелената книга на 

Европейската комисия “Към европейска стратегия за сигурност на енергийните 

доставки” и Бялата книга “Енергия за бъдещето – възобновяеми енергийни източници”. 

Зелената книга поставя като основна цел до 2020г. 20% от конвенционалните горива в 

сектор транспорт, да бъдат заменени с “нови енергийни източници” - биогорива, 

природна газ, водород или други алтернативни горива, получени по екологично чист 

начин. 

Биодизелът, като алтернатива на конвенционалното дизелово гориво е един много 

переспективен продукт. Неговото все по-широко навлизане в нашия бит се обуславя от 

редица предпоставки - изменението на световния климат, отслабващите сили на 

природата в борбата й със замърсяването, изчерпването на традиционните енергийни 

източници и т.н. 

Най-големите предимства на това гориво са: добиване от ежегодно възобновяеми 

източници; на практика не замърсява околната среда! 

Биоетанол представлява биогориво в течно агрегатно състояние, получено от 

растителна маса чрез процес на ферментация на въглехидрати (например брашно от 

зърнени култури, картофено нишесте, захарно цвекло и захарна тръстика). Произвежда 

се от царевица, ечемик, захарна тръстика и др. Предимствата на биоетанола са, че той е 

възобновяем енергиен източник, даво по-добри резултати чрез високото число на октана 

и ефективната работа на двигателя. Намалява вредните емисии отделяни в атмосферата и 

запазва образуването на озон. Биоетанола е без токсични съставни части и без 

съдържание на сяра и има безотпадно производство. В специална европейска директива, 

която има за цел да увеличи използването на биогорива в страните от общността е 

предвидено, че всички страни членки трябва да увеличат използването на биогорива до 

5.75% от общата си консумация на горива до 2010 г. Освен това в ЕС действа и 

регламент с препоръчителен характер, който предвижда от 2007 г. петролните рафинерии 

да закупуват биоетанол и да го смесват с традиционния бензин в съотношение 2% към 

98%. 
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Чисти растителни масла се добиват от маслодайни култури като рапица, 

слънчоглед, соя и палми. Маслата се добиват механично или чрез химически 

разтворители от маслодайни семена. Големия вискозитет, слабата термална и 

хидролитична стабилност и ниското цетаново число са типични характеристики на 

растителните масла, което прави използването им в системи за преобразуване на енергия 

по-трудно. 

Затова растителните масла се подлагат на естерификация и се получава биодизел, 

който се използва в немодифицирани двигатели. 

Въпреки това, в сравнение с биодизела чистите растителни масла предлагат 

предимството на по-ниските разходи и по-добрия енергиен баланс (по-малко 

потребление на енергия при производствения процес). Затова съществуват примери за 

използване на не-естерифицирано растително масло в модифицирани дизелови 

двигатели. 

Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта на 

територията на община Малко Търново все още е икономически неоправдано.  

 

 

 

 

 

VIII. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (НПДЕВИ) 

 

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

значение за успеха и ефективността на енергийната политика на Община Ветово. При 

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

 достъпност на избраните мерки и дейности; 

 ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции;  

 проследяване на резултатите. 

 контрол на вложените средства. 

За насърчаване използването на ВИ са приложими следните мерки: 

 Административни мерки 

 Финансово-технически мерки 

 

8.1 Административни мерки 

При изготвяне на дългосрочните и краткосрочни програми за оползотворяване на 

енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на общината следва да 

бъдат заложени и списък от административни мерки, имащи отношение към 

реализирането на програмите. 

8.1.1. Примерни административни мерки, съгласно методическите указания 

на АУЕР: 

 При разработване и/или актуализиране на общите и подробните 

устройствени планове за населените места в общината да се отчитат 

възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници; 

 Да се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, 

съществуващите и да не допускат приемане на нови административни 
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ограничения пред инициативите за използване на енергия от възобновяеми 

източници; 

 Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти за 

достъп и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия 

за охлаждане от възобновяеми източници, потребление на газ от 

възобновяеми източници, както и за потребление на биогорива и енергия от 

възобновяеми източници в транспорта; 

 Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти на 

индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от възобновяеми източници; 

 Общината да провежда информационни и обучителни кампании сред 

населението за мерките за подпомагане, ползите и практическите 

особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми 

източници. 

