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ВЪВЕДЕНИЕ 

Енергетиката е най-важният стопански отрасъл на всяка страна. Устойчивото 

развитие на държавата до голяма степен зависи от състоянието и перспективите пред 

националната енергетика. Тя е моторът за развитие на икономиката, на земеделието и 

на транспорта. Енергоносителите и тяхното използване определят качеството на живот 

на гражданите в една страна.  

Поради географското си местоположение, България има голям потенциал от 

енергия от слънце, вятър, биомаса и вода. Потенциалът на вятърната енергия се оценява 

на 3 400 MW, този на биомасата – на около 3 200 MW. Още по-голям е потенциалът от 

слънчева енергия. Това означава, че икономическият потенциал на енергията от 

възобновяеми източници по отношение на общото електропотребление в България е 

значително по-голям от 20%.  

С цел да се привлекат мащабни инвестиции в тази област и да се изпълни 

изискването към България енергията от възобновяеми източници да е не по-малко от 

16% от общото потребление в страната в 2020 г., чрез Закона за енергията от 

възобновяеми източници и съпътстващите подзаконови нормативни актове беше 

определено задължително изкупуване на такава енергия по високи преференциални 

цени за дълъг период от време (от 15 до 25 години).  

От една страна целта бе постигната: поради привлекателните условия бяха вложени 

много големи инвестиции, секторът бързо се разви и през 2012 година производството 

на енергия от ВЕИ достигна показателите, предвидени за 2016 г. – 660 MW от соларни 

и вятърни паркове. От друга страна това породи дисбаланс в енергийния микс на 

страната и доведе до чувствително повишаване на цената на електроенергията, което 

има социални последици.  

Основните предимства на използването на възобновяеми енергийни източници 

(ВЕИ) са:  

 По-голяма енергийна независимост на базата на неизчерпаеми местни 

ресурси;  
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 Намаляване на промените в климата и замърсяването на околната среда;  

 Създаване на нови работни места, благодарение на инвестициите в 

технологиите за възобновяема енергия. 

 

I. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 

Настоящият документ представлява актуализация на Програмата за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2012-2015 

г., разработена на основание чл. 10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници (ЗЕВИ). При актуализирането на програмата е разработен документ с 

период на действие 2014-2020, като са отчетени и приоритетите, залегнали в следните 

основни документи за развитие на община Стамболово:  

- Общински план за развитие на Община Стамболово за периода 2014-2020 г.  

- Общинска програма за енергийна ефективност за периода 2014-2020 г.  

- Областна стратегия за развитие на Хасково 2005 - 2015 г. 

- Национална стратегическа референтна рамка 2020 г.  

- Национална стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2005-2015г.  

 

II. НОРМАТИВНА РАМКА 

Поетите ангажименти на България за намаляване на отделяните емисии парникови 

газове и енергийно спестяване се базират на редица национални, регионални и местни 

законодателни документи, които следва да бъдат съблюдавани от оторизираните 

държавни институции.  

Действащите регулаторни изисквания за изпълнение на пакета от мерки за енергия 

и климат се обединяват със следните основни документи
1
:  

2. Директиви на ЕС 

                                                 
1Източник: Агенция за устойчиво енергийно развитие - 
http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9359&Itemid=120&lang=bg 
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Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент от 23 април 2009 година за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници определя целите на 

всички държави от ЕС за развитие и използване на ВЕИ. За България, делът на енергия 

от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. трябва да достигне 16%.  

 

3. Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 

2005-2015 г. (НДПВЕИ) 

Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-

2015 г. (НДПВЕИ) се разработва в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 2, т. 9 от 

Закона за енергетиката и под-законовите нормативни актове към него. Тя е съобразена 

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

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

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

надвиши 9% от брутното производство на електрическа енергия.  

- Заместване на конвенционални горива и енергии с общ енергиен еквивалент 

не по-малко от 1 300 ktoe годишно.  

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

 

4. Енергийна стратегия на Република България  

Националната приоритетна цел за бърз и устойчив икономически растеж е пряко 

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

сектор е задължен да отговаря на ключови изисквания като:  

- Обезпеченост на енергоснабдяването;  

- Високо ниво на конкурентоспособност; 

- Изпълнение на изискванията за опазване на околната среда.  

Като цяло, приоритетите, заложени в политиката на енергийния сектор, са в 

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

съответствие с Енергийната стратегия на страната.  

Енергийната стратегия на Република България има следните главни цели:  
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- насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност при крайните 

потребители;  

- подкрепа, включително чрез държавни гаранции, на проекти за 

управление на потреблението, които имат значителен социален ефект;  

- насърчаване развитието на по-икономични от електрическата енергия 

възможности за отопление и подобряване на достъпа на населението до 

тях;  

- пренасочване на електрическата енергия към по-високотехнологични 

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

инвестиции (изграждането на ефективни системи за газификация или 

топлофикация, изисква по-малко средства, отколкото изграждането на 

електрическа мощност за задоволяване на същото потребление);  

- премахване на изкривяванията при цените на различните видове горива и 

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

енергоспестяване от населението;  

- подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия;  

- насърчаване на комбинираното производство на топлинна и електрическа 

енергия;  

- намаляване на енергийните загуби.  

 

5. Закон за енергията от възобновяеми източници 

Този закон урежда обществените отношения, свързани с производството и 

потреблението на:  

- електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници;  

- газ от възобновяеми източници;  

- биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта 

 

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

определение на енергийната ефективност като национален приоритет на държавната 

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

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

създаването на институционални, нормативни и финансови условия за реализиране на 

националната политика като предпоставка за успешното интегриране с Европейския 

съюз.  

 

7. Закон за енергетиката  

Законът за енергетиката следва насоките на Енергийната стратегия на Република 

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

страни чрез сравнителен анализ на нормативната уредба на страните от Европейския 

съюз, на Договора към Европейската енергийна харта и други правни източници. Преди 

всичко законът съчетава особените изисквания на националното законодателство. Той 

изцяло отговаря на изискванията на Директивите на Европейския съюз, които 

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

В закона за енергетиката е предвидено стимулиране на производството на енергия 

от ВЕИ чрез:  

- задължително изкупуване на енергията, произведена от ВЕИ по 

преференциални цени;  

- приоритетно присъединяване към преносната, съответно разпределителна 

мрежа на централи, произвеждащи енергия от ВЕИ;  

- изкупуване на цялото количество електрическа енергия от комбинирано 

производство, като по преференциални цени се изкупуват количествата до 

50 MW.  

 

8. Закон за опазване на околната среда 

Чрез този закон се уреждат обществените отношения, свързани с: 
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- опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и 

защитата на здравето на хората; 

- съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната 

биогеографска характеристика на страната; 

- опазването и ползването на компонентите на околната среда; 

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

- осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда и 

източниците на замърсяване; 

- предотвратяването и ограничаването на замърсяването; 

- създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на 

околната среда; 

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

- събирането и достъпа до информацията за околната среда; 

- икономическата организация на дейностите по опазване на околната среда; 

- правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и 

физическите лица по опазването на околната среда. 

 

9. Закон за устройство на територията  

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

подмени действащия до тогава Закон за териториално и селищно устройство (ЗТСУ,  

обн. ДВ бр. 29/1973 г.) и има за цел да обхване устройството както на урбанизираните 

територии, така и на тези, извън границите на населените места и селищните 

образувания, групирайки ги като урбанизирани територии (населени места и селищни 

образувания), земеделски територии, горски територии, защитени територии и 

нарушени територии за възстановяване.  

Основната цел на ЗУТ, както и на всеки друг закон е да уреди чрез общи правила за 

поведение (правни норми) обществените отношения в областта на устройството на 

територията, при спазване и доразвиване на основни конституционни принципи:  
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- Опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и 

разнообразието на живата природа и разумното използване на природните 

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

- Създаване на условия за балансирано развитие на отделните райони на 

страната при опазване на Земята от обществото и държавата като основно 

национално богатство
2
; 

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

здравословна и благоприятна околна среда на всички граждани и 

юридически лица.  

 

10. Други закони, стратегии и наредби 

- Закон за водите;  

- Закон за земеделските земи;  

- Закон за опазване на околната среда;  

- Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);  

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

- Закон за горите; 

- Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за 

неговото прилагане;  

- Закон за рибарство и аквакултурите;  

- Национална стратегия по околна среда (2005-2014); 

- Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2005-

2015; 

- Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на 

биомаса 2008-2020; 

- Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на 

биогорива в транспортния сектор 2008-2020; 

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

- Национален план за действие за енергия от ВИ 2010-2020; 

                                                 
2
 http://www.online.bg/law/const/const1_b.htm - Чл. 20 на Конституция на Република България (обн. ДВ бр.  

56/1991) 
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- Национален план за изменение на климата 2013-2020; 

- Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи; 

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

- Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и 

разпределение на електрическа енергия (ЗУТ); 

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

и програми (ЗООС); 

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

върху околната среда (ЗООС); 

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

потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната 

електрически мрежи (ЗЕ); 

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

строителството (ЗУТ); 

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

и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми 

източници; 

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

възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и 

потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в 

транспорта; 

- Наредба № РД-16-558 за набирането и предоставянето на информацията 

чрез Националната информационна система за потенциала, производството 

и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република 

България. 

 

 

III. Профил на общината 



              

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на 

администрацията чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на 

партньорство при формулиране на политики“, Договор  с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран 

от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

                                                                                                                                                                                       14 

 

1. Географско местоположение 

 

Община Стамболово е част от територията на Област Хасково, намира се южно 

от гр. Хасково и е разположена в североизточната част на Източните Родопи. Тя е 

гранична община между Област Хасково и Област Кърджали и има площ от 277 кв. км. 

Територията на общината се простира от Хасковската равнина до р. Арда и отстои на 

22 км. от Областния център. На юг, чрез р. Арда граничи с община Крумовград, на 

изток с община Маджарово, на север с общините Хасково и Харманли, а на запад с 

община Кърджали.   

Геостратегическото положение на общината се определя от близостта на 

общинския център с областния град, близостта на международен път Е80 и границата с 

Гърция и Турция (75 - 80 км). Проходът Маказа е връзката между територии на Р. 

