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1. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
Списък на използваните съкращения 

АУЕР Агенция за устойчиво енергийно развитие 

БГВ Битово горещо водоснабдяване 

ВИ Възобновяеми източници 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ВЕЦ Водноелектрическа централа 

ВтЕЦ Вятърна електрическа централа 

ДКЕВР Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

ЕЕ Енергийна ефективност 

ЕС Европейски съюз 

ЕСБ Енергийна стратегия на България 

ЕК Европейска комисия 

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

ЗВ  Закон за водите 

ЗГ Закон за горите 

ЗЕ Закон за енергетиката 

ЗЕЕ Закон за енергийна ефективност 

ЗЕВИ Закон за енергията от възобновяеми източници 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗРА Закон за рибарство и аквакултури 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ЗЧАВ Закон за чистотата на атмосферния въздух 

КЕП Крайно енергийно потребление 

kW Киловат 

MW Мегават 

kW/h Киловат час 

kW/p Киловат пик 

l/s Литра в секунда 

kW-Year Киловата годишно 

GWh Гигават час 

НПДЕВИ Национален план за действие за енергията от възобновяеми 
източници 

НСИ Национален статистически институт 

ОП Оперативна програма 

ПЧП Публично-частно партньорство 

ПНИЕВИБ Програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива 

РЗП Разгъната застроена площ 

PV Фотоволтаик 

ФЕ Фотоволтаична енергия 

ФтЕЦ Фотоволтаични електроцентрали 

ЮЦР Южен централен район 
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2. ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

  Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на община Калояново за периода 2021 – 2031 г. е разработена съгласно 

изискванията на чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници 

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

Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Програмата се одобрява и 

приема от Общински съвет – Калояново, по предложение на Кмета на Общината и 

обхваща седемгодишен период на действие и изпълнение. 

         През ноември 2018 г., Европейският парламент прие новите цели за енергийна 

ефективност и възобновяеми енергийни източници. До 2030 г. енергийната 

ефективност в ЕС трябва да се подобри с 32.5%, като делът на енергията от 

възобновяеми източници трябва да представлява поне 32% от крайното брутно 

потребление в ЕС. И двете цели ще се преразгледат преди 2023 г. и могат само да 

бъдат увеличени, но не и намалени. 

          С по-ефективна енергия европейците ще имат по-ниски сметки. В допълнение, 

Европа ще намали зависимостта си от външни доставчици на нефт и газ, ще подобри 

качеството на въздухa и ще защити климата. Държавите членки трябва да осигурят 

правото на гражданите да генерират възобновяема енергия за собствено потребление, 

да я съхраняват и да продават излишъка от продукцията. Биогоривата от второ 

поколение могат да изиграят важна роля за намаляването на въглеродния отпечатък 

от транспортните средства. До 2030 г. поне 14% от горивата за превозни цели трябва 

да идват от възобновяеми източници. 

           Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния 

ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и 

стратегия за развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни 

ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно 

устойчиво развитие. 

Източниците на енергия, които масово се използват в България спадат към 

групата на изчерпаемите и невъзобновяеми природни ресурси – твърди горива 

(въглища, дървесина), течни и газообразни горива (нефт и неговите производни - 

бензин, дизел и пропан-бутан; природен газ). Имайки предвид световната тенденция за 

повишаване на енергийното потребление, опасността от енергийна зависимост не 

трябва да бъде подценявана. От друга страна високото производство и потребление 

на енергия води до екологични проблеми и по-конкретно до най-сериозната заплаха, 

пред която е изправен светът, а именно климатичните промени и глобалното 

затопляне.  

Именно това налага преосмисляне на начините, по които се произвежда и 

консумира енергията. Производството на енергия от възобновяеми енергийни 

източници – слънце, вятър, вода, биомаса и др. има много екологични и икономически 

предимства. То не само ще доведе до повишаване на сигурността на енергийните 
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доставки, чрез понижаване на зависимостта от вноса на нефт и газ, но и до 

намаляване на отрицателното влияние върху околната среда чрез редуциране на 

въглеродните емисии и емисиите на парникови газове. Производството на енергия от 

ВЕИ допринася и за подобряване на конкурентоспособността на предприятията, както 

и възможността за създаване на нови такива, като по този начин се насърчават и 

иновациите, свързани с производството на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и 

биогорива.  

Възобновяемата енергия се отличава преди всичко с това, че произхожда от 

неизчерпаем източник. Естествените енергийни ресурси осигуряват около 3078 пъти 

повече енергия, отколкото се нуждае човечеството в момента. При използването на 

слънчева, водна, геотермална и вятърна енергия не се отделя въглероден диоксид. 

Тези енергоизточници не влияят на глобалното затопляне и играят жизненоважна роля 

за намаляване на емисиите от парникови газове и други форми на замърсяване.  

Към 2019 г. България преизпълнява заложените цели за възобновяемите 

енергийни източници като дял от общото енергийно потребление. Това показва 

последният доклад на Европейската комисия (ЕК) за напредъка на „зелената” енергия 

в Общността, от който се вижда, че през 2015 г. възобновяемите източници покриват 

18,4% от общото енергийно потребление в България. Целите, заложени от 

Директивата за възобновяемите източници през 2015 г., са за дял от 12,4%. Като цяло 

Европейският съюз (ЕС) се движи с крачка напред спрямо заложените цели – 16,4% от 

енергийното потребление се покрива от ВЕИ при очаквани 13,8%. Крайната цел е през 

2020 г. 27% от потребяваната енергия да е "зелена". 

Община Калояново притежава потенциал за използване на ВИ, който може да 

осигури част от общата, необходима енергия чрез развитие, разработване и 

използване на възобновяемите ресурси. Общинската програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива е подчинена на 

Енергийната стратегия на България до 2020 г., Интегрирания национален план в 

областта на енергетиката и климата до 2030 г. на Република България (ИНПЕК)  и 

Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.  

         Широкото използване на възобновяеми източници (ВИ) е сред приоритетите в 

енергийната политика на страната ни и кореспондира с целите в новата енергийна 

политика на ЕС. Произведената енергия от ВИ е важен показател за 

конкурентноспособността и енергийната независимост на националната икономика. 

        Делът на ВИ в енергийния баланс на България е значително по-малък от средния 

за страните от Европейския съюз (ЕС). За това се насърчава широкото им въвеждане и 

използване в бита и икономиката, включително, чрез заложените мерки и дейности в 

общинските програми за енергия от ВИ и биогорива на местно ниво. 

 

3. ЦЕЛИ НА ПРОРАМАТА 
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      Програмата е съобразена с планираното развитие на района, особеностите и 

потенциала на Общината, и с действащата стратегия за енергийна ефективност. 

Основна цел на програмата е насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници за собствени нужди в общински и частни сгради. Първоначалното 

внедряване на ВЕИ в общински сгради и представянето на резултатите пред 

населението на Общината, ще послужи като еталон за постигане на спестявания. Като 

се има  предвид непрекъснато повишаващата се цена на електроенергията, с 

реализирането на енергийно ефективни мерки и внедряване на ВЕИ, ще се намали 

консумацията на енергия от преносната мрежа, което ще намали и разходите по това 

перо в Общината.  

Средствата, които биха се спестили могат да се пренасочат в други области, които 

биха могли да подобрят качеството на живот и бизнес средата в Общината. По този 

начин община Калояново ще бъде по-конкурентоспособна и инвестиционно 

привлекателна. Предизвикателството се състои в това, да се сложи край на 

прекомерно увеличаващото се енергийно потребление без да се намалява качеството 

на живот и комфорта на обитаване на сградите. Това може да бъде постигнато чрез 

подобряване енергийното управление на територията на Общината, смяна на 

горивната база за локалните отоплителни системи с възобновяеми източници, 

въвеждане на локални източници на възобновяема енергия (слънчеви колектори, 

фотоволтаици, геотермални източници, използване на биомаса, в т.ч. преработка на 

отпадъци), промяна в поведението на енергийните консуматори. Основна цел на 

програмата е насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. 

Реализацията на този процес се постига чрез определяне на възможните дейности, 

мерки и инвестиционните намерения на Общината.  

 

 

ВЕИ 
Първоначална 
трансформация 

Продукт на пазара за крайно 
енергийно потребление 

Биомаса Директно, без 
преработване 

дървесина битови отпадъци 
селскостопански отпадъци  
други 

Преработване 
 

брикети 
пелети  
други 

Преобразуване в 
биогорива 
 

твърди (дървени въглища)  
течни (био-етанол, био-
метанол, био-дизел и т.н.)  
газообразни (био-газ, сметищен 
газ и т.н.) 

Преобразуване във 
вторични енергии 
 

електроенергия  
топлинна енергия 

Водна енергия Преобразуване (ВЕЦ) електроенергия 
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Енергия на вятъра Преобразуване 
(Вятърни генератори) 

електроенергия 
 

Слънчева енергия Преобразуване топлинна енергия 

Преобразуване електроенергия 

Геотермална енергия Без преобразуване топлинна енергия 

Преобразуване  електроенергия 

 

3.1. Национални цели 

 

Стимулиране производството на енергия от ВИ води и до следните важни 
положителни последици: намаляване на енергийната зависимост на страната и 
намаляване на вредните емисии парникови газове. Основните цели на страната ни до 
2020 г. са: 

 20% дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия; 

 10% дял на енергия от ВИ в транспорта; 

 20% намаляване на емисиите на парникови газове; 

 Въвеждане на енергоспестяващи мерки, водещи до 20 % енергийни спестявания 

в крайното енергийно потребление. 

 

3.2. Цели на програмата за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Калояново 2021-2031 г. 
 

  Целите на програмата, съгласно методическите указания на АУЕР, следва да 

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

изцяло съобразени с тези заложени в националните и регионалните стратегически 

документи, отнасящи се до развитието на района за икономическо планиране, 

енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, а 

именно: 

  
 Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници; 

 Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници;  

 

Главната стратегическа цел на програмата е:  

Подобряване на енергийното управление и повишаване енергийната 

независимост на община Калояново, чрез оползотворяване на местните ресурси 

за производство и използване на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива. 

  Главната стратегическа цел предопределя нова енергийна политика на община 

Калояново, основана на два основни приоритета: 
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Приоритет №1: Повишаване на енергийна независимост на Общината и подобряване 

на енергийното управление. 
 

Приоритет №2:Оползотворяване на местните ресурси на възобновяемите източници 

на енергия чрез търсене на варианти за постигане на синергичен ефект посредством 

комбиниране на мерките по оползотворяване на енергията от ВИ с изпълнението на 

енергоспестяващи мерки. 

 

Специфични цели:  

 Постигане на икономически растеж и устойчиво енергийно развитие на 

Общината, чрез стимулиране на търсенето, производството и потреблението на 

енергия от ВИ и използване на биогорива за транспортни цели; 

 Намаляване разходите за енергия посредством внедряването на иновативни 

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

локалните отоплителни системи със системи, оползотворяващи енергията от ВИ, 

въвеждане на локални източници (слънчеви колектори, фотоволтаици, 

използване на биомаса, в т.ч. преработка на отпадъци) и др; 

 Гарантиране на сигурността на доставките на енергия на територията на 

Общината, чрез производството на енергия /електрическа, топлинна и/ или 

енергия за охлаждане/ посредством използването на енергия от ВИ; 

 Подобряване на екологичната обстановка в Общината чрез балансирано 

оползотворяване на местния потенциал от ВИ и намаляване на вредните емисии 

в атмосферата.  

 

Реализацията на тези цели се постига, чрез определяне на възможните 

дейности, мерки и инвестиционни намерения.  

 

Мерки: 

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

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

чуждестранни инвестиции 

 Използване на енергия от ВИ при осветление на улици, площади, паркове, 

градини и други имоти общинска собственост; 

 Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на 

проекти свързани с оползотворяването на енергия от ВИ; 

 Повишаване на нивото на информираност сред заинтересованите страни в 

частния и публичния сектор, както и сред гражданите във връзка с 

възобновяемите енергийни източници посредством инициирането и 

провеждането на информационни кампании от страна на  общината относно 

ползите от оползотворяване на енергията от ВИ. 

4. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
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  Република България като член на ЕС е ангажирана да постигне целите на всички 

държави от съюза, като предприеме действия за повишаване на енергоефективността 

и развитие на възобновяемите енергийни източници. Действащите нормативни 

документи, с които трябва да се съобрази Програмата на община Калояново за 

насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива са: 

 Рамкова конвенция на ООН по Изменение на климата, приета през юни 1992 г., 
ратифицирана от България през 1995 г. ; 

 Протокола от Киото, ратифициран през 2002 г.; 
 Стратегия Европа 2020; 
 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 

декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници; 

 Директива 2009/72/ЕО на Европейския Парламент и Съвета – от 13 юли 2009 г.; 
 Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 

г. относно енергийната ефективност на сградния фонд;  
 Директива 2006/32/ЕО на ЕС от 5 април 2006 г. относно ефективността при 

крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни  услуги; 
 Директива 2004/8/ЕО за комбинирано производство на топло- и електроенергия;  
 Пътна карта за енергетиката до 2050 г. През декември 2011 г. ЕК  публикува 

Пътна карта за енергетиката, която има за цел понижаване на въглеродните 
емисии до 2050 г.  

 Стратегически план за енергийните технологии;  
 Енергийната стратегия на България до 2020 г.; 
 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници; 
 Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата 

2008-2020; 
 Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива 

в транспортния сектор за периода 2008-2020 г.; 
 Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);  
 Закон за енергетиката (ЗЕ);  
 Закон за устройство на територията (ЗУТ);  
 Закон за опазване на околната среда (ЗООС);  
 Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);  
 Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);  
 Закон за горите;  
 Закон за чистотата на атмосферния въздух;  
 Закон за водите;  
 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; 

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (ЗООС);  

 Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и 
клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните 
електрически мрежи (ЗЕ);  

https://www.seea.government.bg/documents/Directive_RES_2018_BG.pdf
https://www.seea.government.bg/documents/Directive_RES_2018_BG.pdf
https://www.seea.government.bg/documents/Directive_RES_2018_BG.pdf
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 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на 

строителството (ЗУТ). 
 