8.1.2. Препоръчителни административни мерки за Община Малко Търново: 

1. Въвеждане на енергиен мениджмънт в общината, в съответствие с 

регламентираните права и задължения в ЗЕВИ и Закона за енергийната ефективност; 

2. Съгласувано и ефективно изпълнение на програмите за насърчаване 

използването на ВЕИ; 

3. Ефективно общинско планиране и функционираща общинска администрация; 

4. Съобразяване на общите и подробните устройствени планове за населените 

места в общината с възможностите за използване на енергия от ВЕИ. 

5. Минимизиране на административните ограничения пред инициативите за 

използване на енергия от ВИ; 

6. Подпомагане реализирането на проекти на индивидуални системи за 

използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ; 

7. Намаляване на разходите за улично осветление, чрез въвеждане на 

комбинирани системи с внедрени соларни панели; 

8. Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на 

нови, оползотворяващи енергия от ВИ; 

9. Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени 

сгради успоредно с мерки по оползотворяване на енергията от ВИ. 

10. Изграждане и експлоатация на системи за производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници. 

11. Стимулиране производството на енергия от биомаса. 

12. Провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за 

мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и 

използването на енергия от възобновяеми източници. 

 

8.2. Финансово – технически мерки: 

8.2.1. Технически мерки Съгласно методическите указания на АУЕР: 

Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 

трябва да отразява наличието и възможностите за съчетаване на мерките за 

оползотворяване на енергията от възобновяеми източници с тези, насочени към 

повишаване на енергийната ефективност. 
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 Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за 

енергийна ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно 

обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради общинска собственост или 

сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска; 

 Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от 

възобновяеми източници върху покривните конструкции на сгради общинска 

собственост или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска; 

 Подмяна на общинския транспорт, използващ конвенционални горива с 

транспорт използващ биогорива при спазване на критериите за устойчивост по чл.37, 

ал.1 от ЗЕВИ и/или енергия от възобновяеми източници; 

 Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при 

изграждане и реконструкция на мрежите за улично осветление на територията на 

общината; - Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при 

изграждане и реконструкция на парково, декоративно и фасадно осветление на 

територията на общината. Мерките, заложени в настоящата Програма на община 

Малко Търново за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници ще се 

съчетават с мерките, заложени в НПДЕВИ. 

 

Препоръчителни технически мерки за Община Малко Търново: 

1. Използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за енергийна 

ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, 

основенремонт или преустройство на сгради общинска собственост или сгради със 

смесен режим на собственост – държавна и общинска; 

2. Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми 

източници върху покривните конструкции на сгради общинска собственост или 

сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска; 

3. Използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и 

реконструкция на мрежите за улично осветление на територията на общината; 

4. Използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и 

реконструкция на парково, декоративно и фасадно осветление на територията на 

общината. 

5. Изграждане на фотоволтаични централи върху имоти общинска собственост, 

които не са подходящи за ползване от земеделски производители. 

6. Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия чрез 

използване на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие и 

животновъдство. 

 

 

8.2.2. Източници и схеми на финансиране 

За успешното реализиране на всички заложени в Програмата цели и мерки община 

Малко Търново е необходимо да използва както собствени, така и привлечени средства. 

Следните източници на финансиране биха могли да бъдат използвани: 

Основните източници на финансиране на настоящата Програма са: 

➢ Държавни субсидии – републикански бюджет; 

➢ Общински бюджет; 
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➢ Собствени средства на заинтересовани лица; 

➢ Договори с гарантиран резултат; 

➢ Публично - частно партньорство; 

➢ Финансиране по Оперативни програми; 

➢ Финансови схеми по Национални и европейски схеми за подпомагане; 

➢ Кредити с грантове по специализираните кредитни линии. 