България и Р. Гърция. 

Община Стамболово се състои от 26 населени места с общо население 5 856 

жители, от които мъже – 2956 и жени 2 900 (ТСБ Хасково данните са към 31.12.2013 г.). 

 

2. Население 

По отношение на възрастовата структура на населението в община Стамболово се 

потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за 

страната като цяло. Налице е продължаващ процес на застаряване на населението, 

който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението 

под 15 години и увеличаване на броя и дела на населението на 65 и повече години. 

Възрастното население на 65 и повече години е с по-лоши стойности от средните за 

страната. 

В условията на икономическа криза и миграция към големите градове през 

следващите години се прогнозира трайна тенденция на отрицателен механичен 

прираст, който се провокира главно от нестабилния пазар на труда и търсенето на нови 

възможности за трудова реализация.  

В община Стамболово голяма част от трудово заетите губят работните си места, 

работи се на непълен работен ден, намалява заплащането и се увеличава безработицата 
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сред всички възрастови групи, но най-вече сред младежите. Точно това са и основните 

причини, поради които много лица решават да търсят трудова реализация извън 

общината, като се ориентират към по-големите градове или към работа в чужбина, най-

вече в Р.Турция.  

Към 31.12.2012 г. населението наброява общо 5 930 души, от които 2 988 мъже и 

2 942 жени, а към 31.12.2013 г. то вече е – 5 856 души от които мъже – 2 956 и жени – 

2 900. Така тенденцията за отрицателен прираст започва да става устойчива по подобие 

на останалите общини на Област Хасково. 

Средната гъстота на населението в община Стамболово е 21,4 д/ км
2
, която е 

значително по-ниска от средната за област Хасково - 40,2 д./км
2
  и  е много по-ниска 

от средната за страната  - 66,34 д./км
2
.  Този показател е тревожен за общината и 

показва степента на обезлюдяване на населените места. 

Населението се разпределя между 26 населени места, като общината е изцяло със 

статут на селска община и всички населени места на нейната територия са села.   

Най-силно обезлюдени са селата: Голобрадово, Пътниково, Кладенец, 

Войводенец, Долно поле, Воденци и Бял кладенец.  

Таблица 1: Население по населени места в общината3 

Община Стамболово 5934 

№ 
Община Стамболово - 

Населени места 
Общо № 

Община Стамболово - 

Населени места 
Общо 

1 с. Балкан 210 14 с. Кралево 184 

2 с. Бял кладенец 79 15 с. Лясковец 275 

3 с. Воденци 78 16 с. Маджари 182 

4 с. Войводенец 64 17 с. Малък извор 383 

5 с. Гледка 254 18 с. Поповец 291 

6 с. Голобрадово 42 19 с. Пчелари 204 

7 с. Голям извор 389 20 с. Пътниково 53 

8 с. Долно Ботево 316 21 с. Рабово 160 

9 с. Долно поле 78 22 с. Светослав 116 

10 с. Долно Черковище 215 23 с. Силен 150 

11 с. Жълти бряг 630 24 с. Стамболово 643 

                                                 
3
 Източник: НСИ преброяване 01.02.2011 г. 
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12 с. Зимовина 237 25 с. Тънково 281 

13 с. Кладенец 66 26 с. Царева поляна 354 

 

В община Стамболово най-многобройна е турската етническата общност, която 

наброява общо 3931 човека. Следва я българската етническа група наброяваща – 1320 

човека. Ромската етническа група, която е – 474 човека, 9 са посочили друга етническа 

група, а 8 не са се самоопределили. 

 

3. Сграден фонд  

Общинския сграденият фонд, с който разполага Община Стамболово се състои от 

5 училища, които са публична общинска собственост, една целодневна детска градина  

с единадесет филиала, 1 хоспис, 10 читалища. Сградата на СОУ ”Свети Климент 

Охридски” с.Стамболово се споделя от администрацията на община Стамболово. 

Голямата част от обществените сгради в Общината са ремонтирани, с подменени 

дограми, санирани и се поддържат с чести текущи ремонти.  Това е предпоставка за 

намаляване на енергийната и топлинната ефективност. Въпреки това, някои от сградите 

остават силно амортизирани, тъй като сравнително новите сгради са построени в края 

на 70 - 80-те години, докато множество други са построени през средата на 60-те и 

началото на 70-те години. По-големите сгради са обикновено заети от училища или 

сгради прилежащи към тях.  

Броят на жилищата в общината4 е 3 270, докато броя сгради е 3 637, като 

строителството е било най-активно в годините  между 1960 г. и 1989 г. Съществуват    

14 039 жилищни помещения с полезна площ 276 017 кв.м.  

Таблица 2: Характеристика на жилищния фонд в община Стамболово 

Общинa Жилища - бр. 
Жилищни помещения - бр.  Полезна площ - кв. м  

общо  в т.ч. стаи  общо  в т.ч. жилищна 

Стамболов

о 3 270 14 039 12 773 276 017 216 664 

 

                                                 
4
 Източник: Национален статистически институт 
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Относно броят на стаите в сградния фонд на общината, най-висок е броя на три 

стайните жилища, като в процентно отношение е точно 31% от общия брой жилища в 

общината. Непосредствено след тях, по многочисленост се нареждат четиристайните 

жилища, като техният брой е 987 бр. или 30,18%, следвани от шест и повече стайните и 

петстайните, съответно – 460 бр. и 14,06% от общо обитаваните жилища, 378 бр. или 

11,55% и двустайните 360 бр. – 11%. Най-малко жилища има с една стая. Техният брой 

е съответно 71 бр. (2,17%)  

 Таблица 3: Жилищни сгради по конструкция на сградата                

Общинa Общо 
Брой на стаите 

една  две  три  четири  пет  шест и повече 

Стамболово 3 270 71 360 1014 987 378 460 

 

Необходимото потребление на енергия за сградите, както в ЕС, така и в България  е 

над 40% от общото енергопотребление. В този процент именно се съдържа 

значителният възможен потенциал за намаляване на текущите разходи за енергия. 

Превръщането на сградния фонд от пасивен потребител на енергия  в потребител и 

производител на енергия чрез монтиране на съоръжения за използване на ВЕИ, може да 

доведе до по ниски сметки и по висок стандарт на живот. 

При цялостно и добре изпълнено обновяване, включващо монтиране на ВЕИ, 

подмяна на абонатни станции и действие на локални станции за комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия, икономиите на енергия могат да 

достигнат до 70% от минимално допустимите нива на енергопотребление, осигуряващи 

комфорта на обитаване. 

Потреблението на енергия в жилищния сектор на община Стамболово е трудно да 

се определи поради липсата на точни данни за използвана електроенергия, както и за 

използваното количество дървесина и течно гориво. 

Видимо жилищният фонд е остарял и се нуждае от сериозни инвестиции в областта 

на енергийната ефективност. Той не се отличава от характеристиката на сградния фонд 

на останалите общини, а именно остарели фасади, висока енергопропускливост, стари 

дограми, лоша изолация. Сградният фонд не отговаря на вече изискванията на новото 
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строителство, което се вижда от предоставените данни за възрастта на жилищния фонд 

в общината. Липсва паспортизация на сградите.   

Сериозна пречка за промяна статута на жилищния фонд са стимули за рационално 

енергопотребление, недостатъчната осведоменост на потребителите за възможностите 

за намаляване на консумацията, високите цени за обследване и саниране на сградите от 

частни лица и др. 

Сградният фонд в общината се характеризира със следните по-важни енергийни 

характеристики:  

- незадоволително технологично състояние на системите за 

централизирано и местно топлоснабдяване;  

- неефективни вътрешносградни отоплитчелни мрежи;  

- използване на нискоефективни съоръжения и енергоносители;  

- лоши експлоатационни качества и амортизираност на сградния фонд;  

- ниска топлоизолация при сградите;  

- слабости при строителното изпълнение на сградите;  

- ограничено внедряване на нови енергоефективни материали –

термоизолационни мазилки, бои с термоизолационни качества, 

енергоспестяващи термоекраниращи керамични покрития, 

топлоизолационни плочи от пенополиуретан и др.;  

- неадекватна система на управление и поддържане на жилищния фонд;  

С реализирането и въвеждане на мерки за подобряването на топлоизолацията, 

отоплителните инсталации, могат да намалят енергопотреблението в стария сграден 

фонд с около 15 %. 

 

4. Икономика 

Отрасъл туризъм – Сериозна крачка в общината през последните 5 години прави 

туризма. С хотелиерство и ресторантьорство се занимават 12 предприятия, които за 

2010 г. имат - 115 хил.лв. приходи от дейността и - 115 хил. лв. от нетни приходи от 
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продажби, а през 2011 г. - 118 хил.лв. приходи от дейността и - 112 хил. лв. от нетни 

приходи от продажби. 

Макар и на предпоследно място (след община Маджарово) в Област Хасково по 

приходи от туризма – 16 000 хил.лв., става ясно че община Стамболово има потенциал 

за бъдещо развитие на туризма. Заключението е базирано на факта, че община 

Стамболово, макар и с най-малък капацитет, е изграден изцяло през последните 5 

години. Този факт показва, че новоизградената база е успяла да се утвърди на 

туристическия пазар особено бързо. 

 

Сектор растениевъдството – В община Стамболово площта на земеделската 

земя е 145 хил. дка селскостопански фонд, от които  и обработваема земеделска земя – 

90 хил. дка. От територията на общината 52% са земеделски земи, от които 62% са 

обработваеми.  През последните години се забелязва тенденция за намаляване на дела 

на необработваемата земя. В момента около 9 000 дка от обработваемата земя в община 

Стамболово се обработват от арендатори и наематели на земеделска земя.   

 Основният почвен вид в територията на Община Стамболово са алувиалните 

почви. Те са покрити с влаголюбива тревна и горска растителност. Освен тях, широко 

разпространение имат и канелените горски почви. Те се съпътстват от топлолюбива 

широколистна, горска и храстова растителност.  

Основни източници за нарушаване на земите и почвите на територията на 

общината се явяват водната ерозия, най-вече земите покрай река Арда.  