 

5. ОБЩ ПРОФИЛ  ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 
 

Използването на енергия от възобновяеми източници и производството на 

биогорива на една територия зависят от нейното местоположение и ресурси - релеф, 

климат, води, почви и др. За това в настоящото изложение ще разгледаме 

географските характеристики на община Калояново, през призмата на местния 

потенциал за производство на енергия от възобновяеми източници. Обследването на 

енергийния потенциал на района следва да се фокусира върху три основни източника: 

вода, биомаса и слънце. Останалите ВЕИ имат много малък потенциал и не са обект 

на настоящата програма. 

 

5.1. Географско местоположение 

 

 Община Калояново е разположена в северната част на Горнотракийската 

низина на площ малко над 347 кв. км. 

 Общината в включена в административно-териториалните граници н 

Пловдивска област и граничи с общините: Раковски и Брезово на изток, Карлово на 

север, Хисаря на северозапад, Съединение на запад и Марица на юг. 

 В състава й освен общинския център Калояново са още 14 села - Бегово, 

Главатар, Горна махала, Долна махала, Дуванлии, Дълго Поле, Житница, Иван Вазово, 

Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем и Черноземен.               
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Населението на общината към 31.12.2019 г. наброява 10518 души или 4,5% от 

населението на област Пловдив и 2,15% от това на Южен централен район (ЮЦР). 

Гъстотата на населението към 2019 г. е 30,3 души и на км2, под средната за страната - 

66,4 души на км2.  

Най-голям относителен дял в община Калояново заема земеделската земя 

79.02%. На второ място са горските територии, заемащи около 12%. Населените места 

са 3,39%. Водните площи заемат 4,03%. от територията на общината, а площите за 

транспорт и инфраструктура 1,55%. Най-малко са площите за добив на полезни 

изкопаеми – 0,01%. 

5.2. Релеф 

 

 Релефът на общината е предимно равнинен до хълмист. В първите склонове 

на Сърнена Средна гора в землищата на Сухозем, Отец Паисиево и Песнопой. 

Средната надморска височина на общината е около 250 м, като най-високите хълмисти 

възвишения са в землището на с. Горна Махала, местността “Воден камък”, с 

надморска височина от 400 м.  

 

5.3. Климат 
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 Климатът в района е преходноконтинентален. Полите на Средна гора 

предпазват територията на Общината от резки промени на температурата през 

сезоните, липсват продължителни и студени ветрове. Съществено влияние върху 

климатичните условия оказва и поречието на р. Марица. Средногодишната сума на 

слънчевото греене за района е около 2 284 часа, като максимумът е през месец юли – 

341 ч., а минимумът – през декември 74 ч. Сумарната слънчева радиация е около 5 

350 до 5 500 МДЖ/кв.м. Малката облачност през лятото и атмосферната 

континентална циркулация спомагат за повишаване на температурните разлики между 

лято и зима. Максимумът на температурните инверсии е през зимата, а минимумът – 

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

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

средногодишно с мъгли са 31,3 дни.  

 

 

5.4. Валежи 

 

 Валежите в региона са около нормалните за страната и благоприятстват 

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

неравномерно. През зимните месеци, когато част от валежите са твърди под формата 

на сняг, сумата е около 123 мм/кв.м, през пролетта – 148 мм/кв.м, през лятото – 143 

мм/кв.м и през есента – 125 мм/кв.м. Средногодишната сума на валежите е 539 
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мм/кв.м, като максимумът на валежите е през пролетта – 157 мм/кв.м. Относителната 

влажност на въздуха е сравнително ниска, около 70%, като максималната стойност е 

през декември /86%/, когато температурите на въздуха са минимални, а минималната - 

през юли /62%/.  

 

5.5. Вятър 

 

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

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

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

/средната месечна скорост на вятъра е 1,3 – 2,3 м/сек./, която е характерна за по-

големия период от годината. Друг съществен фактор е преобладаващата посока на 

вятъра, която е западната – основен пренос на въздушни маси става от запад и изток 

/общо 70.6 % от времето с вятър/. Метеорологичните параметри показват, че за по-

голямата част от годината за територията е характерна умерена неустойчивост на 

атмосферата.  
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5.6. Хидроложка системa 

 

 През територията на община Калояново минават реки, както и две водни тела 

от категория езеро. Реките и езерата, които преминават през общината са следните: 

 „Горно течение на р. Пикла от извори до с. Житница”- на територията на 

общ. Калояново попада малка част от водното тяло; 

 „Река Пикла от с. Житница до вливането й в р. Стряма”; 

 „Река Стряма от с. Розино до вливане на р. Пикла и притоци”- на 

територията на общ. Калояново попада малка част от водното тяло; 

 „Река Стряма от вливане на р. Пикла до устие”- на територията на общ. 

Калояново попада малка част от водното тяло; 

 „ГОК Азмака и ГОК Карадере” - на територията на общ. Калояново попада 

малка част от водното тяло; 

 „Река Каварджиклийка от язовир Синята река до устие”- на територията на 

общ. Калояново попада малка част от водното тяло; 

 „Язовир Герена 2”- на територията на общ. Калояново попада малка част 

от водното тяло; 

 „Язовир Чернозем”. 

 Хидроложката система на Общината се определя от реките Стряма, 

Каварджиклийка и Тикла. Постоянният дебит на трите реки се обуславя от 

значителните по площ водосборни области и това дава отражение и на подземните 

води в близост до техните течения. Подземните водни ресурси върху по-голямата част 

от територията на общината са с постоянно водно количество и поради това 

водоснабдяването на селищата се осъществява само от подземни води, чрез тръбни и 

шахтови кладенци, разположени в терасата на река Стряма.  

 В землището на Песнопой е разработен един минерален извор с четири 

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



 

Програма за насърчаването използването на възобновяеми източници и биогорива на община 

Калояново 2021-2031 г. 

 

 

15  
средна температура около 36 °С. В качествено отношение попадат в категорията на 

азотните терми. Минералната вода е слабо минерализирана, хидрокарбонатно-

сулфатна, натриева и силициева, с повишено съдържание на флуор. С този състав 

водите имат и лечебни свойства. Изкуствените водоеми /язовири/ в общината са 21 на 

брой и се ползват за рибовъдство и напояване.  

5.7. Почви 

 

 Под дългогодишното влияние на почвообразуващите фактори /материнска 

скала, климат, растителност и дейността на човека/ на територията на община 

Калояново са се оформили следните почвени различия: чернозем-смолници, слабо и 

силно излужени, глинести и тежко песъчливо-глинести; чернозем-смолници, силно 

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

средно излужени; канелено-горски почви, силно излужени до слабо оподзолени, 

средно и леко песъчливглинести; алувиално-светли и алувиално-ливадни светли, 

глинесто-песъчливи почви; делувиални почви, леко песъчливо-глинести. Почвите, 

които заемат място в територията на общината се характеризират с изключително 

плодородни характеристики, т.н. „Златна Тракия“. 

 

5.8. Растителност 

 

 Почти цялата територия на Общината е усвоена за земеделие. В северната 

част на района са запазени разпокъсани горички с доминиране на дървесните видове 

цер и благун, а на места и горун. Коренната растителност в региона е била 

представена от смесени гори от цер и келяв габър и гори от полски бряст и полски 

ясен, но в резултат на антропогенните фактори тази коренна растителност е 
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претърпяла изменения и постепенно е преминала в производна. Съвременната 

производна растителност е съставена от тревна растителност с преобладаване на 

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

главно по селските мери. Останалите площи са селскостопански, които са разположени 

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

Храстовата растителност в района е оскъдна и преобладават видове като обикновена 

шипка, червен глог и трънка. Непосредствено по поречията на реките се развиват 

водни и блатни растения, срещат се още топола, върба и акация. 

5.9. Флора и фауна 

 

 Територията на община Калояново е много добре обхваната от земеделие, 

поради почвения състав, регионът се отличава с едни от най-плодородните почви в 

България, т.н. Златна Тракия. В северните части на района преобладават малки 

разпокъсани гористи местности, където доминират дървесните видове цер и благун, а 

на места горун. Съвременната производна растителност е съставена от тревна 

растителност с преобладаване на луковична ливадина, пасищен райграс, троскот, на 

места белизма и по-рядко садина, главно по селските мери. Селскостопанските площи 

на територията на общината са разположени на мястото на бивши гори от полски 

бряст, полски ясен и дъждовен дъб. Храстовата растителност в района е оскъдна, като 

преобладават видове като обикновена шипка, червен глог и трънка. Непосредствено по 

поречията на реките се развиват водни и блатни растения, както и топола, върба и 

акация. 

 Фауната в района на общината е представена от птици и бозайници, 

земноводни и влечуги, както и риби. Представителите на различните видове са 

следните: 

 Птици–земеродно рибарче, речен дъждосвирец, бяла стърчиопашка, обикновен 

скорец, авлига, торбогнезден синигер (покрай водните площи); селска 

лястовица, кукумявка, зелен кълвач, обикновено белогушо коприварче, полско 

врабче, гугутка, качулата чучулига, сива овесарка, полска чучулига, ливаден 

дърдарец (в населените места); 

 Бозайници– лалугер, малка оризищна мишка, полска мишка, воден плъх, 

обикновена сива полевка; 

 Земноводни и влечуги – жълтокоремна бумка, жаба дървесница, зелена 

крастава жаба, голяма водна жаба, ливаден гущер, зелен гущер, смок стрелец, 

сива водна змия; 

 Риби – маришки морунаш, скобар, маришка мряна, речен кефал. 

 

 Община Калояново е бедна на полезни изкопаеми, но има добър потенциал 

за използване на енергия от възобновяеми източници, най-вече вода, биомаса и 

слънце. Приносът на ВЕИ към общото производство на електрическа и топлинна 
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енергия към момента се изразява в използването предимно на водните ресурси 

във ВЕЦ и МВЕЦ.  

 

5.10.  Население  

 

 Населението на община Калояново в края на 2019 г. е 10 518 души. В 

таблицата по-долу са посочени данните за област Пловдив и община Калояново, 

показващи броя и динамиката на населението, както и делът на Общината спрямо 

населението на област Пловдив. По брой на населението Общината е на дванадесето 

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

Брезово, Кричим, Куклен и Сопот. 

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

малък в с. Главатар. Данните за броя на населението на Общината през последните 

три години сочат тенденция към намаляването му. Спадът за периода 2011 - 2019 г. е с 

824. Тази неблагоприятна тенденция в демографското развитие може да се види във 

всички общини на територията на област Пловдив. Изключение прави Пловдив, чието 

населени през последните години е с трайна тенденция на нарастване. 

 

Населени места Общо  Мъже  Жени 

България 6 351 482 3 369 646 3 851 863 

Пловдив 347 851 164 971 182 880 

Община Калояново 10 518 5182 5 336 

 

 Продължилите през последните няколко десетилетия негативни тенденции в 

демографските процеси водят до задълбочаване на процеса на застаряване на 

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

трудовия потенциал и възпроизводството на населението в общината. 

 

5.11. Урбанистична структура, селищна мрежа и териториален обхват 

 

 Община Калояново е обособена като самостоятелна административна единица 

на 22.12.1978 г.. Състои се от 15 населени места – села. От тях само общинският 

център с. Калояново е от IV функционален тип, две села са от V функционален тип – 

Ръжево Конаре и Дълго поле, 3 села от VI функционален тип – Бегово, Житница и 

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

Отец Паисиево, Ръжево и Черноземен, 2 села от VIII тип – Главатар и Сухозем. 

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

мрежа в Общината е довело до съсредоточаване на основните административни, 

промишлени и културни дейности в няколко села, които са разположени в близост до 
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общинския център. Останалите селища са относително изолирани, с предимно 

възрастни хора, които се занимават със земеделие в лични стопанства. Тези населени 

места са подходящи за екологично земеделие и екологични производства, тъй като 

землищата им са съхранени, имат възможности и в някои форми на туризма. Всички 

селища разполагат със сравнително добре изградена инфраструктура по отношение на 

електроснабдяване, водоснабдяване, съобщителни връзки и транспортен достъп. 

Интернет услуги на територията на Общината се осъществяват от три фирми. 

Качеството на интернет връзката не е достатъчно добро, тъй като се използват 

остарели технологии за пренос. 

 Покритие с ефирен телевизионен сигнал има за цялата територия на 

Общината. Кабелна телевизия ползват само 55% от жителите на Общината, а 

сателитна антена – 14%. Достъп до интернет в жилището си има 57% от населението 

на Калояново. С домашен компютър разполагат 40% от жителите на общината. 

 В териториалния обхват на община Калояново попадат следните населени 

места по площ и предназначение за ползване на териториите: 

 
EKATTE 

Наименование на 
землището 

Площ кв. км. 