При определянето на източниците на финансиране за реализиране целите на 

Краткосрочната общинска програма за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогорива на община Ветово, са взети предвид 

възможностите за осигуряване на собствени финансови средства от общинския бюджет, 

привличане на външни ресурси съобразно наличните към момента на планиране 

финансови инструменти, разработването на нови форми на инвестиционни партньорства, 

както и предимствата на успешни комбинации от два или повече източника на 

финансиране за осигуряване на устойчивост на постиганите резултати 

При провеждането на предвидените мерки ще се прилагат подходите: 

 ✓ Собствени средства от общинския бюджет 

Възможностите за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в рамките на 

общинския бюджет се ограничават до отпускане на средства за подобряване на 

енергийните характеристики на образователната и социалната инфраструктура и 

уличното осветление. При реализирането на мащабни инвестиции и финансирането на 

цялостни решения ролята на общинския бюджет е само допълваща спрямо общия размер 

на необходимия финансов ресурс. 

 ✓ Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяема енергия 

(ЕБВР); Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници е разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в 

сътрудничество с Българското правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя 

кредитни линии на участващите български банки, които от своя страна предоставят 

заеми на частни дружества за проекти за енергийна ефективност в промишлеността и 

проекти за възобновяеми енергийни източници. 

 

 ✓ Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) 

Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) е създадена през 

2005 г. с безвъзмездни средства от МФК и кредитен ресурс от ЕБВР с оглед 

осъществяване на енергоефективни мерки в жилищни сгради с бенефициенти физически 

лица и домакинства. 

 Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 50 

милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези 

средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на 

потребителски кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. 

 Те включват: енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и 

покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни 

газови котли и термопомпени климатични системи. 

 ✓ Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за енергийна 

ефективност в България 

Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка се финансира чрез 

безвъзмездни средства от Международен фонд „Козлодуй" (МФК) и кредитен ресурс от 
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ЕИБ, чрез подписан през м. декември 2006 г. меморандум между Р. България, ЕИБ и 

ЕБВР – в качеството и на администратор на МФК. Кредитната линия е насочена към 

финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийниизточници 

за публичния и частния сектор. Кредитната линия осигурява не само финансов ресурс 

(кредити, комбинирани с безвъзмездна помощ), но и техническа помощ при планиране и 

осъществяване на проекта. 

✓ Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"; 

Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници в България (ФЕЕВИ) е 

револвиращ фонд, създаден с публично-частно партньорство като автономно юридическо 

лице, с цел финансиране на инвестиционни проекти за повишаване на енергийната 

ефективност в съответствие с приоритетите в националните дългосрочни и краткосрочни 

програми по енергийна ефективност, приети от Министерския съвет. Основния капитал 

на ФЕЕВИ се формира от средства предоставени от Глобалния екологичен фонд на ООН, 

Правителството на Р България, средства от двустранни (правителствени) дарения и 

средства от друг и дарители, частни предприятия. ФЕЕВИ изпълнява функциите на 

финансираща институция за предоставяне на кредити и гаранции по кредити, както и на 

център за консултации. ФЕЕВИ оказва съдействие на българските фирми, общини и 

частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна ефективност. Фондът 

предоставя финансиране, съфинансиране или гарантиране пред други финансови 

институции. Основен принцип в управлението на ФЕЕВИ е публично-частното 

партньорство. Фондът следва ред и правила, разработени с техническата помощ, 

предоставена от Световната банка и одобрени от Българското правителство. 

✓ www.bgeef.com 

Национален доверителен ЕкоФонд; 

Фондът 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. 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 

международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от 

продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности както и на 

средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни, 

чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване на 

околната среда в Република България. Фондът допринася за изпълнение на политиката на 

Българското правителство и поетите от страната международни ангажименти в областта 

на опазване на околната среда. Националният доверителен ЕкоФонд е независима 

институция, която се ползва с подкрепата на българското правителство. 

Националният доверителен ЕкоФонд финансира проекти в четири приоритетни 

области: 

• Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото; 

• Намаляване замърсяването на въздуха; 

• Опазване чистотата на водите; 

• Опазване на биологичното разнообразие. 

www.ecofund-bg.org 

http://www.ecofund-bg.org/


 35 

 

✓ Форми на публично-частно партньорство 

Договори “до ключ”. При този вид взаимоотношения, публичният сектор 

предоставя правата и задълженията на частния сектор да проектира, изгради и 

експлоатира съоръжение за определен период. Предмет на договора може да са 

инсталации за производство на енергия, системи за ефективно използване на енергията в 

обществения сектор, системи за контрол и мониторинг разхода на енергия и горива и 

други. 