Водната ерозия е един от най-сериозните деградационни процеси, които засягат 

основно земите и почвите, разположени на силно наклонените терени, които са около 

80% в общината. Ерозионните процеси физически увреждат почвите и чувствително 

понижават почвеното плодородие.  

Продължителното използване на минерални торове, преди всичко на азотните, е 

довело до вкиселяване на част от почвите. През последните години рязко намаля 

използването на такива торове, както и на препаратите за растителна защита.  
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На места за момента е все още характерна и вредната практика за горене на 

растителни остатъци след почистване на селскостопанските площи.  

От почвените проби, взети през последните няколко години, не е регистрирано 

химическо замърсяване, отнасящо се до: нитратни и нитритни съединения, органични 

замърсители, нефтопродукти и радионуклиди.  

Селскостопанското производство в направление растениевъдство е насочено към 

отглеждането на зърнени култури, технически култури, зеленчуци, овощни насаждения 

и др. Показателите за реколтата от основните култури, отглеждани на територията на 

общината, през 2011 г. (2012 г.) са следните:  

 зърнени култури 5 000 т.;  

 технически култури – 1 500 т.;  

 тютюн – 120 000 т. и др. 

Земеделските производители в региона са над 1500 и представляват 24 % от 

общото население, като 570 от тях са регистрирани в Общинска служба “Земеделие”, а 

останалите са тютюнопроизводители. Годишното производство е 1000 – 1100 тона на 

сух тютюн, предимно сорт “Крумовград”, отгледан на  около 8000 дка обработваема 

земя.  

 На територията на община Стамболово се отглеждат и трайни насаждения, 

основно череши, вишни и орехи. Заетите площи с трайни насаждения се разпределят по 

следния начин:  

 череши 670 дка; 

 вишни 150 дка;  

 орехи - 80 дка.  

Получената продукция от трайните насаждения се увеличава, тъй като овощните 

градини са млади.   

За развитието на земеделието в община Стамболово допринасят възможностите, 

предоставяни по линия на Общата селскостопанска политика на ЕС, в т. ч. и 

директните плащания от ДФ „Земеделие”.  За периода 2007-2010 г. на земеделските 
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производители от община Стамболово са изплатени под формата на директни 

плащания сумата от 2 400 000 лв. 

Като второстепенна селскостопанска дейност е отглеждането на лозя. Общата 

площ на лозовите масиви е 8 236 дка. Регионът е прочут с лозовите си насаждения, 

концентрирани основно в землищата на селата Стамболово, Царева поляна, Поповец, 

Тънково и Малък извор. Тук се произвежда известното “Мерло от Стамболово”. 

Добиваното грозде позволява да се поддържа винопроизводството в общината.   

Основните винени сортове, отглеждани в Стамболовска община, са 

традиционните за региона и тероара класически сортове: 

 Каберне Совиньон; 

 Мерло; 

 Шардоне; 

 Совиньон Блан; 

 Мускат.  

Отглеждат се и специфични български сортове като  

 Мавруд; 

 Памид; 

 Димят.  

В изпълнение на специалната програма на винарната за развитие на лозарството 

са засадени нови масиви. Предприемат се действия за подмладяване и увеличаване на 

насажденията от специфичната за региона Тамянка. 

Таблица 4: Сортова структура на лозовите масиви съотнесени към сортовете в Област Хасково5   

Винен сорт дка % от сортовете на 

Хасковска област 

Димят 265 3% 

Каберне Совиньон 540 6% 

Каберне Фран 674 0,8 

Мавруд 2 0,02% 

Мерло 6 444 78% 

Мускат Отонел 41 0,5% 

Памид 325  4% 

                                                 
5
 Източник: Винарната камара 
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Ризлинг 3 0,04 

Ркацители 313 3,81% 

Рубин 33 0,41% 

Тамянка 200 2,4% 

 

Гроздето се изкупува от винарните в региона.  

Винарната в село Стамболово е специализирана в производството на 

висококачествени вина и ракии от червени и бели сортове грозде. Притежава уникална 

сбирка от колекционни и енотечни висококачествени вина. Вината Мерло от района на 

Стамболово и Сакар са международно известни и признати за най-типичните и 

стойностни образци на български вина Мерло в света. 

Това е Винарна – образец с дългогодишен опит в производството на традиционни 

български вина. Винарната е собственост на Винпром Хасково, който продължава и 

днес традицията на древните траки, чрез производството на богатата гама 

висококачествени червени вина. Естествен продукт от съчетаването на благоприятните 

климатични условия, нарасналите технологични умения на местните винари с 

вековните традиции е създаването на вината Мерло с Гарантирано и Контролирано 

Наименование за Произход от Стамболово, Мерло с Гарантирано и Контролирано 

Наименование за Произход от Сакар и червени висококачествени вина от региона на 

Хасково и Стамболово от сортовете Каберне Совиньон и Мерло.  

През последните години Винарна изба Стамболово обнови своята продукция на 

цялото портфолио, както като визия, така и като стил на вината, съобразявайки се с 

пазарите в Русия, Чехия и Полша. Предприятието присъства и на традиционните за 

България пазари като Белгия, Холандия, Дания, Англия, Щатите”. 

Сектор животновъдство - От развитието на животновъдството в областта в 

значителна степен зависи добиването на месо и мляко, както и развитието на 

млекопреработвателната промишленост. Животновъдството в община Стамболово, а и 

в областта, е съсредоточено в частния сектор, като основно животните се използват за 

задоволяване на лични нужди, и много по-малка част се отглеждат в стопанства и 

фирми предназначени за пазара. В общината традиционно е развито говедовъдството, 
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овцевъдството, козевъдството и птицевъдството. В последните години има увеличен 

интерес към пчеларството.  

 В края на 2013 г. животновъдната дейност в общината се изразява в 

отглеждането на 850 говеда, 2600 овце, 200 кози, 500 свине, 200 зайци и 680 пчелни 

семейства. Прави впечатление, че броя на отглежданите пчели се увеличава.   

Намаляването на броя на отглежданите животни се дължи на следните причини: 

- висока себестойност на произвежданите фуражи;  

- ниски изкупни цени на произведената продукция;  

- високи цени на медикаментите и ветеринарните услуги;  

- нередовни и забавени плащания от преработвателните предприятия; 

- нарушен породен състав на стадата;  

- ниска квалификация на работещите в животновъдството, застаряването и 

намаляването на населението в селата, което предимно се занимава с 

животновъдство;  

- високи европейски изисквания и стандарти за отглеждане на животните и 

др. 

Основната причина за намаляването на броя на отглежданите животни са 

изискванията за модернизация на съществуващите съоръжения и оборудване на 

фермите за достигане на минималните изисквания на Директива 1999/74/ЕО за защита 

и хуманно отношение при отглеждането на животните. За много от стопаните тези 

изисквания са непосилни и в крайна сметка се достига до значителното намаляване на 

броя на отглежданите животни още през 2010 г. 

 

Сектор дърводобив – Горският фонд е с обща площ 12 617,5 ха. 

Разпределението по видове собственост е: 

- Държавни гори – 2114.8 ха; 

- Общински гори – 9627.3 ха; 

- Физически лица – 191.9 ха; 

- Юридически лица – 683.5 ха. 
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Над 70% от териториите са залесени, а средната възраст на горите е 46 години за 

ТП ДГС Хасково.  

Основните дървесни видове са:   

 Иглолистни: белборови, черборови, атласки кедър, смесени иглолистни, 

смесени иглолистни и широколистни; 

 Широколистни високостъблени: зимнодъбови, церови, чернодъбови, 

тополови, брезови, ясенови, смесени широколистни; 

 Издънкови за превръщане: дъбови, благунови, церови, габърови, смесени 

широколистни; 

 Нискостъблени: дъбови, церови, акациеви, келявогабърови, смесени 

широколистни. 

В резултат на провежданите залесителни мероприятия през 70-те години на 

миналия век основни култури са черният и белият бор, малка част – акация и хибридна 

топола.  

Общинският горски фонд, който е 80% от горския фонд, се стопанисва от Община 

Стамболово, а държавният горски фонд – от ТП ”ДГС Хасково”. 

За община Стамболово, която е разположена в планински и полупланински 

район, горите имат важно значение както като източник на дървесина, така и за 

привличането на туристи в този красив край. Горите в областта са в териториалния 

обхват на Регионална дирекция по горите (РДГ) – Кърджали.  

Основните горскостопански дейности, които се развиват в горските територии са: 

дърводобив, възобновяване и залесяване, опазване на горите от пожари и превантивни 

дейности – направа на лесокултурни прегради и минерализовани ивици. Дърводобивът 

се изпълнява чрез договаряне с лицензирани дърводобивни фирми. 

Таблица 5: Разпределение на площта на ГСУ Стамболово по видове гори и по собственост: 

Видове гори 4 ГСУ 

Стамболово 

ДГТ Частни 

гори 

Религиозни 

гори 

ОГТ 

 ха ха ха ха ха 

1.Иглолистни 2480.9 

 

208.4 24.8 39.7 2208.0 

2.Широколистни 

високостъблени 

516.7 42.8 5.7 8.3 459.9 
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3.Реконструкция 1723.7 185.1 92.0 0 1446.6 

4.Издънкови за 

превръщане 

6864.9 784.3 14.0 6.0 6060.6 

5.Нискостъблени 791.2 417.5 17.9 3.0 352.8 

Всичко: 12 377.4 1 638.1 154.4 57.0 10 527.9 
 

В ловно-стопанско отношение част от горите, устроени към лесничейството, са 

разпределени в 8 ловностопански района, предоставени на съответния брой ловно- 

рибарски дружини, които се включват в Ловно-рибарско дружество – Хасково. За 

същите са разработени ловоустройствени проекти от страна на дружеството. 

Общината е въведена във владение на над 8700 ха. гори, като актуваните по 

землища са дадени в таблица 7. 