03085 Бегово 22,90 

14996 Главатар 6,23 

16328 Горна махала 17,97 

22191 Долна махала 13,15 

24000 Дуванлии 13,10 

24582 Дълго поле 23,73 

29475 Житница 25,20 

32038 Иван Вазово 22,39 

35523 Калояново 34,89 

54465 Отец Паисиево 36,91 

55926 Песнопой 31,48 

63553 Ръжево 11,33 

63567 Ръжево Конаре 46,01 

70353 Сухозем 15,47 

81133 Черноземен 26,83 

 

Вид територия по основно 
предназначение и начин на трайно 

ползване 

Площ (в дка) Дял (%) 

Земеделски територии, в т.ч.: 259 891,79 74,76 

- ниви 194 064,90  

- трайни насаждения 14 268,29  

- ливади  3 573,46  

- пасища и мери 27 942,47  
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Горски територии 50 412,44 14,50 

Урбанизирани територии 13 872,93 3,99 

Водни площи и течения 14 464,89 4,16 

Територии за добив на полезни изкопаеми 684,96 0,19 

Транспорт и техническа инфраструктура  2 200,50 0,63 

Естествени ресурси за възстановителни 
мероприятия 

3 597,11 1,03 

Скали и пясъци 2 432,12 0,70 

Депа и отпадъци 90,64 0,03 

ОБЩО 347,592 100,00 

 

Баланс на територията на община Калояново: 

Общо Земеделска Горска Населени 
места 

Водни 
течения 
и водни 
площи 

За добив 
на полезни 
изкопаеми 

За 
транспорт и 
инфраструк
тура 

347592  259 891,79 50 412,44 13 872,93 14 464,89 684,96 2 200,50 

 

 

5.12. Домакинства 
 

По данни на НСИ към края на 2019 г. в община Калояново има 4642 

домакинства. Най- много домакинства живеят в с Калояново, следват го с. Дълго поле, 

с. Ръжево Конаре и с. Житница. Най-малко са домакинствата в с. Сухозем. Като най-

голям процент от тях се отоплят на дърва, следвани от домакинствата отопляващи се 

на въглища, а накрая са тези използващи електрическа енергия. 

 

Брой домакинства по населени места: 

Населено място Брой домакинства 

с. Бегово 310 

с. Главатар 77 

с. Горна махала 56 

с. Долна махала 161 

с. Дуванлий 228 

с. Дълго поле 884 

с. Житница 689 

с. Иван Вазово 107 

с. Калояново 1113 

с. Отец Паисиево 42 
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с. Песнопой 173 

с. Ръжево 75 

с. Ръжево Конаре 554 

с. Сухозем 40 

с. Черноземен 133 

ОБЩО:  4 642 домакинства  

 

5.13. Сграден фонд  

 

      Съществуващите сгради на територията на община Калояново се делят най-

общо по вид на собствеността на държавни, общински, части (на физически лица и на 

предприятия и фирми). По данни на НСИ в Общината към 2019 г. има 7 064 жилищни 

сгради, от които 48 % масивни. Относителният дял на обитаваните жилища в 

Калояново е 62,9%. Останалите са необитаеми или изоставени. 

 По официални данни в Калояново има 78 сгради общинска собственост. От тях 

8 са детски градини и ясли, 5 са училища, 6 читалища, 12 на здравни заведения, 6 на 

кметства и 9 комбинирани сгради на читалища и кметства. Спортните имоти, 

собственост на Общината, са 5 на брой.  

 Съгласно ЗЕЕ на задължително енергийно обследване и сертифициране за 

енергийна ефективност подлежат всички сгради в експлоатация с разгъната застроена 

площ над 1000 кв. м. 

  Като цяло общинският сграден фонд е морално остарял. Сградите са строени 

предимно в средата на миналия век и в общия случай се нуждаят от сериозни 

инвестиции в сферата на енергийната ефективност. Повечето сгради са с ниски 

качества по отношение на топлотехническите характеристики на стени, под и 

остъкления на фасадите. Външните стени са изпълнени с ниски топлотехнически 

характеристики и изискват допълнително топлоизолация. Дограмите и вратите на 

сградите, които не са подменени с PVC дограма, а са изработени от дървени профили, 

са с висок коефициент на топлопреминаване, което изисква подмяна с нова дограма с 

двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло. 

            Състоянието жилищния и сграден фонд  на частните лица до голяма степен 

припокрива това на общинските сгради. Повечето частни жилища се нуждаят от смяна 

на дограма, саниране, полагане на топлоизолация на външни стени, покрив, под. 

Санирането на еднофамилните и жилищни сгради е приоритет за общинската 

енергийна политика за следващите години. 

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

сериозни инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност и използване 

на енергия от ВЕИ. Външните стени на повечето стари сгради имат до 5 пъти по-

големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново строителство. В масовия 

случай сутерените и таванските плочи на съществуващия жилищен фонд са без 

топлоизолация. Топлинните загуби през прозорците и балконите са над 50% от общите 

топлинни загуби. 



 

Програма за насърчаването използването на възобновяеми източници и биогорива на община 

Калояново 2021-2031 г. 

 

 

21  
Жилищни сгради на територията на община Калояново: 

Населено място  Брой сгради 

с. Бегово 473 

с. Главатар 117 

с. Горна махала 85 

с. Долна махала 246 

с. Дуванлии 347 

с. Дълго поле 1349 

с. Житница 1051 

с. Иван Вазово 159 

с. Калояново 1702 

с. Отец Паисиево 61 

с. Песнопой 261 

с. Ръжево 112 

с. Ръжево Конаре 845 

с. Сухозем 63 

с. Черноземен 202 

 

 На съвременните изисквания за енергийна ефективност отговарят преди 

всичко сгради, които са строени и реновирани през последните години, които са 

сравнително малък брой от всички сгради в Общината. С висока степен на енергийна 

ефективност е спортният комплекс за конна езда „Тракиец“ близо до с. Житница. 

 За отопление на сградите в община Калояново се използват предимно локални 

топлоизточници, или печка на дърва и въглища. В по-голямата си част котлите за 

локално отопление на обществените сгради работят с нафта или въглища, горелките 

са неефективни, липсва измерителна апаратура и автоматизация. Наред с ремонтите е 

необходимо постепенно преминаване от течно и твърдо гориво към природен газ, 

поради това, че той е най-евтин, екологично чист, с висок КПД и най-ниски загуби при 

пренос на енергия. При прилагане на тези мерки ще се постигне икономия в размер до 

40-50%. 

 Подобряването на топлоизолация, подмяната на дограмите, модернизирането 

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

намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%, което е приоритет 

на община Калояново. 

По-голямата част от старите частни сгради и жилища в община Калояново се 

нуждаят от сериозни инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

въвеждане на ВЕИ за осигуряване на топлоенергия и топла вода за битови нужди. 

 

5.14. Промишлени предприятия  
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 Земеделието, хранително-вкусовата и леката промишленост са водещи 

отрасли в местната икономика на Калояново. Стопанските субекти са с малък 

инвестиционен потенциал и без големи производствени мощности. Местната 

промишленост е преди всичко лека. Структуроопределящите производства предимно с 

преработка на продукция и суровините на селскостопанското производство – 

производство на брашно и трици, на хляб и хлебни изделия, на безалкохолни напитки, 

на спиртни напитки, на трайни и малотрайни колбаси, на етерични масла. 

Промишлената дейности на Общината се допълва от дървообработваща, шивашка 

промишленост, производство на кожена галантерия и чанти. 

 Потреблението на енергия от ВИ в промишлените предприятия тепърва ще 

придобива все по-голямо значение и ще се развива в община Калояново. Без значение 

от значимостта и предимствата на енергията от ВИ, промишлените предприятия на 

този етап не могат да се конкурират ефективно и да заменят традиционните енергийни 

източници без значителни инвестиции. Основните предизвикателства, особено в 

период на променяща се глобална финансова среда са: неблагоприятна пазарна 

структура – високи капиталови и производителни разходи; непредсказуема политика и 

регулация в тази област; недостатъчно финансиране, тоест за напред ще е нужна 

финансова, институционална и политическа подкрепа.  

 Икономиката в Общината се характеризира с преобладаващ дял на селското 

стопанство спрямо промишленото производство, като делът на селското стопанство 

продължава да се увеличава за сметка на промишлеността. Структуроопределящи 

отрасли на местната икономика са селското стопанство, хранително-вкусовата, 

дървообработващата, мебелната и шивашката промишленост. Насоките за развитие 

на икономиката в общината следва да са преди всичко към използване на местните 

ресурси и тясното обвързване на производството на суровини с преработката им. Има 

много добра обезпеченост от местни суровини - зърнени култури, плодове и зеленчуци. 

Ключови за икономиката на общината са: 

 „ДЕЛИКАТЕС“ ООД – Производство на меса и колбаси с производствена база в с. 

Житница;  

 „КИТТНЕР БЪЛГАРИЯ“ ООД – Производство на машини за хранителновкусовата 

промишленост с производствена база в с. Калояново;  

 „МАРЕЛИ“ ЕООД - Производство на осветителни тела с производствена база в с. 

Дуванлий;  

 „ДИЕКС“ ООД – Производство на мъжко и детско бельо с производствена база в 

с. Дълго поле; 

 „ЕКОМИС“ ООД – Варов и бетонен център с производствена база в с. Житница;  

 ЕТ „ИВАР – ЙОРДАН АРАБАДЖИЙСКИ“ - изработка и монтаж на улуци с 

неограничени дължини, различни цветове и всички необходими свързващи и 

закрепващи елементи с производствена база в с. Калояново; 

 ЕТ „АЛЕКСАНДЪР ГЪРКОВ – ГРЪКА“ - производство, доставка и монтаж на 

мебели за дома, офиса и магазина с производствена база в с. Калояново;  

 „НАРА ГЕО“ ООД – преработка на етеричномаслени култури и производство на 

продукти от тях с производствена база в с.Отец Паисиево 



 

Програма за насърчаването използването на възобновяеми източници и биогорива на община 

Калояново 2021-2031 г. 

 

 

23  
 „Бакалски“ ООД – Изкупуване, заготовка, експорт на диворастящи и култивирани 

билки. Сушени плодове, кулинарни билки и растения. Суровини за 

фармацевтичната промишленост, с. Калояново; 

 „Булгра“ ЕООД, с. Калояново – Производство и търговия с кожена тапицерия; 

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

Калояново; 

 „Буклес“ ЕООД – основна дейност е обработването на дървен материал, 

изработване на фасонирани елементи, детайли, заготовки за мебели и други 

готови изделия и други; 

 „Крис-2“ ООД – Изработка и монтаж на дограма и щори, охранителни ролетки, 

гаражни врати, строителство и строителни услуги; 

 „СМБЕ-99“ ООД –гара Калояново – Стопански амелиорации и борба с ерозията; 

 ЕТ „НАДЕНА – И. Георгиева“ – производство на розово масло и дестилати, 

разполагаща със собствени розови масиви; 

 ИКАЙ- млекопреработващо предприятие, с. Житница; 

 Спортен комплекс „Тракиец“, с. Житница; 

 „РОЗАБУЛ“ ООД – най- голямата розоварна в България със собствени масиви, с. 

Черноземен; 

 Към 2020 г. на територията на общината съществуват няколко предприятия, 

които използва енергия от възобновяеми енергийни източници. 

Въпросът за енергийната ефективност в промишлените предприятия и системи е 

сериозно застъпен в Раздел IV Обследване за енергийна ефективност на предприятия, 

промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление на Закона за 

енергийна ефективност и в НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на 

показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, 

промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за 

определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна 

ефективност и оценка на енергийни спестявания.  

Съгласно нормативните разпоредби на Чл.57 от ЗЕЕ (Изм. ДВ, бр. 105 от 2016 

г.):   

(1) Обследването за енергийна ефективност на предприятия, промишлени 

системи и системи за външно изкуствено осветление има за цел да определи 

специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление и да 

препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.  

(2) На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат всички:  

1. предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия по 

смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;  

2. предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни 

предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;  
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3. промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 

МWh;  

4. системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с 

население над 20 000 жители.  

Като цяло сградния фонд на местните промишлени предприятия е амортизиран с 

недобри технически характеристики, ниска енергийна ефективност и високи 

топлозагуби. Санирането на сградите,  подобряването на енергийните им 

характеристики и използването на енергия от възобновяеми източници в 

промишлените предприятия в бъдеще ще придобива все по-голямо значение и ще се 

развива в община Калояново. Независимо от високата значимост и предимствата на 

енергийната ефективност, промишлените предприятия на този етап не могат да се 

конкурират ефективно, да внедрят необходимите енергоспестяващи мерки и да 

заменят традиционните енергийни източници без значителни инвестиции.  

За повишаване на енергийната ефективност в община Калояново, в 

промишлената сфера, трябва да се приложат следните общи мерки: 

 Въвеждане в производството на енергоспестяващи технологии на базата на 
оптимизиране на капацитета, използване на възобновяеми енергийни източници и 
други; 

 Оптимизиране на енергийните разходи за отопление на помещенията чрез 
въвеждане на нови отоплителни технологии; 

 Въвеждане на енергоспестяващо осветление в промишлените предприятия и 
др. 

 

5.15. Транспорт  

 

 Община Калояново е с важно транспортно-географско разположение. През 

територията ѝ минават основни пътни артерии, свързващи Северна и Южна България. 

Стратегическото разположение се определя от близостта на автомагистрала “Тракия” и 

на областния център Пловдив. През шест от селищата минава ЖП линията Пловдив-

Карлово, а през други три - линията Пловдив-Хисар. 

 Пътната мрежа на община Калояново е добре развита. Изградени са всички 

необходими пътни връзки на населените места с общинския център, както и между 

самите селища. Общата дължина на пътната мрежа е 140 км, включваща 24 км път ІІ 

клас, 21 км пътища III клас и 62 км – пътища IV клас. По важните от тях са:  

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

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

транспортни и икономически връзки с областния център Пловдив, връзка с 

автомагистрала “Тракия” за големите административно-индустриални центрове 

в Южна България. В периода 2009 - 2011 г. пътят е рехабилитиран от НА „Пътна 

инфраструктура”, със средства от републиканския бюджет. 
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 Път III-642 – Гара Калояново-Хисар, с дължина на участъка 12 км. Този път 

свързва общинския център и близките до него села с курортния център Хисар и 

селищата от тази община.  