Финансирането на изпълнението на проекта може да се извърши изцяло от страна 

на публичния сектор, като частният сектор заплаща “такса” за експлоатирането, или да 

бъде осигурено от страна на частния сектор, като изплащането на направената 

инвестиция е за сметка на събирането на “такси” или други вземания. 

✓ ЕСКО услуги 

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

ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи 

услуги. Основната им дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за 

намаляване на енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за 

покриване на всички разходи за реализиране на даден проект и получават своето 

възнаграждение от достигнатата икономия в периода, определен като срок на 

откупуване. Договорът с гарантиран резултат е специфичен търговски договор, 

регламентиран с чл. 38 от Закона за енергийната ефективност. Намаляване разходите за 

горива, енергия и други консумативи и повишаването на комфорта в сградите държавна 

или общинска собственост, могат да са предмет на договори за управление и 

експлоатация и/или проектиране, доставка, монтаж. 

Могат да бъдат реализирани някои от следните схеми: 

Договор с гарантиран резултат 

При този вид договори фирмата за енергийни услуги гарантира минимално ниво 

на икономии. Постигнатите допълнителни ефекти над гарантираните се разпределят 

дялово между страните или се капитализират само в една от тях. Частният сектор поема 

риска, при условие, че не бъдат постигнати минималните гарантирани икономии, да не 

възвърне инвестициите си. Финансиране: Финансовите средства за осъществяване на 

подобен тип проекти могат да са собствени средства на частния сектор, привлечени 

средства, финансиране от трета страна. 

Зелени инвестиции - механизъм на Протокола от Киото 

Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), се създава вътрешна българска система за 

издаване и търговия със зелени сертификати. За всяко месечно произведено количество 

електричество от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), производителят му 

получава зелен сертификат, който е без налична ценна книга и се издава и регистрира от 

ДКЕВР. 

✓ Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда; 

✓ Финансовия механизъм на ЕС 

✓ Структурни фондове на ЕС 

✓ Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради 
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IX. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

 

Наблюдението и контрола на общинската краткосрочна Програма за насърчаване 

използването на ВЕИ и биогорива на община Малко Търново се осъществява на три 

равнища. 

Първо равнище: Осъществява се от общинската администрация по отношение на 

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

заповед на кмета на общината, оторизиран представител на общинска администрация, 

изготвя периодично доклади за състоянието на планираните инвестиционни проекти и 

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

предлага мерки за тяхното отстраняване. Периодично (поне един път в годината) се 

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

Второ равнище: Осъществява се от Общинския съвет. Общинският съвет, в 

рамките на своите правомощия, приема решения относно изпълнението на отделните 

планирани дейности и задачи по ЕЕ (регламентирано в чл.9 и чл.10 от ЗЕВИ). 

Трето равнище: АУЕР. Нормативно е установено изискването за предоставяне на 

информация за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници на АУЕР. Отчетите се представят на Агенцията по 

образец до 31 март на годината, следваща отчетната година. Препоръчва се Годишният 

доклад да съдържа информация за: 

- Същността на общинската политика за енергийна ефективност и насърчаване 

използването на ВЕИ и биогорива; 

- Напредъка по изпълнението на целите, приоритетите и мерките на общинската 

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

основа на индикаторите за наблюдение; 

- Възникналите проблеми и предприетите мерки за тяхното решаване; 

- Осъществените мероприятия за осигуряване на информация и публичност на 

действията по изпълнение на общинската политика за енергийна ефективност и 

насърчаване използването на ВЕИ и биогорива. 

Съгласно нормативните разпоредби на ЗЕВИ краткосрочните програми за насърчаване 

използването на енергия от ВЕИ и биогорива се разработват за срок от три години. 