 

Таблица 6: Актувани гори на община Стамболово 

№ Населено място 
обща площ, 

ха 

Брой 

актове 

1 Лясковец  382,26 13 

2 Тънково  1252,559 15 

3 Маджари  417,832 27 

4 Воденци  495,2227 17 

5 Голям извор  866,313 8 

6 Долно Ботево  615,24 7 

7 Войводенец  272,26 3 

8 Жълти бряг  258.70 7 

9 
Долно 

черковище  
775,69 14 

10 Долно поле  291,1612 18 

11 Стамболо 542,1626 24 

12 Царева Поляна 508,2454 47 

13 Силен  548,7 16 

14 Голобрадово  83,911 6 

15 Бял кладенец  220,836 14 

16 Рабово  236,58 5 

17 Пчелари  540,321 13 

18 Светослав  437,4122 30 

19 Пътниково  268,24 9 

   Общо:  8754,946 293 
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Горите са предпоставка за развитието както на дърводобивната и 

дървообработващата промишленост, така и за туризма.   

За съжаление в последните години се увеличава делът на бракониерската сеч, 

като повечето от извършителите са с ромски произход. Горите са източник на много 

ценни ресурси, а именно дървесина, билки, горски плодове, гъби и др. Ако не се вземат 

навременни мерки, има опасност от унищожаване на част от горите, тъй като за голяма 

част от населението с ниски доходи, това е ресурс, който бързо може да бъде 

оползотворен.  

Големият брой собственици на гори в бъдеще може да се окажат проблем, тъй 

като съществуват доста разнообразни интереси и нагласи относно стопанисването и 

използването на горите. На сериозно изсичане са подложени буковите гори, поради 

завишеното търсене на такава дървесина за мебелната промишленост. Горите 

предпазват почвата от ерозия и масовото им изсичане ще доведе до редица проблеми и 

нарушаване на екосистемите. 

Като цяло в общината трябва да се засили контролът върху сечта, като се 

разработят програми и се търсят средства за залесяване. С оглед развитието на 

запазване на екосистемите в района е важно да се избягват голите сечи и да не се 

допуска масово изсичане на гори, което ще доведе до екологични проблеми. Огромните 

площи с изсечени гори ще отблъснат и туристите, ще доведат до намаляване и 

изчезване на някои биологични видове. Разнообразието на растителния и животинския 

свят трябва да бъде съхранено, като в тази връзка е важно да се увеличи площта на 

горите с рекреационна цел и на защитените територии. 

Балансираното използване на горите на територията на общината е важно, тъй 

като икономическата полза от горите не трябва да застрашава екосистемите и да 

възпрепятства развитието на туризма. Същевременно неорганизираното използване на 

горите за туризъм също крие рискове – пожари, нарушаване състоянието на горите, 

замърсяване и др. Като се има предвид, че развитието на общинската икономика в 

значителна степен зависи от използването на горите, от важно значение е запазването 

на ресурсите от горския фонд, за да се запазят неговите екологични и социално-

икономически функции.  
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Препоръчително е да се използва отпадната дървесина за допълнителна 

преработка и да се развият повече производства, преработващи на дървения материал 

на територията на общината. Така ще се постигне по-висока себестойност, ще се 

мултиплицира ефекта от дърводобива без да се замърсява околната среда. 

Услуги - На територията на община Стамболово търговията бeлежи ръст на 

подобряване от 2007-2009 г. Търговската мрежа обслужва както населението на 

общината, така и гостите на общината. Развитието на туризма ще стимулира развитието 

на търговията и ще допринесе за обновяването и за увеличаването на търговските 

обекти, за увеличаване на нетните приходи от продажби и на заетите лица. 

В община Стамболово, обаче, поради икономическата криза през 2010 г. 

функционират 48 фирми в сферата на услугите, в които са заети 48 човека и имат 5 551 

хил.лв. нетни приходи. През 2011 г. в общината те са намалели до 43 фирми, в които са 

заети 43 души, с нетни приходи от – 4 753 хил.лв. 

 

5. Промишлени предприятия  

Степента на концентрация на общинската икономика в населените места около 

общинския център е една от слабите страни в общото състояние на общината. В 

населените места, отдалечени от центъра, в които живее половината от населението на 

общината, са извършени по-малко инвестиции по отношение на изграждането на 

техническата инфраструктура, благоустрояването им, разкриване на работни  места и 

др. 

В общината се развиват предимно следните промишлени производства:  преработка 

на тютюн, производство на млечни и местни продукти, бутилиране на вино, 

производство на хляб и хлебни изделия, мелничарство, консервиране на зеленчуци и 

търговия и др. По-известните фирми са:   

 “Миссирян” АД, с. Гледка - фабрика по ферментация и преработка на 

тютюн с повече от 350 работни места;  

 Винарската изба за отлежаване и бутилиране на вино в Стамболово; 

 Колбасарски цех в село Кралево; 

 Консервен цех в село Царева поляна; 
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 Оранжерия за производство на ранни зеленчуци в село Жълти бряг; 

 Цех за производство на керамични, порцеланови суровини, материали и 

изделия – в с.Стамболово, м.“Стопански двор“ – „КПД Консулт“ ООД 

гр.София 

 Една хлебопекарна с фурна за хляб и хлебни изделия в село Стамболово; 

 Гъбарник в с. Рабово; 

 Два шивашки цеха в село Стамболово – ЕТ „Сара текс“ и ЕООД „Рай“; 

 Хотелски комплекс „Арда“ - с. Долно черковище; 

 Хотелски комплекс „Перпера“ – с.Долно черковище; 

 Хотел „Мако“ в с.Стамболово  

 Мотел „Гледка“ 

 Няколко къщи за гости и др. 

 Кафе-аперитиви, магазини и др. 

Броят на предприятията от отрасъл промишленост се е увеличил от 141 през 2010 г. 

на 145 през 2011 г. От тях 136 са микро предприятитя с до 9 броя заети лица, 7 са малки 

предприятия със заети от 10 до 49 броя. Има едно средно предприятие, което има 

повече от 50 заети. 

Нетните приходи от продажби на фирмите от отрасъл „Промишленост” в общината 

са  28 482 хил. лв. през 2010 г., а през 2011 г. те нарастват незначително до 28987 хил. 

лв.  Приходите от дейността на фирмите в общината също се увеличават. През 2010 г. 

те са -  31 077 хил. лв., а през 2011 г. те достигат до 38 362 хил. лв., което също е добър 

икономически показател. Увеличаването на приходите от продажби с 1,74% показва 

един сравнително добър резултат в условията на криза. Ако тези резултати се запазят 

или увеличат през следващите години, това ще е предпоставка за подобряване на 

местната икономика, за намаляване на безработицата и за увеличаване на заетостта. 

  Дълготрайните материални активи на фирмите от отрасъл „Промишленост” през 

2010 г. от 13 035 хил. лв. са нараснали до 19 991 хил. лв. през 2011 г.  Средногодишният 

темп на прираст на ДМА във фирмите през 2010 – 2011 г. е 34,5%. Най-сериозен е 

ръста на ДМА в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, където от 9 240 хил.лв. 
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през 2010 г. ДМА са нараснали на – 10 781 хил.лв. За преработващата промишленост 

липсва информация от НСИ, тъй като броят на предприятията е по-малък от 3. 

Броят на заетите лица в отрасъл „Промишленост” в община Стамболово се 

увеличава от  597 души през 2010 г. на 619 души през 2011 г.  За тези две години 

заетите лица в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“ са нараснали най-много с 

25 броя. 

 

6. Транспорт 

 Пътната мрежа е около 248 км, от които вътрешна улична мрежа: 163,96 км и 

общински пътища: 83,4 км.  От 2002 г. от републиканската пътна мрежа са изключени 

четвъртокласните пътища, които преминават към общинската пътна мрежа. 

Общинските пътища осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани 

с пътищата от републиканската пътна мрежа или с улиците в населените места. През 

последните години са изградени и подновени, със средства от общинския бюджет и 

друго външно финансиране пътища и пътни отсечки, свързващи различни села на 

общината.   

Основните пътни артерии на Община Стамболово са: 

 Път: „Хасково – Книжовник –  Стамболово - Поповец – Кърджали - 

Момчилград - Маказа - граница Република Гърция" - свързва общината със 

съседните й общини – Хасково, Кърджали и Момчилград, а чрез ГКПП 

Маказа и с Р. Гърция;  

 Път: „Хасково – Книжовник – Стамболово - Долно Черковище – Падало -   

Ивайловград – Славеево - граница Република Гърция" - осъществяват 

връзката на общината с община Хасково, Ивайловград и с Р. Гърция;  

 Път: „Стамболово – Иваново – Харманли – Свиленград – Р. Гърция или Р. 

Турция" - осъществяват връзката на общината с община Харманли, 

Свиленград, Р. Гърция и Р. Турция;  

 Път: "Кърджали - Крумовград – Ковил – Джанка – Поточница - Студен 

Кладенец – Рабово – Пчелари – Стамболово - Хасково",  осъществяват 

връзката на общината с община Кърджали, Крумовград и Хасково. 
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Пътната инфраструктура е изцяло покрита с трайна настилка, която на места е 

обновена, след реализирани проекти за реконструкция на водопроводната и 

канализационна мрежа на територията на общината, но като цяло е в лошо състояние.  

 Извършваните частични ремонти не подобряват цялостното им технико-

експлоатационно състояние. Следва да се има предвид, че експлоатационният им 

период отдавна е изтекъл и е необходимо извършването на ново строителство, 

реконструкция и рехабилитация на редица пътни участъци. Към настоящия момент 

почти всички участъци от републиканската пътна мрежа се нуждаят от реконструкция 

или рехабилитация.      

  Вътрешна улична мрежа в общината е 163,96 км. 

Транспортното обслужване на населението се извършва изключително с частни 

превозвачи. По утвърдена транспортна схема се осъществяват връзки с големите 

градове като София, Пловдив, Варна, Стара Загора, както и Свиленград чрез ГКПП 

“Капитан Андреево“ и ГКПП „Орменион“.  