 Път ІІІ-5604 „Брезово-Стрелци-Долна махала, с дължина на участъка 9 км 

осигурява пътната връзка със съседната на Калояново община Брезово. Пътят е 

в сравнително добро състояние.  

 

 Четвъртокласната пътна мрежа осигурява останалите връзки между 

населените места в Общината.  

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

бюджета на община Калояново се заделят средства за техническата поддръжка на 

пътната мрежа.  

 До всички населени места в Общината има ежедневен автобусен транспорт, 

като за по-големите села и тези, намиращи се на второкласен път Пловдив-Карлово и 

Пловдив - Хисар, транспортната обезпеченост е достатъчна – на всеки час. За селата, 

намиращи се в източната част на общината /Главатар, Ръжево, Бегово, Сухозем и 

Отец Паисиево/ - превоз все още е недостатъчно обезпечен и е проблем за жителите 

на тези населени места. Превозите се осъществяват от местни фирми, които 

разполагат с достатъчно автобуси в добро техническо състояние. Проблем се явява 

недоброто състояние на някои от съществуващите автобусни спирки. 

 През територията на община Калояново преминават две ж.п. линии, с обща 

дължина в границите на общината от 45 км ж.п. път. Едната свързва гр. Пловдив с гр. 

Карлово и минава през селата Калояново, Черноземен, Долна Махала, Горна махала, 

Иван Вазово и Песнопой. Другата линия е отклонение от тази и прави връзка от с. 

Долна махала към гр. Хисар.  

 Като цяло транспортът е слабо развит в Общината. Местните транспортни 

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

специализирани превози на ученици и граждани между селищата и до областния 

център – Пловдив. 

 Материалната база, с която разполагат лицензираните транспортни фирми, 

които обслужват отделните линии и транспортни схеми в голямата си част не отговаря 

на съвременните изисквания за енергийна ефективност.  

Тенденцията, която се наблюдава в Общината е намаляване на пътнико потока 

в обществения транспорт. Поради тази причина  е необходимо той да се предприемат 

мерки, свързани с модернизация и реконструкция на общинска пътна мрежа, 

подобряване материалната база на превозвачите, гъкавост на траспортните схеми, 

подобряване състоянието на общинската автогара и др. 

Предвижването на хора и стоки се осъществява от транспортни фирми и частни 
автомобили, движещи се главно на течни горива. 
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Отделяните емисии на вредни вещества в атмосферата от транспортни 

средства и транспортното обслужване на територията на общината са минимални и не 

застрашават околната среда. 

 

5.16. Зелените площи и защитени територии 

 

 В населените места от Общината са разположени предимно в централните 

части на селата. Общинска администрация Калояново поставя задачите за 

интегриране на икономическите и социалните цели с тези по опазването на околната 

среда при планиране на общинските дейности и създаването на оптимална екологична 

обстановка. Едновременно се цели постигане на траен ефект за обществото, за да се 

елиминира вземането на евентуални “компромисни решения“ в условия на бюджетен 

дефицит в общината.  

Защитените територии в община Калояново са /източник ИАОС/:  

 Защитена местност „Гъстите дъбчета“ до с. Бегово, площ 38,42 ха, цел на 

обявяване: опазване на естествена вековна дъбово-благунова гора, обявена 

със заповед РД-1200 от 18.11.2004 г. От устройствена гледна точка в 

защитената местност се забранява всякакво строителство, както и 

нарушаването на естествения релеф на местността.  

 Защитена местност „Дебелата кория“ до с. Черноземен, площ 0,43 ха, цел на 

обявяване: опазване на естествено находище на блатно кокиче, Заповед 202 от 

11.03.1987 г.  

 От устройствена гледна точка в защитената местност има забрана за промяна 

на начина на трайно ползване и се забранява строителството.  

 Защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 на територията на община 

Калояново само една – част от територията на река Стряма с код BG0000429 за 

опазване на природните местообитания /няма защитени територии по Директивата за 

птиците/. Зоната е с площ 1291 ха, одобрена е с решение на МС 122 от 2 март 2007 г. 

Предмет на опазване са пет вида природни местообитания, 17 вида бозайници, 7 вида 

земноводни и влечуги, 2 вида риби и 7 вида безгръбначни. 

 

5.17. Природни и туристически дадености  

 

 В землището на Калояново има селищни могили от неолита /т.н. Калайджийска 

могила/, от средния неолит /в местността Караорман/ на антични поселения в група от 

седем тракийски надгробни могили в местността Дюнлюка, а на около три километра 

южно от селото, в местността Хисарлъка, още личат останки от римска крепост. Следи 

от праисторическо селище и 76 надгробни могили са разкрити и край с. Ръжево Конаре. 



 

Програма за насърчаването използването на възобновяеми източници и биогорива на община 

Калояново 2021-2031 г. 

 

 

27  
Праисторическа селищна могила от епохата на късния неолит има и край село 

Житница.  

 През каменно-медната епоха се появяват първите светилища като центрове и 

храмови комплекси. Най-ранният от тях и най-дълго ползваният е Кукова могила край 

с. Дуванлии. В близост до Житница е разкрита богата находка от сребърни монети, 

сечени по времето на Александър Велики. В землището на общината се намират голям 

брой могили, които са част от царския некропол на тракийското племе одриси.  

 Могилите са идентифицирани (значителна част с наименованията им) от 

топографските карти на общината.  

 Във всички села на общината има изградени православни храмове. В три от 

тях – Калояново, Житница и Дуванлии има католически църкви.  

 За туристите в региона функционират, както семейни хотели в Калояново, така 

и къщи за гости.  

 Хотел Сарай е разположен на 4 км от село Калояново близо до древния град 

Хисар и Тракийската гробница в с. Старосел. Хотелът може да настани общо 44 

гости в 16 двойни стаи, четири стандартни апартамента и два ВИП апартамента. 

За допълнителна релаксация и комфорт на своите гости, Хотел Сарай 

предоставя фитнес зала, джакузи, сауна, плувен басейн на открито. Ресторантът 

на хотела разполага с 370 места и е подходящ за провеждане на семейни 

тържества и бизнес мероприятия. Четири звездният хотел има и оборудвана 

конферентна зала за работни срещи, семинари, презентации.  

 
 СК Тракиец е новооткрит спортен комплекс, намиращ се в непосредствена 

близост до с. Житница и на 30 км северно от Пловдив, както и на 20 км от 

историческото селище Старосел. СК „Тракиец” е изключително модерно 

оборудван комплекс за любителска и професионална конна езда, който има 

открит и закрит манеж. Комплексът е подходящ за организирани мероприятия от 

корпоративен или личен характер - тийм билдинги, фирмени обучения, сватби, 

рождени дни и др. Към ресторантът има прилежащи винарна и лятна градина. За 

релаксацията на своите гости комплексът разполага с парна баня и сауна.  

 
 Винарска изба „Трифи“ се намира в община Калояново, село Песнопой. 

Създадена е през 2008 г. с помощта на програма ,,Сапард". Капацитетът на 

винарната е 100 тона вино годишно. Разполага с лични масиви лозя, които се 

намират в Тракийската равнина.  

 

 На мястото на старото селскостопанско летище в с.Калояново е изградена 

единствената по рода си частна състезателна писта „Дракон“, която е домакин 

на многобройни авто и мотосъстезания, и набира все повече популярност сред 

любителите на тези спортове. Пистата е напълно обезопасена. Предвиждат се 

допълнителни подобрения, които ще я разнообразят и увеличат дължината ѝ до 



 

Програма за насърчаването използването на възобновяеми източници и биогорива на община 

Калояново 2021-2031 г. 

 

 

28  
2 600 м. Вече има изграден и ресторант към съоръжението. Всяка година се 

провеждат два кръга от националния шампионат за туристически автомобили, 

периодично се правят събори, тунинг шоута, тренировки и любителски 

шампионати. Към съоръжението е направен ресторант, нова трибуна и зони за 

сигурност, както и разширен паркинг. Предимство на пистата е, че се намира в 

центъра на страната и е достъпна за голям брой посетители.  

 Туризмът в общината е слабо застъпен, но това не означава, че 

туристическите ресурси са ограничени. Налице е голям потенциал за развитие на 

туризъм, който обаче не е усвоен в достатъчна степен. Развитието на алтернативни 

форми на туризма, като религиозен, културен, спортен, селски, винен, опознавателен е 

предизвикателство за общинската администрация и туристическия бизнес през 

настоящия програмен период. 

  През изминалият програмен период община Калояново опита да разработи 

интегриран регионален туристически продукт, заедно с общините Хисаря и Стрелча. 

Този продукт се основава на сравнителните предимства на територията на трите 

общини и голямото разнообразие от качествени рекреационни ресурси, концентрирани 

в сравнително малка като размер територия, локализирана недалеч от основните 

урбанизирани центрове в южната част страната, явяващи се основни източници на 

туристопоток. В рамките на дестинацията, основата му се формира от сравнително 

развития балнео- и спа- туризъм, основан на наличието на уникални като качества 

термоминерални извори, но не бива да се подценява и утвърждаването на региона 

през последните години, като един от основните производители на маслодайна роза в 

страната. Това е съществен потенциал за привличане на туристически интерес, макар 

и в сравнително кратък като времева продължителност период. Добрите природно– 

климатични дадености за отглеждане на лозя и етерично-маслени култури са 

предпоставка за бъдещото изследване на терените и уедряване на отглежданите 

масиви. Това от своя страна ще спомогне за развитие на парфюмерийно-козметичната 

промишленост и винения туризъм. 

  Общинската енергийна политика в сферата на туризма следва да насърчава 

прилагането на    енергоспестяващи мерки и въвеждане на ВЕИ. Успоредно с това 

трябва да се търсят средства за финансиране на дейностите по саниране на сградния 

фонд и  използване на енергоефективно оборудване и техника в туристическите 

обекти.  

 

5.18. Селско стопаство 

 

 Броят на земеделските стопанства в община Калояново е 1729, което 

представлява 5,7 % от стопанствата в област Пловдив. Стопанствата в община 

Калояново са разнообразни, както по отношение на тяхната специализация, така и по 

отношение на размера им. Средната използвана земеделска площ (ИЗП) е 107,9 дка 

при средна за областта 68,5 дка и 101,3 дка за страната. 64 стопанствата не 
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разполагат с ИЗП и са специализирани в животновъдството. Земеделските стопанства, 

които обработват до 10 дка са 1 078 бр. или 62,3 % от всички стопанства, но 

обработват само 66 696 дка /2,17 %/ ИЗП. Стопанствата, които обработват над 500 дка 

ИЗП са 57 бр. или 3,3 %, но делът им обхваща 76,4 % от общата ИЗП.  

 Зърнените и техническите култури заемат над 60 % от ИЗП на Общината. 

Площите със зърнено-житни култури са заети основно с пшеница, ечемик, царевица за 

зърно и с ориз. От техническите култури най-голям дял се пада на слънчогледа, 

следван от рапицата, маслодайната роза и лавандулата. От овощните насаждения 

най-разпространени са сливите черешите и вишните. Добре представени са и 

десертните и винените сортове лозя.  

 Категории на земеделските земи. Категоризацията на земеделските земи се 

извършва по 10 бонитетни категории, според продуктивните възможности на почвите, 

климатичните условия, релефните и технологичните качества на земята, пригодността 

й за производство на различни видове растителна продукция и наложените 

ограничения на използване на земята. Земеделските земи в община Калояново са от 

втора /най-високата/ до десета категория и са разпределени по площи както следва: 

 

Категория земя Общо площ в ДКА Общо брой имоти Среден размер на 
имоти в ДКА 

2 1424,394 327 4,36 
3 38067,033 5490 6,93 

4 109995,488 19550 5,63 

5 45858,759 6961 6,95 

6 28142,47 4707 5,98 

7 1144,769 157 7,29 

8 24122,066 5586 4,32 

9 13596,482 3811 3,57 

10 208,347 2 104,17 

 

 Важният показател тук е средният размер на един земеделски имот. По този 

показател ясно се вижда, че земеделската земя в Общината е компактно обособена, 

което благоприятства развитието на модерно земеделие и развитието на модерни 

инфраструктури, обслужващи селското стопанство. 

5.19. Външна осветителна уредба 

 

Основен източник на електроенергия за община Калояново е общата 

електроенергийна система на страната. Същата е напълно изградена и е на добро 

ниво. Всички нужди от електроенергия на населението по населени места са 

задоволени. 

          Уличното осветление на територията на община Калояново е в сравнително 

добро състояние- подменени са осветителните тела с нови енергоспестяващи в част от 
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населени места. До  момента не е направено пълно енергийно обследване на уличното 

осветление в община Калояново. Но разходите, които общината прави за 

електроенергия за уличното осветление са доста голям процент от месечните разходи 

на Общината.  

На територията на община Калояново съществуват 3177 бр. паркови и улични 

осветителни тела и 51 трафопоста и 14 ТП МАЧТОВ. Средно разходите за улично и 

парково осветление за 2019 г. за 57 971 KW/h. възлизат на  10 510,00 лв. 

Община Калояново сама поддържа уличното си осветление, а неговата пълна 

реконструкция и модернизация е приоритетна задача за ръководството на Общината и 

би намалило бюджетните разходи за ел. енергия в тази област средно с 10 до 15%. 

Енергийната политика на местно ниво следва да се насочи към прилагане на 
соларно осветление за фасади на обществени сгради, парково осветление и 
постепенното му въвеждане и за улично. Възможностите за приложение на ВЕИ в този 
сектор е прилагане на осветителни тела с фотосоларни панели и акумулатори, с което 
ще се реализират съществени енергийни икономии. Поради високата цена на тези 
съоръжения, е необходимо да се търсят програми с гарантово финансиране за 
оптималната реконструкция на съществуващата улична осветителни уредба. 