Кметът на общината е длъжен да: 

1. уведомява по подходящ начин обществеността за съдържанието на програмите 

за ВЕИ, включително чрез публикуването им на интернет страницата на общината; 

2. организира изпълнението на програмите по ал. 1 и предоставя на изпълнителния 

директор на АУЕР, на областния управител и на общинския съвет информация за 

изпълнението им; 

3. организира за територията на общината актуализирането на данните и 

поддържането на Националната информационна система по чл. 7, ал. 2, т. 6 от ЗЕВИ; 

4. отговаря за опростяването и облекчаването на административните процедури 

относно малки децентрализирани инсталации за производство на енергия от 

възобновяеми източници и за производство на биогаз от селскостопански материали - 
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твърди и течни торове, както и на други отпадъци от животински и органичен произход, 

а когато е необходимо - прави предложения пред общинския съвет за опростяването и 

облекчаването на процедурите; 

5. оказва съдействие на компетентните държавни органи за изпълнение на 

правомощията им по този закон, включително предоставя налична информация и 

документи, организира набирането и предоставянето на информация и предоставянето на 

достъп до съществуващи бази данни и до общински имоти за извършване на оценката по 

чл. 7, ал. 2, т. 4 от ЗЕВИ. 

Реализирането на настоящата Програма е непрекъснат процес на изпълнение на 

дейностите, наблюдение, контрол и актуализация. Отчита се натрупания опит, 

трудностите и неуспехите, извършват се корекции на съществуващите вече насоки за 

развитие в посока към адаптиране на новите обстоятелства и промени във вътрешната и 

външна среда. 

Постигнатите ефекти от изпълнението на Програмата следва да бъдат изразени чрез 

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

в съставена за целта таблица 

 

 Мерки за въвеждане на ВЕИ, очаквани резултати и индикатори за тяхното 

измерване 

 

№  Мерки за ЕЕ  Очаквани 

резултати  

Индикатор  Мярка  Източник на 

информация  

1  Насърчаване 

използването 

на енергия от 

възобновяеми 

източници в 

публичния и 

частния 

сектор  

Въведени ВЕИ 

в общински 

сгради и 

намаляване 

потреблението 

на енергия в 

тях;  

Намаляване 

разходите в 

общинския 

бюджет;  

Въведени ВЕИ 

в жилищни 

сгради; 

Повишаване на 

комфорта на 

обитаване на 

обектите;  

Намаляване 

потреблението 

на енергия в 

общината.  

Общински 

сгради с 

въведени ВЕИ; 

Частни 

жилищни 

сгради с ВЕИ; 

Количество 

спестена 

енергия; 

Количество 

спестени 

емисии на СО² 

Икономии в 

общинския 

бюджет  

Брой  

 

 

Брой  

 

 

kWh  

 

 

Тон  

 

 

Лева  

Технически и 

работни 

проекти, 

издадени 

разрешения за 

строеж;  

Справки за 

потребявано 

количество ел. 

енергия;  

Годишни 

отчети за 

изпълнение на 

общинския 

бюджет.  

2  Стимулиране 

на бизнес 

сектора за 

използване на 

ВЕИ и 

привличане на 

местни и 

чуждестранни 

Инсталирани 

фотоволтаични 

и/или слънчеви 

системи върху 

големи 

покривни и 

сградни площи 

на 

Обновени 

производствени

сг ради; 

Количество 

спестена 

енергия; 

Количество 

спестени 

Брой  

 

 

kWh  

 

 

Тон  

Технически и 

работни 

проекти;  

Издадени 

разрешения за 

строеж;  

Справки за 

потребявано 
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инвестиции  производствени 

предприятия, 

складове, 

търговски и 

офис сгради;  

Намаляване 

потреблението 

на енергия; 

Подобряване 

условията на 

труд.  

емисии на СО²  количество ел. 

енергия.  

 

 

 

 

 

3  Използване на 

енергия от 

ВЕИ при 

осветление на 

улици и 

площади  

Извършено 

енергийно 

обследване на 

системата за 

улично 

осветление на 

територията на 

общината;  

Въведено 

енергоспестява

що улично 

осветление в 

община Ветово;  

Намаляване 

потреблението 

на енергия; 

Намаляване 

разходите в 

общинския 

бюджет.  