Таблица 7: Улична мрежа в община Стамболово в линейни метри и квадратура по селата 

Населени места Линейни 

метри 

Квадартура 

кв.м 

ИВН 

обслужване 

Стамболово 17 389,00 188 725,00 Хасково 

Жълти бряг 15 170,00 149 972,00 Хасково 

Царева Поляна 18 858,00 185 242,00 Хасково 

Балкан 1 860 18 200 Хасково 

Гледка 6 537,00 79 360 Хасково 

Кралево 3 854,29 23 125,74 Хасково 

Долно Ботево 10 485,00 105 300,00 Харманли 

Тънково 11 975,00 115 730,00 Харманли 

Кладенец 3 095,00 30 950,00 Харманли 

Зимовина 4 625,00 43 710,00 Харманли 

Лясковец 5 302,00 47 747,00 Харманли 

Поповец 4 174,00 35 612,00 Харманли 

Светослав 4 480,00 40 200,00 Харманли 

Силен 4 660,00 42 700,00 Харманли 

Голям извор 7 908,00 82 878,00 Харманли 

Долно поле 3 865,00 38 900,00 Харманли 

Войводенец 3  067,00 32 496,00 Харманли 

Воденци 3 760,00 32 060,00 Харманли 

Рабово 3 248,00 32 430,00 Харманли 

Голобрадово 3 825,00 35 910,00 Харманли 

Пчелари 4 200,00 39 860,00 Харманли 

Бял кладенец 6 193,00 55 664,00 Харманли 

Пътниково 1 920,00 15 630,00 Харманли 

Маджари 4 267,27 25 603,62 Харманли 
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Малък извор 4 000,07 24 000,42 Харманли 

Долно Черковище 5 240,00 31 440,00 Харманли 

Общо: 163 957,63 1 553 445,78  

 

Общественият превоз на пътници на територията на общината се изпълнява от 

ЕООД „Арда тур“, ЕТ „Мирти“, ЕООД „Тракия бус“, ЕТ „Ман тур“, ЕТ „Есен тур“ и 

ЕТ Бреза Белев“. 

На територията на община Стамболово има изградена ж.п. връзка при с.Царева 

поляна, която е част от трасето Хасково – Кърджали.   

 

7. Външна осветителна уредба  

Уличното осветление се явява едно от най-големите разходни пера за общината. 

То се характеризира като морално остаряло и физически амортизирано. Също така 

не отговаря на нормативните изисквания. 

Осветителни тела са натриеви лампи с високо налягане, като тези светлоизточници 

са неикономични, характеризиращи се с много нисък коефициент на полезно действие.  

Очаква се подмяна на съществуващите улични осветителни уредби (натриеви 

лампи с високо налягане) с ново соларно улично осветление, като по този начин се 

цели намаляване на бюджетните разходи, както и постигане на ефективност и 

ефикасност на уличното осветление.  

По проекта се предвижда панелите да бъдат монтирани на стълбове по главните 

улици на селата, както и по пътищата, свързващи тези села с общинския център. 

Стълбовете трябва да са на разстояние от 25 м. в селата и на 50 м. по шосетата. 

Предимството на соларните панели е, че не е необходимо да се прокопават канали за 

кабели, поставят се бързо и инсталацията им е лесна. Чрез слънчевата енергия се 

зареждат акумулаторните батерии през деня, а през тъмната част на денонощието се 

трансформира в енергия за осветлението. Налична е и система, която не позволява 

презареждане на акумулаторните батерии. 

Въпреки че за това се изисква по-голяма първоначална инвестиция, използването 

на осветителни уредби с внедрени алтернативни източници на енергия е целесъобразно 

по много причини: 
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- енергията, която генерират е екологична; 

- при експлоатацията им не се отделят вредни емисии; 

- изисква ограничена поддръжка; 

- при повреда в енергийния източник отпада само дефектиралият 

източник. 

 

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА 

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ 

1. Слънчева енергия 

Един от класическите енергийни източници се явява слънчевата енергия, поради 

своята практическа неизчерпаемост. Потенциалът на слънчевата радиация на 

територията на България е значителен, но се наблюдават значителни разлики в 

интензивността на слънчевото греене по региони. От графиката, представена по-долу, 

може да се видят средните стойности на хоризонталната слънчева радиация на 

територията на Република България. 

Фигура 1: Хоризонтална слънчева радиация на територията на Република България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциалът на слънчевата енергия се дефинира като средното количество 

слънчева радиация, падаща за една година върху един квадратен метър хоризонтална 
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земна повърхност и се изразява в kWh/m2. Ако се използва само 0,1% от повърхността 

на Земята при КПД 15% може да се получи 120 пъти повече енергия, от 

произвежданата в момента. 

Анализът на данните показва, че териториално Република България може да се 

раздели на три слънчеви зони, като средната годишна продължителност на слънце 

греенето е около 2 100 часа, а в някои райони може да достигне 2 500 часа (т.е. 

границите, в които то се изменя са между 1 410 и 1 600 КВтч/м2 годишно) и 

представлява около 49% от максималното възможно слънце греене. 

Централен – източен регион – заема 40% от територията на страната и 30% от 

населението. Областта покрива планински райони и се характеризира с променливост 

на микроклиматичните условия.  

 

Таблица 8: Средна годишна продължителност на слънчевото греене в Централен-източен регион6 

31 Март – 31 Октомври 31 Октомври - 31 Март 

до 1640 ч. до 400 ч. 

Ресурс на слънчевата енергия – 4kWh/m
2
/дневно или 1450kWh/m

2
/ годишно 

 

Североизточен регион – заема 50% от територията на страната и 60% от населението. 

Областта покрива селскостопански райони и индустриалната зона, както и част от 

централната северна брегова ивица. 

Таблица 9: Средна годишна продължителност на слънчевото греене в Североизточен регион 

31 Март – 31 Октомври 31 Октомври - 31 Март 

до 1750 ч. 400 - 500 ч. 

Ресурс на слънчевата енергия – 4,25kWh/m2/дневно или 1450 -1500kWh/m2/ годишно 

 

Югоизточен и Югозападен – заема 10% от територията на страната и 10% от 

населението. Областта покрива южната брегова ивица 

Таблица 10: Средна годишна продължителност на слънчевото греене в Югоизточен и Югозападен регион 

31 Март – 31 Октомври 31 Октомври - 31 Март 

над 1750 ч. над 500 ч. 

Ресурс на слънчевата енергия – повече от 4,25kWh/m2/дневно или 1550kWh/m2/ годишно 

 

                                                 
6 Източник: Съюз на производителите на екологична енергия 
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В течение на годината месечната слънчева радиация се променя от 41-52 KВтч/м² 

през януари до 200-238 KВтч/м² през юли. Ежегодно, на хоризонтална повърхност, за 

различни обекти, сумарната слънчева радиация варира от 1 400 KВтч/м² до 1 674 

кВтч/м². Тази енергия е налице предимно през летния сезон и през пролетта, особено по 

време на средни метеорологични условия. 

На база по-горното разпределение може да кажем, че община Стамболово попада в 

Югоизточен и Югозападен район на продължителност на слънчево греене, където 

годишната продължителност на слънчевото греене е около 2 000 ч. Средно-

температурните стойности на общината показват, че през м. януари те са между -7°С и  

-3°С. През април са измерени средни температури от 6°С до 18°С. През юли 

температурите са от 16°С до 31°С, а през октомври - от 8°С до 20°С. Средната годишна 

температура в с. Стамболово е min - 3°С, max - 23,5°С. 

Фигура 2: Средни температурни стойности за община Стамболово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка със специфичното си географско разположение и добрите 

характеристики на слънчева енергия, през 2009 г. инвеститори от общината са подали 

към ДФ „Земеделие“ общо 21 проекта за изграждане на соларни централи.  

Това е мотивирало въвеждането на общински мерки за цялостно административно 

и експертно съдействие на инвеститорите във ВЕИ проекти, както и организация на 

подходящи терени с инфраструктура. На практика, тези действия намаляват разходите 
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по поддръжка на единичните инвестиционни проекти и създават привлекателни 

условия за инвестиране във ВЕИ в района. 

Общо реализираните проекти до момента са 10 бр. 

Таблица 11: Реализирани проекти за изграждането на Фотоволтаични електро централи на 

територията на община Стамболово.  

Име Категория Мощност 

ФтЕЦ "Соларбилд - Светослав" Фотоволтаична до 5MWp 80kW 

ФтЕЦ "НИЦ Природа и екология" Фотоволтаична до 5MWp 1000kW 

ФтЕЦ "РВ - Светослав - Светослав" Фотоволтаична до 5MWp 90kW 

ФтЕЦ "СънВижън - Царева 
поляна" Фотоволтаична до 5MWp 2100kW 

ФтЕЦ "Царева поляна - СЕ" Фотоволтаична до 5MWp 65kW 

ФтЕЦ "ВЕИ Строй" Фотоволтаична до 5MWp 4500kW 

ФтЕЦ "Малък Извор" Фотоволтаична до 5MWp  200kW 

ФтЕЦ "Никей - 09" Фотоволтаична до 5MWp 92.34kW 

ФтЕЦ "Радиор" Фотоволтаична до 5MWp 102.6kW 

ФтЕЦ "Царева поляна" Фотоволтаична до 5MWp 86.4kW 

 

По-долу ще направим оценка на теоретичния, техническия и технологичния 

потенциал за фотоволтаични инсталации на територията на общината. Като изходни 

данни за слънцегреене ще използваме информация от системата PVGIS.  

От таблицата по-долу са представени данни за слънчевата радиация, намираща се 

на територията на общината, и възможностите за трансформирането и в електроенергия 

от 1KWp инсталирана фотоволтаична (PV) мощност. 