Задачите на енергийно ефективната реконструкция на уличното осветление: 
 Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в 

Общината и намаляване на консумацията на електрическа енергия; 
 Подобряване на нивото на уличното осветление в съответствие с 

българския стандарт за улично осветление БДС 5504-82; 
 Намаляване на преките разходи на общината за улично осветление при 

осигурено високо качество на осветлението; 
 Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства, 

повишаване на сигурността на пешеходците през тъмния период на 
денонощието и създаване на комфортна нощна атмосфера. 

 
 

6. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ИЗТОЧНИЦИ НА 
ФИНАНСИРАНЕ 

 

Ролята на всяка община е тази на потребител на енергия. Това е функция, която 

най-често е свързана със задълженията на Общината и по отношение на която се 

очаква тя да поеме инициативата. Потреблението на енергия в общината обикновено 

обхваща следните основни сфери: 

 общински сгради – административни центрове, училища, спортни 
съоръжения, медицински заведения и заведения за социални грижи, жилищни 
сгради (общински жилища и други жилищни обекти, отпуснати за обществени 
нужди); 

 обществен транспорт – служебни коли, коли за извозване на отпадъците, 
коли за почистване на улиците, обществен градски и извънградски транспорт 
(дотолкова, доколкото той се субсидира от общината); 
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 комунални услуги – улично осветление, водоснабдяване и канализация. 
 

Възможностите за насърчаване потреблението на енергия от ВЕИ се определят 

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

постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, 

подобряване на стандарта на живот на населението на територията на Общината и 

намаляване на емисиите на парникови газове, като елементи от политиката по 

устойчиво енергийно развитие.  

На местно ниво механизъм за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива е 

изготвянето на общински краткосрочни и дългосрочни програми, съгласно 

методическите указания на АУЕР. При разработването на настоящата общинска 

програма са отчетени възможностите на Общината и произтичащите от тях мерки и 

насоки, имащи отношение към оползотворяването на енергия от възобновяеми 

източници.  

Основната линия, която се следва е съчетаване на управленски мерки за 

повишаване на енергийна ефективност с производството и потреблението на 

енергията от възобновяеми източници. В това отношение в община Калояново през 

последните години се води последователна енергийна политика, както за въвеждане 

на ВЕИ, така и за подобряване на ЕЕ. Основните пречки, пред които се изправят голям 

брой от общините в Република България, както и в община Калояново за реализиране 

на ВЕИ проекти са:  

- висока цена на инвестициите във ВЕИ;  

- ниски цени на изкупуване на електрическата енергия, произведена от ВЕИ;  

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

- допълнителни ограничения на финансовата самостоятелност на Общината; 

- липса на достатъчни стимули за рационално енергопотребление; 

- затруднен достъп до инвестиции за проекти за ВЕИ; 

- липса на систематизирани данни за местния потенциал на ВЕИ; 

- липса на достатъчно познания за приложими ВЕИ технологии. 

Изпълнението на мерките може да се обвърже с препоръките в заключителните 

доклади от проведените енергийни обследвания на сградите общинска собственост. 

При обновяването на тези сгради освен мерки по подобряване на термичната 

изолация, след доказана икономическа 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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Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива в община Калояново 2021-2031 г. е в пряка връзка със следните 

стратегически документи и програми: 

 План за интегрирано развитие на община Калояново 2021-2027 г.; 
 Програма за енергийна ефективност на община Калояново 2021-2031 г. 

 

7. ОПРЕДЕЛЯНЕ Н ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ  

 

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

енергия, вятърна енергия и геотермална енергия. Световният Енергиен Съвет (WEC) е 

възприел следните оценки на достъпния потенциал от отделни ВЕИ в световен мащаб. 

                      

Таблица 9: 

Достъпен потенциал ВЕИ, годишно 

ВЕИ EJ Gtoe 

Водна енергия 50 1,2 

Биомаса 276 6,6 

Слънчева енергия 1575 37,6 

Вятърна енергия 640 15,3 

Геотермална енергия 5000 119,5 

ОБЩО 7600 180,2 

  

 Общата сума на достъпния потенциал на страната (6 005 ktoe) е значително по-
малък от ПЕП за 2004 година (19 017 ktoe). Следователно в близко бъдеще България 
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може да задоволи около 32% от енергийните си нужди при пълно усвояване на 
достъпния енергиен потенциал на ВЕИ на територията й.  

Достъпният потенциал от различните видове ВЕИ в България е представен в 

долната таблица.  

Таблица 10: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

Следователно в преходния период (до постигането на устойчиво енергийно развитие 
на страната) заедно с мащабното въвеждане на ВЕИ, повишаване на ЕЕ и 
преструктурирането на икономиката (с цел по-ефективно използване на вносните 
изкопаеми горива), атомната енергия ще играе решаваща роля, особено във връзка с 
баланса на електрическата енергия.  

Таблица 11: 

 

                                                 
1
 ktoe - килотона петролен еквивалент -1 toe (1 тон петролен еквивалент) = 11,63 MWHh 
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Достъпен енергиен потенциал

ВЕИ 
Достъпен потенциал в България 

- - ktoe1 

Водна енергия 26 540 GWh 2 282 

Биомаса 113 000 TJ 2 700 

Слънчева енергия 4 535 GWh 390 

Вятърна енергия 3 283 GWh 283 

Геотермална енергия 14 667 TJ 350 

ОБЩО - - 6 005 
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Средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия, приведена към лева 

ВЕИ 
Електропроизводство Директно топлопроизводство 

лв / kWh лв/kWh 

Водна енергия 0,10 – 0,30  

Биомаса 0,10 – 0,30 0,02 – 0,05 

Слънчеви панели   0,05 – 0,30 

От фотоволтаици 0,40 – 2,00  

Ветрова енергия  0,10 - 0,30  

Геотермална енергия 0,03 - 0,15 0,01 – 0,05 

 

По долу са дадени графиките при осреднени себестойности. 
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Средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия по световна 

оценка, приведена към лева. 

Производствените разходи за енергийно производство (особено на топлинна 

енергия) от геотермални източници са най-ниски. 

 

7.1. Слънчева енергия 

Интензивността на слънчевото греене и какво е средно-годишното количество 

слънчева радиация попадаща на единица хоризонтална повърхност (kWh/m2) се 

определя в зависимост от това в кой регион се намира общината. 

Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 

часа, а средногодишният ресурс слънчева радиация е 1517 kWh/m2. Това е около 49% 

от максималното слънчево греене. Общото количество теоретичен потенциал на 

слънчевата енергия падаща върху територията на страната за една година е от 

порядъка на 13.103 ktoe. От този потенциал като достъпен за усвояване в годишен 

план  може да се посочи приблизително 390 ktoe.  

По осреднена оценка количеството на топлинна енергия от слънчеви термични 

колектори през 2015 година – 239 GWh (20.6 ktoe). 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. 

 

 Теоретичен потенциал на слънчевата радиация в България по зони 
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България е разделена на три зони в зависимост от интензивността на слънчевото греене. 

 

На територията на община Калояново средногодишната продължителност на 

слънчевото греене е около 1475 kWh/m2 годишно. Това предполага използването на 

слънчеви колектори за производство на енергия. Инсталации от този вид могат да се 

използват както за битови нужди, така и за промишлени обекти.  

 

Продължителност на слънчевото греене в часове за община Калояново 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

32 109 146 204 235 274 327 314 253 179 100 77 2250 

Източник: Национален институт по метеорология и хидрология 

Относителната продължителност на слънчевото греене за района на община 

Калояново се изменя от 29 % през зимата, до 71 % през летните месеци. Сравнително 

високия брой часове със слънчево греене (средно около 2 250 h/y за периода 2010 - 

2018 г.) и стойности на слънчева радиация в района благоприятстват развитието на 

енергийни системи, захранвани слънчева енергия. Годишната сумарна слънчева 

радиация е 21-22.5 kcal/cm2, а годишният радиационен баланс е 56-57 kcal/cm2. 

Продължителността и интензитета на слънчево греене, слънчевата радиация, 

географската ширина на региона, ниската облачност през по-голямата част от годината 

представляват предпоставки за реализирането на проекти на основата на използване 

на слънчевата енергия.  

Предвижда се соларни инсталации да бъдат изградени в част от обектите на 

образователната инфраструктура, които са общинска собственост. Като цяло би могло 

да се направи заключението, че поради подходящите климатични условия 

фотоволтаични и соларни инсталации биха могли да се поставят на голяма част от 

административните и жилищни сгради, което може да продължи тенденцията за 

намаляване на енергийните разходи и да реализира значими икономии в общинския 

бюджет. 

Тъй като териториалното разположение на общината дава големи възможности 

за изграждане на фотоволтаични системи, като за последните години са изградени и 

функционират следните обекти за производство на електроенергия от възобновяеми 

енергийни източници.  

 

Производител Обект Инсталирана 

мощност 

Брой издадени 

гаранции 

"Витмар" ЕООД ФтЕЦ "Витмар - 

Калояново" 

0.0691200000 89 

ЕТ "Маркос - ФтЕЦ "Калояново" 0.0439200000 44 
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Мариан Русев" 

"Ай Би Ем 

Енерджи" ООД 

ФтЕЦ "Ай Би Ем - 

Ръжево Конаре" 

0.0300000000 32 

"Енерджи Груп БГ 

2009" ЕООД 

ФтЕЦ "Ръжево 

Конаре" 

4.9992800000 6635 

"Ем Джи Ес" ООД ФтЕЦ "Славемир 
Йовчев - Ръжево" 

 

0.0300000000 20 

"Ем Джи Ес" ООД ФтЕЦ "Ръжево" 0.0453600000 62 

"Аабакус Солар" 

ЕООД 

ФтЕЦ "Аабакус 

Солар - 2 - 

Дуванлии" 

0.0980000000 148 

"Анасолар" ЕООД ФтЕЦ "Анасолар - 3 - 

Дуванлии" 

0.0980000000 149 

"Вайберлен Солар 

Уан" ЕООД 

ФтЕЦ "Вайберлен 

Солар Уан - 5 - 

Дуванлии" 

0.0980000000 149 

"Велвол" ЕООД ФтЕЦ "Велвол - 14 - 
Дуванлии" 

 

0.0980000000 148 

"ГНСолар" ЕООД ФтЕЦ "ГНСолар - 6 - 

Дуванлии" 

0.0980000000 146 

"Датцсолар" ЕООД ФтЕЦ "Датцсолар - 

15 - Дуванлии" 

0.0980000000 148 

"Елисолар 1" ЕООД ФтЕЦ "Елисолар - 16 

- Дуванлии" 

0.0980000000 146 

"Макс Солвест" 

ЕООД 

ФтЕЦ "Макс Солвест 
- 4 - Дуванлии" 

 

0.0980000000 147 

"Мигсолар" ЕООД ФтЕЦ "Мигсолар - 11 

- Дуванлии" 

0.0980000000 151 

"ПЕП Солар" ЕООД ФтЕЦ "ПЕП Солар - 

13 - Дуванлии" 

0.0980000000 150 

"Солар Инвест 

Трейдинг" ЕООД 

ФтЕЦ "Солар Инвест 

Трейдинг - 17 - 

Дуванлии" 

0.0980000000 136 

"Солар Инвест 

Трейдинг" ЕООД 

ФтЕЦ "Солар Инвест 
Трейдинг - 18 - 
Дуванлии" 

 

0.0980000000 

 

145 

"Солар Инвест 

Трейдинг" ЕООД 

ФтЕЦ "Солар Инвест 

Трейдинг - 19 - 

Дуванлии" 

0.0980000000 145 

"Солар Инвест 

Трейдинг" ЕООД 

ФтЕЦ "Солар Инвест 

Трейдинг - 20 - 

Дуванлии" 

0.0980000000 147 
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"Солар Инвест 

Трейдинг" ЕООД 

ФтЕЦ "Солар Инвест 

Трейдинг - 1 - 

Дуванлии" 

0.0980000000 146 

"Соларинг 2010" 

ЕООД 

ФтЕЦ "Соларинг - 9 - 

Дуванлии" 

0.0980000000 149 

"Солмекс" ЕООД ФтЕЦ "Солмекс - 10 - 

Дуванлии" 

0.0980000000 149 

"Сънмекс" ЕООД ФтЕЦ "Сънмекс - 12 - 

Дуванлии" 

0.0980000000 150 

"Томсолар" ЕООД ФтЕЦ "Томсолар - 8 - 

Дуванлии" 

0.0980000000 150 

"Ценкел Солвест" 

ЕООД 

ФтЕЦ "Ценкел 

Солвест - 7 - 

Дуванлии" 

0.0980000000 149 

"Стоянови - ММС" 

ООД 

ФтЕЦ "Стоянови-

ММС-Дуванлии" 

0.1000000000 144 

"Глюк Ауф" ООД ФтЕЦ "Солар Инвест 

Трейдинг 2010 - 

Дуванлии" 

1.0000000000 1238 

ЕТ "Малини - Иван 

Бакалов" 

ФтЕЦ "Малини - 
Сухозем" 

 

0.0927000000 97 

"Айви роуд" ЕООД  ФтЕЦ "Бегово" 0.0594000000 83 

 

Те са разположени на площ от 254, 107 ДКА в селата Калояново, Бегово, 

Ръжево, Ръжево Конаре, Дуванлии и Сухозем.  Заявен е инвеститорски интерес за 

изграждане на обекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни 

източници на територията на община Калояново. 

При преминаването през атмосферата слънчевите лъчи губят значителна част 

от своята енергия. Стигайки до горните слоеве на атмосферата, част от слънчевата 

енергия се отразява обратно в космоса (около 10%). Друга част от слънчевата енергия 

(от порядъка на 30%) се задържа в нея, нагрявайки горните слоеве на атмосферата. 