Монтирани 

енергоспестява

щ и 

осветителни 

тела; 

Количество 

спестена 

енергия;  

Количество 

спестени 

емисии на СО²  

Брой  

 

 

 

 

kWh  

 

 

Тон  

Резюмета и 

доклади от 

извършени 

енергийни 

обследвания на 

уличното 

осветление;  

Справки за 

потребявано 

количество ел. 

енергия за 

улично 

осветление 

Годишни 

отчети за 

изпълнение на 

общинския 

бюджет.  

4  Повишаване 

на 

квалификация

та на 

общинските 

служители с 

цел 

изпълнение на 

проекти 

свързани с 

въвеждането и 

използването 

на ВЕИ  

Проведени 

обучения на 

общински 

служители за 

въвеждане на 

ВЕИ; 

Изпълнение на 

заложените в 

общинската 

краткосрочна 

програма за 

насърчаване 

използването 

на ВЕИ и 

биогорива 

проекти и 

дейности;  

Създадена 

информационна 

система за ВЕИ 

в община 

Реализирани 

проекти в 

областта на 

ВЕИ; 

Проведени 

обучения; 

Обучени 

общински 

служители за 

ВЕИ; 

Създадени 

информационн

и системи за 

ВЕИ в община 

Ветово  

Брой  

 

 

 

Брой  

 

Брой  

 

 

 

Брой  

Документация 

на 

реализираните 

проекти; 

Присъствени 

списъци, 

сертификати и 

други 

документи за 

проведени 

обучения;  

Годишни 

справки от 

създадената 

информационна 

система за ВЕИ 

в община 

Ветово, 

включваща база 

данни за 

инвестиционни
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Ветово, 

включваща база 

данни за 

инвестиционни

те разходи и 

количествата 

произведена 

енергия.  

те разходи и 

количествата 

произведена 

енергия.  

5  Повишаване 

на нивото на 

информиранос

т сред 

заинтересован

ите страни в 

частния и 

публичния 

сектор, както 

и сред 

гражданите 

във връзка с 

възобновяемит

е енергийни 

източници  

Подобрена 

информираност 

на гражданите 

и бизнеса по 

въпроси, 

свързани с 

ползите от 

въвеждане на 

ВЕИ  

Проведени 

информационн

и кампании; 

Проведени 

семинарии 

обучения; 

Изработени 

информационн

и материали; 

Публикации в 

медии.  

Брой  

 

 

Брой  

 

 

Брой  

 

 

Брой  

Присъствени 

списъци;  

Снимки;  

Копия на 

информационн

и материали;  

Копия на 

публикации в 

медии.  

 

 

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

изпълнението, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите 

резултати. 

 

  X. ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

 Инвестициите във възобновяеми енергийни източници предлагат осезаеми ползи за 

околната среда и икономиката, а настоящата програма прави възможни такива 

инвестиции. Основните ползи са: 

 - Финансови икономии – Ефектът се наблюдава както в домакинствата, така и в 

общинските учреждения. Инвестициите в производството и потреблението на ел. енергия 

от ВЕИ намаляват потреблението на скъпите в момента енергоизточници, а от това и 

годишните сметки за потребление се редуцират; 

 - Повишаване на конкурентоспособността – Инвестициите в производството на 

ВЕИ биха довели до по-голяма степен енергийна независимост и биха дали положителен 

ефект върху производствения капацитет и разходи на предприятията. По-малките 

оперативни разходи означават по-голяма конкурентоспособност; Повишаване 

сигурността на енергийните доставки; Повишаване на благосъстоянието и намаляването 

на риска за здравето на населението. 
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 - Ползи за околната среда – Инвестициите в производството на възобновяеми 

енергийни източници намаляват емисиите на въглероден двуокис и така допринасят 

пряко за почиста околна среда. 

 

Краткосрочната Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива има отворен характер и в срока на действие до 2025 г. ще се 

усъвършенства, допълва и променя в зависимост от нормативните изисквания, 

новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и финансови възможности за 

реализация на нови мерки, проекти и дейности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