                                                              Данни: 

Местоположение Община Стамболово, Област Смолян, 

България 

Координати 41°46'34" Северно, 25°38'34" Източно 

Номинална мощност на PV система 1.0 kWp 

Загуби вследствие промяна на температурата 9,1% 

Загуби вследствие на пречупване и отразяване 2,7% 

Загуби в електропреносни кабели 14% 
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Общо загуби 23,9% 

 

Таблица 12: Стойности на слънчева радиация за община Стамболово7 

Месец Em
8
 Hк

9
 

Януари 63,6 77,5 

Февруари 77,2 94,6 

Март 107 135 

Април 122 159 

Май 143 190 

Юни 139 192 

Юли 153 211 

Август 149 297 

Септември 123 167 

Октомври 98,6 128 

Ноември 74,3 92,4 

Декември 59,5 72,1 

Средно за годината 109 144 

 

Фигура 3:Стойности на слънчева радиация и произведена електроенергия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От представената графика може да изведем следния извод: 

                                                 
7 Източник: PVGIS © European Communities, 2001-2012 
8 Средно-месечни стойности на произведено количество енергия 

9 Средно-месечна стойност на слънчева радиация на кв. метър на територията на общината 



              

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на 

администрацията чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на 

партньорство при формулиране на политики“, Договор  с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран 

от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

                                                                                                                                                                                       37 

 

Че технологичния потенциал от 1KWp инсталирана фотоволтаична (PV) мощност 

на територията на общината е: 

- За стационарни PV системи – 1 310 КВтч/год. 

При средни фотоволтаични системи от 5 KWp биха могли да се произвеждат 

приблизително около 6500 КВтч. годишно. 

Препоръчва се в общината да се конструират малки/средни фотоволтаични 

системи, които биха задоволили потребностите на жителите и пристигащите туристи. 

Урбанизираното интегриране на фотоволтаични инсталации да става на покриви 

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

строителни панели или с директното им използване за покриви на помещения или 

паркинги. 

 За да се направи достоверна оценка от гледна точка на прогноза на инсталирани 

мощности е необходимо да се получат реални данни за разполагаеми площи. Особено 

внимание трябва да се обърне при проучването на плоски покриви с големи площи. 

Общината има много добри фото-електрически параметри, което я прави обект на 

сериозен инвеститорски интерес за изграждане на фотоволтаични централи.  

 

2. Вятърна енергия 

Вятърът е практически неизчерпаем източник на енергия и не води 

до замърсяване и до климатични аномалии, с други думи притежава качества, с които 

нито един от традиционните източници за производство на електроенергия не може да 

се похвали. Приложенията на вятърната енергия са:  

- за производство на електричество в така наречените "вятърни ферми" 

- зареждане на акумулатори,  

- осветление на сгради,  

- паркинги и паркове,  

- захранване на офис оборудване и климатични инсталации и по 

принцип за задоволяване на всякакъв вид енергийни нужди. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81
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Съществуващите данни показват, че по отношение на ветровия потенциал, зони с 

височина над 1000 метра са подходящи за развитие на вятърната енергия.  

В Република България е направена оценка за скоростта на вятъра, като 

изчисленията са направени върху 1 400 км
2
. Установено е, че средната скорост на 

вятъра е над 6,5 м/с, което е приетият праг за скорост на вятъра, за да се създадат 

ветрогенераторни проекти, които да са икономически рентабилни. 

От графиката по-долу, става ясно, че има годишен ръст на инсталираните 

ветроенергийни мощности в България. 

 

Фигура 4: Годишен ръст на инсталираните ветроенергийни мощности в България. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергийния потенциал на вятърната енергия, взета средно за година на ниво 10m 

над земната повърхност, може схематично да се раздели на три района
10

.  

Зона А – включва равнинните части на страната (Дунавската равнина, Тракийската 

низина, Софийското поле, долините на р.Струма и р.Места и района на Предбалкана), 

където средната многогодишна скорост на вятъра като правило не превишава 2 м/сек. 

Най-висока там е скоростта на вятъра през зимата (февруари, март), а най-ниска - през 

есента (септември, октомври). Добре е изразен денонощният ход на скоростта на 

вятъра, предвид наличието на планинско-долинна циркулация в Предбалкана.  

                                                 
10

 Източник: Съюз на производителите на екологична енергия 
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Зона Б – обхваща части от страната, които са разположени на изток от линията Русе-

В.Търново-Елхово и Дунавското крайбрежие, а така също откритите нископланински 

части до височина около 1000 м., където средната многогодишна скорост на вятъра се 

изменя от 2 до 4 м/сек. Годишният максимум на скоростта е през зимата (февруари, 

март), а денонощният - през деня. Минималната скорост на вятъра тук е в края на 

лятото и началото на есента (август, септември). По Черноморското крайбрежие се 

наблюдава определено изместване в годишния ход на скоростта: максимумът е през 

февруари, а минимумът - през юни, юли. В района на вдадените в 

морето части от сушата (на носовете) средната скорост на вятъра превишава 4 м/сек.  

Зона В – обединява откритите и обезлесени планински места с височина над 1000 м. 

Той се отличава с високи средни скорости на вятъра, значително превишаващи 4 м/сек. 

Максимумът на скоростта тук е през зимата (февруари), а минимумът през лятото 

(август). Денонощният ход на скоростта се проследява добре само в преходните сезони 

- максимумът е през нощта, а минимумът, през деня. 

Средната скорост на вятъра не е представителна величина за оценката на вятъра 

като източник на енергия. По тази причина се използва плътността на енергийния поток 

на вятъра. 

Плътността на енергията на вятъра е пропорционална на третия момент от 

статистическото разпределение и плътността на въздуха. Намаляването на плътността 

на въздуха с надморската височина изисква средната скорост на вятъра да се увеличи с 

около 3% на 1000 м. за определяне на същата енергийна плътност.  

На височина над 50 m над повърхността на земята ветровият потенциал е два пъти 

по-голям, отколкото на височина 10 m. Разпределението на максималния ветрови 

потенциал е свързано с режима на вятъра в съответното място. Той варира през 

различните сезони.  

Фигура 5: Плътност на вятърната мощност за районите в Р.България11 
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 Източник: Съюз на производителите на екологична енергия 
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Извод: 

- В зона А около 60-70% от ветровия потенциал е наличен през зимата 

и пролетта и около 30-40% през лятото и есента; 

- В зона Б съответно е 60-65% през зимата и пролетта и 35-40% през 

лятото и есента; 

- В зона В 65-70% от потенциала е през зимата и пролетта и около 30-

35% през лятото и есента. 

Продължителността на вятъра със скорост над 2 m/s през зимата и пролетта е: 

- Около 2000 часа за зона А; 

- Около 2300- 2400 часа за зона Б; 

- Около 4000 часа за зона В. 

През лятото и есента горната продължителност се намалява с около 200 часа. 

От горепосочените данни се установява, че Община Стамболово попада в Зона В, 

като средногодишната скорост
12

 на вятъра замерен на територията спрямо посоките е: 

 Север 2.7 m/s (14.9%)  

 Североизток 2.6 m/s (14.7%)  

 Изток 2,1 m/s (7.4%)  

 Югоизток 2.7 m/s (6.1 )  

 Юг 5.3 m/s (12.9%)  

 Югозапад 5.0 m/s (3.6%)  

                                                 
12

 Източник: РИОСВ Хасково 
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 Запад 4.6 m/s (8.3%)  

 Северозапад 3.6 m/s (32.1%)  

 

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

централи, е необходимо да се проведат детайлни анализи със специализирана апаратура 

и срок 1-3 години. При такава оценка се извършва замерване на скоростта и посоката на 

вятъра, а също и температурата на въздуха чрез измервателни кули с височина 30, 40 и 

50 м.  

В резултат на проведените измервания се анализират:  

 роза на ветровете;  

 турбулентност;  

 честотно разпределение на ветровете;  

 средни стойности по часове и дни;  

Използва се математически модел за пресмятане на скоростта на вятъра във 

височина, изчислява се количеството произведена енергия за определена мощност на 

генератора и се извършва оптимален избор на ветрогенератор.  

След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия се 

установява, че единствено зоните със средногодишна скорост на вятъра над 4 m/s имат 

значение за промишленото производство на електрическа енергия. Трябва да се 

отбележи обаче, че развитието на технологиите през последните години дава 

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

Нито една институция в България към момента не разполага с актуални данни за 

плътността и турбулентността на въздушните потоци на височини над 10 м. над 

земната повърхност. Ето защо, към момента с данните, които са на разположение (от 

Института по хидрология към БАН), е трудно да се направи избор на конкретни 

площадки за вятърни електроцентрали на територията на страната.  

Необходимо е бъдещите инвеститори в централи с вятърна енергия предварително 

да вложат средства за проучване на потенциалните площадки с професионална 

апаратура.  Разпределението на максималния ветрови потенциал пряко зависи от 
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характеристиките на вятъра в съответната точка на измерване. Анализите показват, че 

на височини над 50 м. над земната повърхност, ветровият потенциал е 2 пъти по-голям. 

При височина 10 м. над земната повърхност,физическия потенциал на вятърната 

енергия за страната ни възлиза на 75.10 3 ktoe. 

3. Водна енергия 

Водата все още е най-използваният възобновяем енергиен източник в България, 

въпреки интереса към оползотворяване на слънчевата, вятърната, геотермалната 

енергия и биомасата. Малките ВЕЦ-ове се изграждат на течащи води, като не се 

използват предварително резервирани водни обеми и се избягва изграждането на 

язовирна стена и оформянето на язовирно езеро. Предимството за изграждането на този 

вид централи е и дългият период на експлоатация на съоръженията и ниските разходи, 

свързани с производството и поддръжката. В категорията "малки ВЕЦ" спадат централи 

с инсталирана мощност равна или по-малка от 10 мегавата, мини-ВЕЦ са централите с 

мощност от 500 до 2 000 киловата, а микро-ВЕЦ - до 500 киловата.  

Водният потенциал на България не се използва рационално - нито от речните 

басейни, нито от водоснабдителната и хидромелиоративната система. Малките ВЕЦ-

ове могат да се изграждат не само на течащи води, но и на питейни водопроводи, към 

стените на язовирите, както и при някои напоителни канали.  

Условно обособена част сред хидроенергийните обекти са малките ВЕЦ с 

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

сигурност, автоматизиране, себестойност на продукцията, изкупна цена и 

квалификация на персонала. Тези характеристики предопределят възможността за 

бързо започване на строителството и за влагане на капитали в дългосрочна инвестиция 

с минимален финансов риск. Малките ВЕЦ са подходящи за отдалечени от 

електрическата мрежа потребители, могат да бъдат съоръжавани с българско 

технологично оборудване и се вписват добре в околната среда, без да нарушават 

екологичното равновесие.  