Главна причина за това са поглъщането от водните пари в инфрачервената част на 

спектъра, озоновото поглъщане в ултравиолетовата част на спектъра и разсейването 

(отраженията) от твърдите частици във въздуха. Степента на влияние на земната 

атмосфера се дефинира като Air Mass (въздушна маса). Въздушната маса се измерва 

с разстоянието, изминато от слънчевите лъчи в атмосферата, спрямо минималното 

разстояние в зенита. За удобство това минимално разстояние се закръглява на 1000 

W/m² и се нарича 1.0 АМ. За по-голяма яснота може да се приеме, че имаме въздушна 

маса 1.0 AM тогава, когато в ясен слънчев ден на екватора 1 m² хоризонтална 

повърхност се облъчва със слънчева радиация с мощност от 1000 W. 

 

Влияние на атмосферата. Директна, дифузна н отразена радиация 
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Месец Глобална сл. Дифузна сл. 
радиация 

Пряка сл. радиация 

 kWh/m2 mth kWh/m2 mth kWh/m2 mth 

Януари 44 26 52 
Февруари 60 40 47 
Март 98 57 76 
Април 137 61 127 
Май 166 93 112 
Юни 182 85 147 
Юли 196 86 164 
Август 171 78 146 
Септемвр
и 

130 55 131 

Октомври 82 42 86 
Ноември 52 27 62 
Декември 38 20 53 

Годишно 1 352 669 1203 

 

Съществуват два основни метода за оползотворяване  на слънчевата енергия – 

пасивен и активен. 

ПАСИВЕН МЕТОД – „Управление” на слънчевата енергия без прилагане на 

енергопреобразуващи съоръжения. Пасивният метод за оползотворяване на 

слънчевата енергия, се отнася към определени строително - технически, 

конструктивни, архитектурни и интериорни решения. 

АКТИВЕН МЕТОД – 1.Осветление; 2. Топлинна енергия; 3. Охлаждане; 4. Ел. Енергия. 

 

 Средногодишна слънчева радиация в България (kWh/m2) 
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Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното 

количество слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен 

метър хоризонтална земна повърхност и се изразява в KWh/m2. При географски 

ширини 400 – 600 върху земната повърхност за един час пада максимално 0,8 – 0,9 

KW/m2  и до 1 KW/m2 за райони, близки до екватора. Ако се използва само о,1% от 

повърхността на Земята при КПД 5% може да се получи  40 пъти повече енергия, от 

произвежданата в момента. 

Достъпния потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на 

редица основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси на 

слънчевата енергия през отделните сезони на годината; физикогеографски особености 

на територията; ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите 

системи в специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др. 

Фотоволтаичната технология за производство на електрическа енергия от 

слънчевата радиация води до 40 процентов растеж на пазара в глобален аспект и е на 

път да се превърне в един от най-значителните икономически отрасли.   

Съществува премерен риск при проектиране и изграждане на фотоволтаична 

инсталация за производство и продажба на електрическа енергия. Слънчевата 

радиация съществува независимо от нашите действия или намерения от една страна, 

от друга, не е възможно да се изчисли с точност до 1%, какво ще бъде слънцегреенето 

през следващите 5 или 10 години. Но могат да се предвидят отклоненията му с точност 

10 до 12%, което е напълно приемливо и достоверно при проектиране на една 

фотоволтаична инсталация. Минимизирането на риска се постига посредством:  

-  използване на подходяща технология;  

- монтаж на подходящо оразмерена мълниезащита, съобразена с мощността на 

инсталацията, местните климатични условия и вида на терена;  

- използване на сертифицирана носеща конструкция за монтаж на 

фотоволтаичния генератор, препоръчвана от доставчика на модулите. Такава 

конструкция е оразмерена така, че най-ниската част на модулите е на 0.8 до 1.2 

m над терена, което не позволява натрупване на сняг върху тях. При всички 

случаи конструкцията трябва да притежава сертификат за статика;  

- изграждане на предпазна ограда около терена с охранителна инсталация и 

интернет връзка за бързо предаване на информация за възникнали инциденти и 

дефекти в работата на фотоволтаичния генератор (ФВГ).  

Оползотворяването на потенциала на ресурса от възобновяема енергия 

позволява намаляване зависимостта от конвенционални енергийни ресурси и външни 

доставки, а също и до оптимизиране на общинските разходи. Това позволява 

пренасочване на ресурси за решаване на обществено значими проблеми. Освен 

икономически ползи, подобна инвестиция ще има и значителен социален ефект. 
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Изграждането на мощности за добив на енергия от слънчевата енергия, позволява 

максимално ефективното използване на сградите общинска собственост през всички 

месеци от годината, което подобрява достъпа на населението до културни, социални и 

административни услуги.  

Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително намалено 

чрез разширено използване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, както в ремонтирани, 

така и в новопостроени сгради. Слънчеви термични системи за топла вода на 

обществени обекти както и на стопански обекти могат да намерят широко приложение. 

Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез 

електричество. 

Най – достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на 

слънчевата енергия в топлина, включващи т.нар. слънчеви колектори. Предимствата 

на слънчевите термични инсталации се заключват в следното: 

 Произвежда се екологична топлинна енергия; 
 Икономисват конвенционални горива и енергии; 
 Могат да се използват в райони, в които доставките на енергии и горива са 

затруднени. 
Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на 

слънчевите инсталации представлява периодът късна пролет – лято – ранна есен, 

когато основните фактори, определящи сумарната слънчева радиация в България са 

най-благоприятни. Основният поток на сумарната слънчева радиация е в часовете 

около пладне, като повече от 70% от притока на слънчева енергия е в интервала от 9 

до 15 часа. За този период може да се приеме осреднена стойност на слънчевото 

греене около 1 080 h, среден ресурс на слънчевата радиация – 1 230 kWh/m2.   

На фигурата  е представена възможната за оползотворяване на слънчева енергия при 

сезонното използване на инсталациите  за периода от месец април до месец октомври.  

 
Можем да проследим в хронологичен план нарастването на използването на 

ВЕИ и конкретно на слънчевата енергия, като вземем за база 2004 г., когато само 9,4 % 

от използваната енергия е от ВЕИ и стигнем до 2013 г., когато България бележи пик от 
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19%. През последните години до момента този показател варира между 18-18,8%, 

което е близо до заложената цел за използване на 20% енергия от ВЕИ през 2020 г. 

Важно е да се отбележи, че голям принос за постигане на този показател имат 

изградените фотоволтаични централи в цялата страна, както и соларни инсталации за 

БГВ, които често намират приложение в общински сгради и обекти на образователната 

инфраструктура.  

В началото на 2020 г. Регистърът на Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

показва, че на територията на страната са въведени в експлоатация 1 850 

фотоволтаични електроцентрали с обща мощност 1 053 mW.  

При създадената правна среда и стимули, въвеждането на фотоволтаичните 

системи може да бъде разделено на две основни направления: 

 изграждане на PV системи до 100 kW за задоволяване нуждите от 
електроенергия на сгради и стопански обекти; 

 изграждане на PV системи за производство, присъединяване и продажба 
на електроенергия за електроенергийната система на страната.  

Генерирането на електроенергия от фотоволтаични слънчеви системи е предмет 

на проучване, оценка на възможностите за изграждане на този тип системи и оценка на 

реалните ползи за общината.  

Резултатите от направените анализи показват следното: община Калояново 

попада териториално в най-благоприятната зона на слънчево греене, 

изграждането на фотоволтаични и соларни инсталации за БГВ върху покривите 

на общински, жилищни и производствени сгради е икономически ефективно и е 

напълно постижимо за реализиране, както в краткосрочен, така и в дългосрочен 

план. 

Соларните инсталации са много добра алтернатива при подмяна на улично, 
парково  и фасадно осветление. Въвеждането на хибридно улично осветление ще 
намали значително консумацията на електрическа енергия, като един от основните 
разходи в общинския бюджет. 

 

7.2. Вятърна енергия 

Вятърната енергия има изключителен принос в брутното производство на 

електроенергия. Картата на ветровития потенциал показва ниска скорост на вятъра за 

територията на община Калояново. Тази стойност е първият критерии за оценка на 

потенциала на района. Вторият такъв е неговата посока. Картата по-долу е направена 

след дългогодишно проучване. Теоретично ветровитият потенциал на България не е 

голям, но конкретни планински територии могат да го използват.  
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Ефективно ли ще е производството на електричество от вятърна енергия на 

местно ниво, зависи предимно от географските и климатичните дадености на района.  

 

 На територията на България са обособен четири зони с различен ветрови 

потенциал, но само две от зоните са приоритетни и представляват интерес за 

индустриално преобразуване на вятърна енергия в електроенергия. 

Община Калояново попада в Зона А: зона на малък ветроенергиен 

потенциал – включва равнинните части от релефа на страната (Дунавската равнина и 

Тракия), долините на р. Струма и р. Места и високите полета на Западна България.  

Характеристиките на тази зона са: 

 Средногодишна скорост на вятъра: 2-4 m/s; 

 Енергиен потенциал: 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 годишно); 



 

Програма за насърчаването използването на възобновяеми източници и биогорива на община 

Калояново 2021-2031 г. 

 

 

44  

 Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в тази 
зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината 
(8 760 h).  
Средногодишната продължителност на интервала от скорости £ т 5-25 m/s в тази 

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

h). 

Средният ветроенергиен поток за територията на община Калояново (W/m2): 

- На височина 10 м над повърхността - 100 W/m2; 
- На височина 25 м над повърхността - 156 W/m2; 
- На височина 50 м над повърхността - 201 W/m2; 
- На височина 100 м над повърхността – 255 W/m2; 

 

От данните е видно, че на територията на община Калояново енергийната 

мощност е в границите на 100 до 255 W/m2. Ветрови потенциал за Общината по сезони 

в проценти от средногодишния: Зима-41%, Пролет-29%, Лято-15%, Есен-5%. 

Почти цялата територия на община Калояново попада в зоната на технологично 

нискоефективен към момента вятърен потенциал със средна годишна скорост на 

вятъра около 4 м/сек, следователно няма реална възможност да използва силата на 

вятъра като вид енергиен ресурс. 

7.3. Водна енергия 

 

Водата все още е най-използваният възобновяем енергиен източник у нас, 

въпреки наблюдавания интерес към оползотворяване на слънчевата, вятърната, 

геотермалната енергия и биомасата. Страната ни разполага с дългогодишни традиции 

при производството на електроенергия от водноелектрически централи, а в настоящия 

момент редица икономически и екологични фактори насочват голяма част от 

предприемачите към инвестиции в този сектор и най-вече в малки и микро ВЕЦ-ове.  

Основание за повишения  интерес  от странна на инвеститорите към 

изграждането на централи с мощности до 10 000 kW са по-дългият период на 

експлоатация на съоръженията и ниските разходи, свързани с производството и 

поддръжката, както и сигурността на инвестицията, макар и при относително дълъг 

срок на откупуване. Друго предимство е, че малките ВЕЦ-ове на течащи води не 

използват предварително резервирани водни обеми, като така се избягва 

изграждането на язовирна стена и оформянето на язовирно езеро. Енергийният 

потенциал на водния ресурс, който се използва за производство на електроенергия от 

ВЕЦ е силно зависим от сезонните и климатични условия. Оценката на ресурса се 

свежда до определяне на водните количества(m3/s).  

Производството на електрическа енергия от ВЕИ в България е основно стъпило 

на използването на водния потенциал на страната. Следствие на което то е силно 

зависимо от падналите валежи през годината и в периода 1997 г. – 2008 г. варира от 

1733 GWh до 4338 GWh. През последните години оползотворяването на 
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хидроенергийния потенциал в страната е насочено към изграждането на малки 

водноелектрически централи (МВЕЦ). 

Образното разделяне на малки, мини и микро водноелектрически централи е 

условно и се използва най-вече от експертите в бранша, въпреки че е прието в почти 

всички страни по света. Класифицирането се извършва на база инсталирана мощност. 

В категорията малки ВЕЦ спадат централи с инсталирана мощност равна или по-малка 

от 10 МW, мини ВЕЦ се наричат централите с мощност от 500 до 2000 kW, а микро 

ВЕЦ - до 500 kW. 

Според хидроложкото райониране община Калояново принадлежи към 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ със седалище в град Пловдив.  

В община Калояново има 21 язовира, които се използват за развъждане на риба 

и напояване. През територията й преминават реките Стряма, Пикла-ляв приток на 

Пясъчник. Образно можем да направим извода, че община Калояново има реална 

възможност за използване на главните напоителни канали за изграждане на мини ВЕЦ.   

 

7.4. Геотермална енергия 

 

Геотермалната енергия включва: топлината на термалните води, водната пара, 

нагретите скали намиращи се на по-голяма дълбочина. Енергийният потенциал на 

термалните води се определя от оползотворения дебит и реализираната температурна 

разлика (охлаждане) на водата. Ресурсите на геотермалната енергия се простират от 

нискотемпературните повърхности до горещите води и скали, намиращи се на 

километри под земната повърхност. 

В общото световно енергийно производство от геотермални източници Европа 

има дял от 10% за електроенергия и около 50% от топлинното производство. 

Очакваното нарастване на получената енергия от геотермални източници за Европа до 

2020 г. е около 40 пъти за производство на електроенергия и около 20 пъти за 

производство на топлинна енергия. 

Освен използването на геотермалната енергия от подземните водоизточници 

все повече навлиза технологията на термопомпите. Високата ефективност на 

използване на земно и водно-свързаните термопомпи се очаква да определи 

нарастващият им ръст на използване до над 11% годишно. 

Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални 

централи и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни 

първоначални инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, 

спомагателно оборудване и разпределителни мрежи. Производствените разходи за 

електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези при конвенционалните 

технологии. Същественото е, че коефициента на използване на геотермалния източник 

може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии. 
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Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато използването на 

енергоизточника може да продължи векове. За осъществяването на такива проекти е 

подходящо да се използват ПЧП.  