Напоследък активно се развиват технологии за усвояване на енергийния потенциал 

на водни потоци с ниска скорост. Делът на електроенергията, произведена от ВЕЦ на 

година е между 4% и 7,4% от общото производство на електрическа енергия за 
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страната, което ги прави най-значителният възобновяем източник на електроенергия в 

електроенергийния баланс на страната. С цел увеличаване производството от ВЕЦ и 

намаляване количеството на замърсители и парникови газове от ТЕЦ, изпълнението на 

проекти за изграждане на нови хидроенергийни мощности е приоритет. Тези проекти 

могат да се осъществяват и като проекти за съвместно изпълнение съгласно гъвкавите 

механизми на Протокола от Киото. Този механизъм дава възможност за допълнително 

финансиране на проектите. 

На територията на общината съществуват 243 водоема, от които 80 язовира с по-

значима вместимост  и 163 земно насипни баражи. Това показва  големия потенциал за 

развитие на водната енергия в общината. Поради специфичното си местоположение и 

добре развита, гъста хидрографска мрежа съществуват отлични предпоставки за 

развитие на малки ВЕЦ-ове в общината. За целта е необходимо да се направи обстойно 

изследване на речния поток, пълноводието по сезони, както и добра оценка на 

възвращаемостта на инвестициите (ROI).  

 

4. Енергия от Биомаса 

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

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

растения, остатъци от селското стопанство и лесовъдството, както и органичните 

компоненти на битови и индустриални отпадъци - те могат да бъдат използвани за 

производството на горива, химикали и енергия. В бъдеще, ресурсите на биомаса може 

да бъдат възстановявани чрез култивиране на енергийни реколти, като бързорастящи 

дървета и треви, наречени суровина за биомаса.  

За разлика от други възобновяеми източници на енергия, биомасата може да се 

превръща директно в течни горива за транспортни нужди. Двата най-разпространени 

вида биогорива са етанолът и биодизелът. Етанолът, който е алкохол, се получава от 

ферментирането на всяка биомаса, богата на въглехидрати, като царевицата, чрез 

процес подобен на този на получаването на бира. Биодизелът, който е вид естер, се 

получава от растителни масла, животински мазнини, водорасли, или дори рециклирани 
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готварски мазнини. Той може да се използва като добавка към дизела за намаляване на 

емисиите на превозното средство или във чистата му форма като гориво. 

Топлината може да се използва за химическото конвертиране на биомасата в 

горивно масло, което може да се използва като петрол за генериране на електричество. 

Биомасата може също така да се гори директно за производството на пара за 

електричество или за други производствени процеси. В един работещ завод, парата се 

улавя от турбина, а генератор я конвертира в електричество. В дървесната и хартиена 

промишленост, дървения скрап понякога директно се поема от парните котли за 

произвеждането на пара за производствените процеси и за отоплението на сградите им. 

Някои заводи, които се захранват с въглища, използват биомасата като допълнителен 

източник на енергия във високоефективни парни котли за значително намаляване на 

емисиите.  

Може да бъде произведен дори газ от биомаса за генериране на електричество. 

Системите за газификация използват високи температури за обръщане на биомасата в 

газ (смес от водород, въглероден моно-оксид и метан). Газът задвижва турбина, която е 

подобна на двигателя на реактивния самолет, с тази разлика, че тя завърта 

електрически генератор, вместо перките на самолета. От разлагането на биомасата в 

сметищата също се произвежда газ - метан, който може да се гори в парен котел за 

произвеждането на пара за генериране на електричество или за промишлени цели. 

Новата технология би могла да доведе до това да се използват химикали и 

материали на био основа, за да се произвеждат продукти като антифриз, пластмаса и 

лични вещи, които сега се правят от нефт. В някои случаи тези продукти може да са 

напълно био-разградими. Въпреки, че технологията за въвеждането на химикалите и 

материалите на био основа на пазара е все още в разработване, потенциалната полза от 

тези продукти е голяма. 

От всичко казано до тук, може да направим извод, че общината има всички 

предпоставки за развитие на биогориво от биомаса. Производството на биогориво ще 

спомогне за спад на емисиите на въглероден двуокис и други вредни вещества в 

атмосферата, допринасящи за глобалното затопляне. От друга страна, залесяването с 

нови култури ще спомогне за прекратяване на ерозионните процеси, обхванали 
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обезлесените територии на общината. Пример може да се даде със сорта бързо растящо 

дърво „Пауловния“. С удивителния си бърз растеж и бързоразвиващата се коренова 

система, е изключително подходяща за залесяване на застрашени от ерозия терени. 

Това отдавна е рутинна практика в някои страни - например в САЩ, където ерозията е 

постоянен проблем. „Пауловния“ е подходяща и за повторно залесяване на опожарени 

горски масиви; освен очевидните предимства, чрез сериозното количество листна маса, 

след листопада тя осигурява бързо естествено наторяване на пострадалите площи.  

Предимствата са, че  всички тези мерки биха направили община Стамболово по-

енергийно независима, както и ще въздейства благоприятно върху заетостта, поради 

необходимостта от залесяване на райони, които са били обезлесени вече или пустеят. 

VI. План за действие 

Според закона за възобновяемите източници (ЗЕВИ), чл. 10, ал. 2 Програмата за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници 

(ПНИЕВЕИ ) се изготвя за 10 г. период на действие. Също така тя трябва да бъде 

обвързана и с други стратегически документи и планове, като Плана за енергийна 

ефективност е в пряка връзка с изпълнението на ПНИЕВЕИ. Именно поради това, 

плана за изпълнение на  ПНИЕВЕИ е в срок от 7 години. 

Общата цел е да се подобри наличното в момента състояние на общината от силна 

енергийна зависимост и да се изгради икономиката основополагаща се на зелената 

енергия. 

От програмата за реализация ще се вземе под внимание финансовото обезпечаване 

на Програмата (както от общинския бюджет, така и от други финансови източници), 

нейната реализация във времето и възможностите за нейното реално изпълнение.  

1. Стратегическа цел  

Главната стратегическа цел в развитието на енергийната независимост на общината 

е: 

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО – В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА И 

ИНОВАЦИИТЕ. 
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Във връзка с постигането на стратегическата цел на настоящия документ, общината 

се фокусира върху процесите и определя политиката, чрез която по най-ефективен 

начин да се използват наличните ресурси, както и да се привлекат външни такива. 

За реализирането на горепосочената стратегическа цел, общината е приела следния 

приоритет: 

Приоритет 1 – Оползотворяване потенциала на ВЕИ в общината; 

 

2. Приоритети 

Предвид поставената стратегическа цел, силните и слаби характеристики на 

общината са определени няколко приоритетни области, към които ще бъдат насочени 

усилията за подобряване енергийната ефективност и установяването на устойчиво и 

балансирано развитие.  

1.1. Приоритет 1 – Оползотворяване потенциала на ВЕИ в общината; 

Политиката за зелена енергия на ЕС се концентрира предимно върху насърчаване 

на производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници 

и енергийната ефективност. В дългосрочен план ефектът от тази политика се очаква да 

допринесе за намаляване на емисиите от парникови газове и замърсяването на въздуха. 

Целенасочената политика на община Стамболово ще даде възможност да се 

изпълнят целите за повишаване на производството на енергия от ВЕИ и ще подобри 

енергийната ефективност в общината. В частност, това ще допринесе за намаляване на 

въглеродните емисии в общината, както и предотвратяването на замърсяване на 

въздуха.  

За реализирането на Приоритет 1 са необходими следните специфични цели: 

 Специфична цел 1.1 – Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в 

общинския сектор; 

 Специфична цел 1.2 – Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в 

частния сектор; 

 

2. Специфични цели 
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2.1. Специфична цел 1.1. – Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в 

общинския сектор 

Чрез увеличаването на използваната енергия от ВЕИ ще се постигнат следните 

резултати: 

- Намаляване на разходите на общината за енергия; 

- Създаване на топлинен комфорт и подобряване на предлаганите услуги от 

общинска администрация; 

- Намаляване на въглеродните емисии от публичния сектор.  

2.2. Специфична цел 1.2. – Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в 

частния сектор 

Чрез увеличаването на използваната енергия от ВЕИ в частния сектор ще се 

постигнат следните резултати: 

- Намаляване на разходите на домакинствата за енергия; 

- Създаване на добра среда за стимулиране производството на ВЕИ; 

- Редуциране на въглеродните емисии изхвърляни от частния сектор; 

 

3. Реализация на Програмата за насърчаване използването на енергия от 

ВЕИ 

Реализация на ПНИЕВЕИ е пряко свързана с Програмата за енергийна ефективност 

на община Стамболово за периода 2014 – 2020 г., като необходимите ресурси за 

реализацията му се представят във финансовата рамка необходима за нейното 

изпълнение.  

Ресурсите за реализацията на Програмата включват само планираните средства за 

реализацията на мерки и проекти, които разширяват възможностите за инвестиции в 

енергийната ефективност на общината и мобилизират допълнителни ресурси в 

публичния и частния сектор.  

В този смисъл, програмата за реализация на ПНИЕВЕИ  не включва в прогнозен 

план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, 

текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) 
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или друг вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на 

територията на общината и ще допринасят за енергийното ѝ развитие до 2020 г. 

Планът за реализация на Програмата на ПНИЕВЕИ  обхваща: 

Определените приоритети за насърчаване производството и повишаване 

потреблението на ел. енергия от ВЕИ за периода до 2020 г.,  

Общият и годишният обем на планираните средства за тяхната реализация; 

Източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на 

общината, като се имат предвид мерките и проектите, които ще бъдат включени в 

конкретна програма за реализация.  

Общата сума на поетите финансови ангажименти е индикативна и може да 

претърпи корекции в зависимост от възприетите подход и степента на изпълнение на 

приоритетите, промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление 

и оптимизиране на предвидените средства чрез преразпределение между отделните 

приоритети на базата на аргументирани промени в предвидените мерки и проекти. 

Подробно с плана за реализиране на ПНИЕВЕИ  може да се разгледа в 

Приложение 1. 

 

4. Индикатори за наблюдение 

За да се отчете степента на  постигане на заложените цели и приоритети на 

Програмата за енергийна ефективност, е необходимо да се използват индикатори за 

резултат. Индикаторите обхващат, както физически характеристики (параметри), така 

и финансови по отношение реализацията на поставените цели и приоритети, като 

стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни.   

- Индикаторите за резултат са (по възможност) количествено 

измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и 

изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и 

целите и постигнатото пряко въздействие в съответната област. 
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Препоръчва  се индикаторите за въздействие да не бъдат използвани или да 

бъдат сведени до минимум, поради сравнително дългия период от време до тяхната 

проява. Допълнителна причина е, че често индикаторите за въздействие не могат да 

бъдат пряко обвързани с реализирането на дадения проект или програма.  

По-подробно, индикаторите за резултат могат да бъдат разгледани в Приложение 1 

- Плана за реализиране на ПНИЕВЕИ  на община Стамболово 

 

5. Източници на финансиране  

Община Стамболово е сравнително малка община и за да реализира успешно 

всички заложени цели и мерки  е необходимо да използва, както със собствени, така и 

привлечени средства.  

За реализиране на проектите може да се използват следните източници на 

финансиране: 

- Републикански бюджет – според чл. 11, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕЕ, 

средствата за изпълнение на планове и програми за енергийна 

ефективност се предвиждат в бюджетите на органите на държавната 

власт и органите на местното самоуправление. 

- Общински бюджет – предвиждане на собствени средства за 

изпълнението на мерките по Програмата за енергийна ефективност. 

- Заемен капитал – средства предоставяни от банки, търговски дружества, 

предприятия предлагащи услуги в енергийната ефективност, финансов 

лизинг и др. 

- Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” - създаден 

чрез Закона за енергийна ефективност и може да предоставя 

нисколихвени кредити за проекти в публичния и частния сектори и да 

осигурява гаранции на инвестициите;  

- Международен фонд „Козлодуй” (МФК);  

- Програма „Интелигентна енергия – Европа“ 

- Национален доверителен екофонд;  
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- ОП „Региони в растеж”;  

- ОП „Развитие на селските райони”;  

- ОП „Околна среда”;  

- Публично – частно партньорство - дългосрочно договорно отношение 

между лица от частния и публичния сектор за финансиране, построяване, 

реконструкция, управление или поддръжка на инфраструктурата с оглед 

постигане на по-добро ниво на услугите, където частният партньор поема 

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

предоставяната услуга или за нейното търсене.  

 

6. Заинтересовани страни  

За да бъдат правилно формулирани приоритетите, целите и дейностите е 

необходимо да се установи взаимовръзката между заинтересованите страни и Плана за 

реализиране на ПНИЕВЕИ  на община Стамболово 2014-2020 г. Под заинтересовани 

страни се разбират всички лица, групи хора, институции или фирми, които имат 

отношение към планирането и изпълнението на ПНИЕВЕИ  и биха имали пряк или 

косвен ефект от неговата реализация. 

При установяването на заинтересованите страни е необходимо да се ръководим от 

следните принципи:  

- информираност на гражданите и стимулиране тяхното активно участие  в 

процеса на вземането на решения на местно ниво – основен принцип в 

съвременното местно самоуправление; 

- правилно взаимодействие между различните заинтересовани страни -  

механизъм за изграждане на местен капацитет за планиране и реализация 

на ефективни местни политики; 

- партньорство между местната власт, граждани, НПО и бизнеса – 

необходим процес за правилното и модерно развитие на общината; 

- координираност на усилията за постигане на крайните цели. 
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При реализацията на ПНИЕВЕИ  е необходимо да споменем възможните 

неблагоприятни сценарии, които биха били на лице поради непредвидими промени в 

планирането и изпълнението. Сред факторите, неблагоприятстващи правилната 

реализация на Програмата са:   

- човешкият фактор – възможно е екипите от експерти, ангажирани с 

реализацията на Плана, както общински, така и на всички останали, да 

нямат добра съгласуваност и не добра комуникация. Това от своя страна 

води до забавяне реализацията на дейностите, отразявайки се негативно в 

социално-икономически и финансов аспект;  

- последователност и устойчивост – политиката, която се води в 

общината спрямо производството и потреблението на ел. енергия от ВЕИ, 

трябва да бъде последователна и да се реализират всички заложени 

проекти в Плана, за да се достигне желаният краен резултат. Изменението 

във воденето на тази политиката би коствало много разпиляни средства и 

нулев резултат; 

- анализ на заинтересованите страни – необходимо е да се провежда 

периодичен анализ на заинтересованите страни поради промяна в 

поведението на лица, групи, фирми и др. В противен случай, биха се 

реализирали проекти, от които социално-икономическият ефект е 

безполезен; 

- външни фактори – в тази група влизат всички други фактори, които 

биха повлияли негативно за реализирането на Плана за реализиране на 

ПНИЕВЕИ, като климатични условия, съпротива за промяна у хората, 

неподготвени експерти за реализация на проектите и др.   

Планът за реализиране на ПНИЕВЕИ  на Община Стамболово трябва да бъде 

разглеждана като отворена система, която да отчита динамиката на местната ситуация, да 

предвижда бъдещи изменения и да дава насоки за интегрирано устойчиво планиране и 

развитие.  

6.1. Основни заинтересовани страни  
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Основните заинтересовани страни за реализация и мониторинг на Плана за 

реализиране на ПНИЕВЕИ  на община Стамболово могат да бъдат следните 

заинтересовани групи:   

- Социално и икономически активни граждани на общината; 

- Неправителствени, браншови и други представителни организации; 

- Групи в неравностойно положение; 

- Общинска администрация; 

- Медии – регионални и национални; 

- Местни фирми, работещи в областта на ЕЕ и ВЕИ; 

- Научни и изследователски центрове; 

- Други общини; 

- Международни партньори. 

 

7. Очакван ефект 

Инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници 

предлагат осезаеми ползи за околната среда и икономиката, а настоящата програма 

прави възможни такива инвестиции. Основните ползи са: 

- Финансови икономии – Ефекта 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; 

- Ползи за околната среда – Инвестициите в производството на възобновяеми 

енергийни източници намаляват емисиите на въглероден двуокис и така 

допринасят пряко за по-чиста околна среда. 
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При някои от инвестициите е възможно да се получи сравнително дълъг срок на 

откупуване, но в такъв случаи се има предвид тяхната екологичната значимост.   

 

8.  Мониторинг, оценка и отчет   

Изпълнението на ПНИЕВЕИ  е свързано с организирането и контрола на дейностите 

за насърчаване на използването на ВЕИ. Тези дейности трябва да се изпълняват и 

координират съвместно с дейностите по ЕЕ. Необходимо е да бъде създадено звено 

(или обособена дейност в отдел) за ЕЕ и ВЕИ, в което да влизат различни специалисти, 

работещи в тези сектори. Това звено ще отговаря за пропагандиране на сектора и 

провеждането на политика на общината за ЕЕ и ВЕИ и постигане на икономически и 

екологични ползи. То ще организира създаването и поддържането на информационна 

база за енергопотреблението в общината и бази данни по ЕЕ и ВЕИ. Звеното ще прави 

анализи и оценки и ще координира изпълнението на предвидените мероприятия. 

Изпълнението на конкретните мерки по програмата могат да се реализират и чрез 

привличане на външни специалисти чрез обществени поръчки.  

8.1. Обучение и информиране  

За да се подходи по отговорно към сериозността и отговорността на процесите, 

свързани с повишаване на енергийната ефективност и използването на ВЕИ, общината 

ще бъде ориентирана към ангажиране на специалисти с високо качество на 

професионалният им труд. Това е важно условие за гарантиране качеството на 

проектите.  

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

ще бъде посветена на мащабна обществена кампания за енергоспестяване, използване 

на ВЕИ и нова култура на потребление.  

В тази връзка е необходимо да се направи: 

- Обучение по енергиен мениджмънт на служители от общинската 

администрация;  

- Информационни кампании за населението;  

- Специализирани информационни дни по ЕЕ;  
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- Регионални и Общински семинари;  

- Подкрепа на професионалното образование и обучение на територията на 

община Стамболово за подпомагане на учебния процес и други извънкласни 

дейности, свързани с усвояването на допълнителни знания по 

енергоспестяване, енергийна ефективност и ВЕИ; 

- Сътрудничество с експерти от водещи научни звена с доказан опит в 

разработване и прилагане на нови енергийни технологии по 

енергоспестяване, ВЕИ и управление на енергийни процеси;  

- Партньорство с фирми, предлагащи енергийно-ефективни услуги;  

- Участие в специализирани национални и регионални семинари по ЕЕ и ВЕИ 

на МЕЕР, АЕЕ и други организации.  

 

8.2. Срокове за изпълнение на програмата  

Изпълнението на Общинската програма за насърчаване използването на ВЕИ ще се 

осъществи за период от 7 (седем) години от 2014 до 2020 година. Ежегодно ще се 

изготвят планове за реализация на програмата, където ще се вземе под внимание 

финансовото осигуряване и тежест на програмата върху общинския бюджет, както във 

времето така и по отношение на различните източници на финансиране на програмата и 

възможност за нейното реално изпълнение.  

През всичките години на програмата текущо ще се изпълняват дейностите по 

събирането, обработването и анализ на информацията за състоянието и 

енергопотреблението на всички общински обекти. Тези дейности са важна основа за 

мониторинг на резултатите, актуализирането на общинската програма, както и за 

отчитането на резултатите от изпълнението на програмата.  

 

 

8.3. Наблюдение и оценка на Програмата за насърчаване на използването на 

ВЕИ  

Наблюдението и оценката на общинската програма за насърчаване на използването 

на ВЕИ трябва да се осъществява на две равнища.  
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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 плана 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.  

 

Програмата за насърчаване производството на енергия от ВЕИ и биогорива на 

община Стамболово 2014 – 2020 г. е стратегически документ с отворен характер. Той 

може да бъде усъвършенстван, допълван, променян и изменян на база установените 

резултатите, нуждите и финансовата възможност на общината. 

 

 