В България, по различни оценки, геотермалните източници са между 136 до 154. 

От тях около 50 са с доказан потенциал 469 MW за добиване на геотермална енергия. 

Основната част от водите (на самоизлив или сондажи) са нискотемпературни в 

интервала 20–90°С. Водите с температура над 90°С са до 4% от общия дебит.  

          Достъпен потенциал на геотермалната енергия в България по региони 

Регион Достъпна мощност Достъпен потенциал, Иконом. 
Форум, София 2001 г. 

 MW ktoe/год. 

Северозападен Видин 8.3 5.6 

Северен централен 
Русе 

70.2 55.8 

Североизточен Варна 126.7 107.4 

Югоизточен Бургас 14.4 12.7 

Южен централен 
Пловдив 

103.8 81.0 

Югозападен София 115.9 87.1 

ОБЩО 439.3 349.6 

 

На територията на община Калояново съществува минерален извод със 

значителен дебит в землището на с. Песнопой-пукнатинна водонапорна система с два 

броя експлоатационни водоизточници: Сондаж 2 и Сондаж 3 за период от 25 години. 

Хидроминералните ресурси на минералните изводи са с температури между 42 и 43 

градуса по С, а в качествено отношение са еднородни. 

Препоръчва се извършване на геоложки проучвания на минералните води в 

Общината предвид цялостния потенциал и находища на такива извори в област 

Пловдив. Към 2020 г. може да се направи извода, че е налице нисък геотермален 

потенциал за производство на енергия.  

 

7.5. Енергия от биомаса 

 

Перспективен източник на ВИ, имащ потенциал за генериране на енергия на 

територията на Общината е биомасата. Източниците на биомаса на територията на 

община Калояново включват основно дървата за огрев, отпадъците на житните 

култури, тревите, крайпътната паразитна растителност, дървесните отпадъци, 

битовите отпадъци, горски отпадъци /санитарна сеч/, остатъците от селскостопански 
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фуражни посеви до животински отпадъци, отпадъци наслоени в речните корита. Има 

неизползван потенциал за производство на биогаз. 

Терминът „биомаса“ означава органична материя с растителен или животински 

произход и е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За добиването й не е 

нужно специално изсичане на дървесина, а е възможно оптимално използване на 

дървесния отпадък. 

Два са начините, по които би могла да се използва биомасата: директно – за 

изгаряне и производство на топлинна енергия; индиректно – чрез производството на 

биогаз (метан), който би могъл да генерира топлина, електрическа или комбинирана 

енергия. В първия случай е необходимо да се има предвид, че потенциалът за добив 

на топлинна енергия нараства няколкократно, ако биомасата се пелетизира и изгаря 

във високоефективни котли. Особеното при използването на биогаза за комбинирано 

производство на топлинна и електроенергия е, че е необходимо да се намери полезно 

използване на произведената топлинна енергия, защото само в този случай 

инсталацията може да се отнесе към високопроизводителните и да се получи 

преференциална цена на електроенергията.  

България притежава значителен потенциал на отпадна и малоценна биомаса 

(над 2 Mtoe), която сега не се оползотворява и може да се използва за енергийни цели. 

Технико-икономическия анализ показва, че използването на биомаса в бита и за 

производство на топлинна енергия е конкурентоспособен възобновяем източник на 

традиционните горива, с изключение на въглищата, и има значителни екологични 

предимства пред всички традиционни горива. Използването на биомасата за 

производство на електроенергия отстъпва по икономически показатели на вносните и 

евтините местни въглища, ядрената и водната енергия.  

Технологиите за биомаса използват възобновяеми ресурси за произвеждане на 

цяла гама от различни видове продукти, свързани с енергията, включително 

електричество, течни, твърди и газообразни горива, химикали и други материали. 

Дървесината, 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. Енергийният потенциал на биомасата 

в първоначално енергийно потребление се предоставя почти на 100% на крайния 

потребител, тъй като липсват загубите при преобразуване, пренос и дистрибуция, 

характерни за други горива и енергии. Делът на биомасата в крайно енергийно 

потребление към момента е близък до дела на природния газ.  

Голям не използван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. 
Има подходяща технология за балиране и транспорт на сламата. Необходимото 
оборудване в голяма степен е налице и днес не се използва с пълния си капацитет. 
Засега няма опит и специализирано оборудване за събиране, уплътняване и транспорт 
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на стъбла от царевица, слънчоглед и др., но този проблем може да бъде решен в 
кратки срокове без големи разходи. 

За отпадъците от лозята и овощните градини може да се използва 
оборудването, което ще надробява отпадъците от горското стопанство. 

Производството и вноса на съоръжения за преработка на биомаса с цел  
използването й за енергийни цели трябва да бъде стимулирано по всички възможни 
начини от държавата. 
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.  

           Нужно е въвеждане на съвременни инсталации за изгаряне на отпадъчна и 

малоразмерна дървесина и селскостопански отпадъци. 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, особено в обекти в 

близост до горски масиви. Освен намаляване емисиите на вредни вещества в 

атмосферата, използването на дървесина, като по-евтино гориво, във всички 

споменати обекти, ще доведе до икономия на средства, които могат да бъдат 

използвани (ако бъдат създадени законови възможности) за изплащане на 

направените инвестиции в необходимите съоръжения, а след това (в някои случаи 

едновременно) за възстановяване на топлинния комфорт в тези сгради.  

              Не бива да се подценява и използване на дървесината и сламата за 

комбинирано производство на топлина и електрическа енергия. За изграждането на 

нови централи са необходими значителни инвестиционни разходи. В много случаи, 

обаче дървесните и растителни отпадъци могат да бъдат оползотворяване в 

съществуващи централи, които сега употребяват природен газ и мазут, към които да се 

изгради допълнително инсталация за изгаряне на биомаса. Отстраняването на 

законови, институционални и организационни пречки пред реализирането на подобни 

проекти ще бъде особено ефективно.   

                 Доста ефективно е и използването на дървесни отпадъци в предприятията, в 

които те се образуват, тъй като отпадат разходите за транспорт и събиране и се 

спестяват разходите за депониране на тези отпадъци в сметища. Произведената 

енергия може да се използва в централата или котелната на предприятието за 

производство на електроенергия и пара за технологични нужди. 

Биомасата е естествен продукт на фотосинтезата, която се извършва във всички 
растения под въздействието на слънчевото греене. Затова тя е продукт на Слънцето и 
дотолкова, доколкото то огрява Земята периодично, то биомасата е напълно 
самовъзобновяващ се източник на енергия. И по специално отпадъчната биомаса е 
безплатен и един от важните алтернативни източници на енергия. У нас се оценява, че 
тъкмо биомасата има най-голям енергиен потенциал, в сравнение с всички други 
енергийни източници. С развиването на дърводобива и дървообработването у нас 
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дървесните отпадъци могат все по-широко да се ползват като екогорива. Дървесната 
биомаса може естествено да се възобновява. При съвременните технологии и машини 
отпадъчната биомаса се превърне в индустриални горива, каквито са каменните 
въглища, нефтът, природният газ.  

Една от най-бързо развиващите се технологии, която не изисква големи 
капиталовложения е производството на брикети и пелети. Брикетите и пелетите са 
продукти, получени чрез пресоване на раздробена отпадъчна биомаса без свързващо 
вещество. В редица европейски страни са изградени заводи за производство на 
брикети и пелети от отпадъчна биомаса независимо от произхода й. Като суровина за 
производството на брикети и пелети служат:  

 
 от дърводобива - вършина, клони, кора, маломерни и нестандартни обли 

материали, суха и паднала маса, материали и др.  
 от дървообработването - трици, стърготини, талаш, капаци, изрезки, малки 

парчета и др.;  
 от целулозно-хартиената промишленост - стърготини, кора, отпадъчна хартия и 

др.;  
 от селското стопанство - слама, слънчогледови стъбла, лозови пръчки, клони от 

овощните дървета и др.  
 

Качествата на твърдите горива се определя главно от тяхната калоричност и 
пепелно съдържание. Под калоричност се разбира количеството топлина, което се 
отделя при изгарянето на 1 кг гориво. 
          Биомасата е ВЕИ и нейното използване в бъдеще ще се ползва с приоритет в 

целия свят. В България дървесината е с най-голям дял в Първично енергийно 

потребление /ПЕП/ и Крайно енергийно потребление /КЕП/от всички ВЕИ (~3 пъти по-

голям от дела на водната енергия). Страната ни не използва напълно годишния 

прираст от биомаса (в това число на дървесината). Увеличаването на добива, както и 

подобряване ефективността на използването на биомасата вече дава и ще даде в 

бъдеще едновременно значителен икономически, социален, екологичен и 19 

политически ефект, както вътре в страната, така и от гледна точка на изискванията на 

ЕС за повишаване на дела на ВЕИ за достигането на индикативните цели. 

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 на страната.  

8. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИОГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ 
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В ТРАНСПОРТА 

 

        През последните години употребата на биогорива като енергиен източник за 

транспорта се популяризира от Европейския съюз.  

          За производство на биогаз могат да се използват животински и растителни 

земеделски отпадъци. Енергийното оползотворяване на растителните земеделски 

отпадъци е по-ефективно, чрез директното им изгаряне. Основен недостатък при 

производството на биогаз е необходимостта от висока температура за ферментацията 

на отпадъците, 30-40°С. Това налага спиране работата на ферментаторите или 
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използване на значителна част от произведения газ за подгряването им през студения 

период на годината, когато има най-голяма нужда от произвеждания газ.  

Основната разлика на биомасата в сравнение с други възобновяеми източници 
е, че тя може да се превръща директно в течни горива за транспортните ни нужди. 
Етанолът и биодизелът са най-разпространените. Етанолът, който е алкохол, се 
получава от ферментирането на всяка биомаса, богата на въглехидрати, като 
царевицата, чрез процес подобен на този на получаването на бира. Той се използва 
предимно като добавка към горивото за намаляване на въглеродния моно-оксид на 
превозното средство и други емисии, които причиняват смог. Биодизелът, който е вид 
естер, се получава от растителни масла, животински мазнини, водорасли, или дори 
рециклирани готварски мазнини. Той може да се използва като добавка към дизела за 
намаляване на емисиите на превозното средство или в 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. 
              За съжаление на биогоривата все още се гледа като на вид алтернатива на 
конвенционалните горива. 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 – горива на бъдещето. Те 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.  

Биодизел е гориво, произведено от биологични ресурси различни от нефт. 
Биодизел може да се произвежда от растителни масла (в зависимост 
местонахождението на производството това, което е традиционна култура за 
континента за Южна и Северна Америка от соя, за Европа от рапица и слънчоглед, за 
Азия от кокос) или животински мазнини и се използва в автомобилни и други 
двигатели. Това е най-перспективното и екологично чисто гориво. Биодизел се 
произвежда също и от използвани мазнини. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB
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Биодизелът може да се използва като чист биодизел (означение В100) или може 

да се смесва с петродизел в различни съотношения за повечето модерни дизелови 
мотори. Най-популярната смеска е 30/70. Като 30% е Биодизелът а 70% е петродизел. 
Чистият биодизел (В100) може да бъде наливан директно в резервоара за гориво. 
Както и петродизела, биодизелът през зимата се продава с добавки предпазващи 
горивото от замръзване. 

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, дава 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%.  

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. 

Сметищен газ -  добивът му е възможен само в големи и модерни сметища. 

Сметищата са най-големият източник на метан, произведен вследствие дейността на 

човека. Метанът е един от най-силните парникови газове с 21 пъти по-голям ефект 

върху глобалното затопляне в сравнение с въглеродния двуокис за 100-годишен 

времеви хоризонт и неговото изгаряне намалява вредното въздействие на сметищата 

върху околната среда. Ефектът от изгарянето на метан се изразява и в заместване на 

произволните на нефта горива. Оползотворяването на сметищен газ води до 

намаляване на миризмата в районите около сметището и намаляване на опасността от 

образуване на експлозивни смеси в затворени пространства (най-вече сградите на 

самото сметище). Не е за пренебрегване и икономическият ефект от 

оползотворяването на газа, изразен в производство на енергия и създаване на работни 

места.  
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С увеличаване броя и размерите на сметищата се увеличава и технически 

използваемия потенциал на сметищен газ. От друга страна в по-далечна перспектива, 

след 30-50 години е възможно намаляване количеството на депонираните отпадъци с 

развитие на технологиите за рециклиране, компостиране и т.н. на отпадъците. Трябва 

също така да се отчита, че намаляване количествата на сметищен газ започва 10-15 

години след намаляване количеството на депонираните отпадъци. Енергийното 

оползотворяване на сметищния газ (съдържащ 50-55% метан) има голям ефект за 

намаляване емисиите на парникови газове.  

Сметищният газ се образува в резултат на бактериологичното разлагане на 

органичната компонента на битовите отпадъци в четири фази:  

 Първа фаза – аеробно разграждане.  

 Втора фаза – киселинна фаза.  

 Трета фаза – метанова фаза.  

 Четвърта фаза – същинска метанова фаза.  

Метанът е токсичен газ и има задушаващо действие. Скоростта и количествата на 

отделяне на сметищен газ зависят от:  

 Морфологичният състав на сметта - колкото по-голяма е органичната 

компонента в сметта, толкова повече сметищен газ се отделя. 

 Възраст на отпадъка - по-скоро положените отпадъци отделят повече газ. 

Върховата стойност на отделен газ обикновено се достига след 5-та до 7-та 

година от полагането на сметта.  

 Присъствие на кислород - метанът започва да се произвежда едва след като 

се изчерпят количествата кислород в тялото на сметта. Сметта трябва да се 

компресира добре и да не се разравя след нейното полагане.  

 Съдържание на влага - съдържанието на влага интензифицира процеса на 

биологично разграждане. Оптималното влагосъдържание е 40-50%. 

 Температура - през лятото се наблюдава леко увеличаване на количествата 

отделян газ, а през зимата то леко намалява.  

Използването на сметищен газ като биологично гориво може да бъде 

икономически ефективно при определени условия. Използването на биогорива и 

енергия от възобновяеми източници в транспорта на територията на община 

Асеновград е в съответствие с разпоредбите на Закона за енергията от възобновяеми 

източници, горивата за дизелови и бензинови двигатели се предлагат на пазара, 

смесени с биогорива в определени процентни съотношения    

Община Калояново има най-голям потенциал за използване на водната 

енергия, следвана от енергията от биомаса и биогорива, както и слънчевата 

енергия като основни възобновяеми източници за задоволяване на енергийните 

потребности. 
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9. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ 
 

Успехът и ефективността на енергийната политика, която прилага община 

Калояново, зависят пряко от приложените мерки и дейности, а в последствие и от 

проектите, които се изпълняват. Мерките, които са най-подходящи да се приложат и 

отговарят на моментното състояние на Общината и района са административни и 

финансово-технически. 

10.1. Административни мерки 

 

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 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. 

 Административни мерки  отговарящи на нуждите на община Калояново: 

 Въвеждане на енергиен мениджмънт в Общината в съответствие с 
регламентираните права и задължения в ЗЕВИ. 

 Ефективно изпълнение на програмите за насърчаване използването на ВЕИ. 
 Добро планиране от страна на общинска администрация, основано на 

нисковъглеродна политика. 
 Съобразяване на общите и подробните устройствени планове за населените 

места в общината с възможностите за използване на енергия от ВЕИ. 
 Минимизиране на административните ограничения пред инициативите за 

използване на енергия от възобновяеми източници. 
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 Подпомагане реализирането на проекти на индивидуални системи за 

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

 Въвеждане на комбинирани системи с внедрени соларни панели, а в 
последствие намаляване на разходите. 

 Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на 
нови. 

 Въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради, чрез 
реализиране на ремонтни дейности. 

 Изграждане и експлоатация на системи за производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източници. 

 Стимулиране производството на енергия от биомаса.  
 Провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за 

мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието 
и използването на енергия от възобновяеми източници. 

 

9.2. Финансово-технически мерки 

 

 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, рентабилна местна икономика, подобряване на стандарта на живот на 

населението на територията на Общината и намаляване на емисиите на парникови 

газове, като политиката за устойчиво енергийно развитие.  

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, 

чрез реализация на проекти за реконструкция, основен ремонт или преустройство на 

сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на собственост; 

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;  

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. 

 

Технически мерки  отговарящи на нуждите на община Калояново: 
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 Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от 

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

 Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия 
 Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за 

енергийна ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно 
обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради общинска собственост 
или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска. 

 Въвеждане на соларни осветителни тела за парково, градинско и фасадно 
осветление на територията на община Калояново. 

 Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия чрез 
използване на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие и 
животновъдство. 

 Програма „Хоризонт“ 2027 
 

Източници и схеми на финансиране 

Според указанията на АУЕР подходите на финансиране на общинските програми 

са:  

Подход „отгоре – надолу”: състои се в анализ на съществуващата законова 

рамка за формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното 

развитие. При този подход се извършат следните действия:  

 прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата;  

 преглед на очакванията за промени в националната и общинската данъчна 

политика и въздействието им върху приходите на общината и проучване на 

очакванията за извънбюджетни приходи на общината;  

 използване на специализирани източници като: оперативни програми, кредитни 

линии за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР), Фонд 

„Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, Национална схема за 

зелени инвестиции (Национален доверителен фонд), договори с гарантиран 

резултат (ЕСКО договори или финансиране от трета страна).  

Подход „отдолу – нагоре”: основава се на комплексни оценки на 

възможностите на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си 

средства (примерно: жител на общината, ученик в училище, пациент в болницата, и 

т.н.) или публично-частно партньорство.  

Комбинацията на тези два подхода може да доведе до предварителното 

определяне на финансовата рамка на програмата).  

    

  Основните източници на финансиране на настоящата ПНИЕВИБ са:  

 Държавни субсидии – републикански бюджет;  

 Общински бюджет;  

 Собствени средства на заинтересованите лица;  
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 Договори с гарантиран резултат;  

 Публично частно партньорство;  

 Финансиране по Оперативни програми;  

 Финансови схеми по Национални и европейски програми;  

 Кредити с грантове по специализираните кредитни линии.  

 

Конкретни източници на финансиране  

 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г./2021-2027 г. 
 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради 
 Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“  
 Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома 
 Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2021 – 2027 г. 
 Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2021-2027 г. 
 Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома (второ рамково 

споразумение) 
 Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 
 Програма за развитие на селските райони 204-2020 г./2021-2027 г. 

 
Забележка: Източниците на финансиране се актуализират в сайта на АУЕР. 
 

 

 

10. ПЛАНИРАНИ ПРОЕКТИ 
 

№ Проект Прогнозна 
стойност (лева) 

Източник на финансиране 

1 Въвеждане на енергийно 
ефективно улично 
осветление в община 
Калояново 

 500 000  Национални и ОП на ЕС 
Общински бюджет 
Фонд "Енергийна ефективност 
и възобновяеми източници";  

2 Внедряване на ВЕИ 
(фотоволтаични и 
соларни инсталации) в 
административни сгради 
и обекти на социалната 
инфраструктура  

200 000 Общински бюджет 
Фонд „Енергийна ефективност 
и възобновяеми източници“ 
ЕИП 
Национални и ОП на ЕС 

3 Внедряване на ВЕИ 
фотоволтаични 
инсталации за фасадно 
осветление 

20 000 Общински бюджет 
Фонд „Енергийна ефективност 
и възобновяеми източници“ 
ЕИП 
Национални и ОП на ЕС 

http://www.seea.government.bg/documents/OP%20RG%202014-2020_naturalpers_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Nation%20Program%20EE%20Multi-Family%20Resid%20Buildings_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Nation%20Program%20EE%20Multi-Family%20Resid%20Buildings_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/REECL%203_new.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Financ%20mechanism%20EEA%202014-2021_new.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/BGEEF-Naturalpers_Mar2017_update.pdf
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4 Въвеждане на ВЕИ в 

частни жилищни сгради 
на територията на 
община Калояново 

100 000 Частни инвестиции 

5 Инсталиране на ВЕИ 
инсталации, 
фотоволтаични и 
слънчеви системи в 
производствени 
предприятия, складове и 
търговски сгради 

100 000 ПРСР и Частни инвестиции 

6 Изграждане на инсталации 
за комбинирано 
производство на топлинна и 
електрическа енергия 
(когенерация) от биомаса  

1 000 000 ПРСР и Частни инвестиции 

7 Обучение на специалисти от 
Общинската администрация, 
работещи в сферата на ВЕИ  

1 000 ИПА, АУЕР и др. 

8 Провеждане на ежегодни 
информационни кампании за 
ползите от въвеждането на 
ВЕИ 

1000 Общински бюджет 

 ОБЩО ЗА ПРОГРАМАТА 1 922 000  

 

 

11. НАБЛЮДЕНИЕ,  КОНТРОЛ И ОЦЕНКА 
 

Наблюдението и отчитането на изпълнението на общинските програми се 

извършва от общинските, областните съвети и от АУЕР. За успешното реализиране е 

необходимо да се наблюдава изпълнението на програмите и да се прави периодична 

оценка на постигнатите резултати. Обективната оценка за изпълнението на програмите 

за насърчаване използването на ЕВИ изисква да се прави съпоставка между 

вложените финансови средства и постигнати резултати.             

За целта е необходимо наблюдението и контролът на общинската програма за 

насърчаване на ВЕИ и биогорива на община Калояново да се извършват на три етапа. 

Етап 1: Този етап се осъществява от общинска администрация базирайки се на 

графика на изпълнение на инвестиционните проекти на Общината. Със Заповед на 

Кмета на община Калояново се избира експерт или експерти, които изготвят 

периодично доклади за състоянието на планираните инвестиционни проекти и правят 

предложения за актуализация на годишните планове. Периодично (поне един пъти в 
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годината) се прави доклад за изпълнение на годишния план и се представя на 

Общинския съвет. 

     Етап 2: Този етап представлява същинското приемане на решения от страна на 

общинския съвет към община Калояново. 

     Етап 3: Това е предоставянето 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 

Годишен отчет за цялостното изпълнение на програмите за насърчаване 

използването на ВЕИ в Общината се съставя съгласно чл.13, ал. 2 от Наредба по чл.54 

от ЗЕВИ 

 Кметът внася за разглеждане предложения от областния управител 

относно разрешителни, лицензионни и други процедури на първо 

заседание на Общинския съвет след постъпването им; 

 Кметът предоставя информация за изпълнение на програмите на 

областния управител; 

 Кметът изпраща тримесечна информация за производството и 

потреблението на ЕВИ и годишен отчет за изпълнение на програмите на 

изпълнителния директор на Агенцията по устойчиво енергийно развитие 

(Наредба по чл. 54 от ЗЕВИ). 

Постигнатите ефекти от изпълнението на Програмата следва да бъдат изразени 

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

посочени в графиката по-долу. 

 

№ Мерки  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. 
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2 Стимулиране 

на бизнес 
сектора за 
използване на 
ВЕИ и 
привличане на 
местни и 
чуждестранни 
инвестиции  

Инсталирани 
фотоволтаични и/или 
слънчеви системи върху 
големи покривни и сградни 
площи на производствени 
предприятия, складове, 
търговски и офис сгради; 
Намаляване потреблението 
на енергия; 
Подобряване условията на 
труд. 

Обновени 
производст
вени 
сгради; 
Количество 
спестена 
енергия; 
Количество 
спестени 
емисии на 
СО² 

Брой 
 
 

kWh 
 
 

Тон 
 
 

Технически и 
работни проекти; 
Издадени 
разрешения за 
строеж; 
Справки за 
потребявано 
количество ел. 
енергия.  

3 Използване на 
енергия от 
ВЕИ при 
осветление на 
улици, 
площади, 
паркове, 
градини и 
други имоти 
общинска 
собственост 

Извършено енергийно 
обследване на системата за 
улично осветление на 
територията на общината; 
Въведено хибридно улично 
осветление в община 
Калояново; 
Намаляване потреблението 
на енергия; 
Намаляване разходите в 
общинския бюджет. 
 

Монтирани 
хибридни 
осветителн
и 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 програма за 
насърчаване използването 
на ВЕИ и биогорива 
проекти и дейности; 
Създадена информационна 
система за ВЕИ в община 
Калояново, включваща база 
данни за инвестиционните 
разходи и количествата 
произведена енергия. 

Реализиран
и проекти в 
областта на 
ВЕИ; 
Проведени 
обучения; 
Обучени 
общински 
служители 
за ВЕИ 
 

Брой 
 
 
 

Брой 
 

Брой 
 
 
 

Брой 

Документация на 
реализираните 
проекти; 
Присъствени 
списъци, 
сертификати и 
други документи 
за проведени 
обучения; 
Годишни справки 
от създадената 
информационна 
система за ВЕИ в 
община 
Калояново, 
включваща база 
данни за 
инвестиционните 
разходи и 
количествата 
произведена 
енергия. 
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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 
информаци
онни 
кампании; 
Проведени 
семинарии  
обучения; 
Изработени 
информаци
онни 
материали; 
Публикаци
и в медии. 
 

Брой 
 
 

Брой 
 
 

Брой 
 
 

Брой 

Присъствени 
списъци; 
 
 
Снимки; 
 
Копия на 
информационни 
материали; 
 
Копия на 
публикации в 
медии. 

 

 

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ЕС и в частност в България съществуват редица фактори в подкрепа на ВЕИ. 

Независимо от тяхната висока значимост те не могат да се конкурират ефективно с 

традиционните енергийни източници без значителни субсидии. Основните 

предизвикателства, особено в период на променяща се глобална финансова среда са: 

неблагоприятна пазарна структура, високите капиталови и производствени разходи в 

сравнение с тези при традиционните енергийни източници, непредсказуема политика и 

регулации в тази област и недостатъчното финансиране за достигане на 

индикативната цел. За развитието на сектора и за напред ще е необходима финансова 

и политическа подкрепа. 

Изготвянето и изпълнението на общинската Програма за насърчаване на 

използването на ВЕИ и биогорива на община Калояново за периода 2021– 2027 г. е 

важен инструмент за прилагане на местно ниво на държавната енергийна и екологична 

политики.  

Програмите за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

източници на територията на общините трябва да са в пряка връзка с техните планове 

по енергийна ефективност.  

Резултати от изпълнението на програмите са:  

 намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия 

на територията на общината;  

 повишаване сигурността на енергийните доставки;  

 повишаване на трудовата заетост на територията на общината;  

 намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух;  

 повишаване на благосъстоянието и намаляването риска за здравето на 

населението.  

Изпълнението на настоящата Програма ще доведе до: 
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 институционална координация при решаване на проблемите по насърчаване 

използването на възобновяеми източници 

 балансиране на икономическите, екологичните и социални аспекти при 

усвояване потенциала на енергията от възобновяеми източници 

 подобряване информираността на населението и изграждане на общинска 

информационна система в общината за използването на енергията от ВИ. 

Програмата обхваща областите на влияние на общината. При разработването на 

програми и проекти особено внимание ще се обърне на сградите, оборудването на 

основните енергопреобразуващи съоръжения, подмяната на използваната енергия с 

ВИ и изграждане на локални системи за отопление и охлаждане. 

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива има отворен характер и в срока на действие до 2031 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. 

 

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

приета с Решение № 147 на Общински съвет – Калояново, прието с Протокол 18 

от 25.02.21 г. 


