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ii. СЪКРАЩЕНИЯ
АУЕР – Агенция за устойчиво енергийно развитие
БГВ - битово горещо водоснабдяване
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници
ГКПП – гранично-контролен пропускателен пункт
ДГС – Държавно горско стопанство
ЕС – Европейски съюз
ЕБВР - Европейската банка за възстановяване и развитие
ЕИБ - Европейската инвестиционна банка
ЕЦ – електрическа централа
ЕСО – електроенергиен системен оператор
ЕРП – електро разпределително предприятие
ЕЕ – енергийна ефективност
ЗЕВИ - Закона за енергията от възобновяеми източници
ЗТА - Завод за телефонна апаратура
ЛОС - летливи органични съединения
МСП - малки и средни предприятия
МФК (KIDF) - Международен Фонд „Козлодуй”
НП - Национален парк “Пирин”
ОРУ – открита разпределителна уредба
ОЕП - общинската енергийна програма
п/с - подстанция
ПСОВ - пречиствателни станции за отпадни води
ФЕЕ - Фонд за енергийна ефективност в България

iii. МЕРНИ ЕДИНИЦИ
V –Волт
VA –Волт Ампер
W – Ват
Wh – Ват за час
Wh/m2/d – Ват за час на м2 за ден
m/s – метра в секунда
tое – тона нефтен еквивалент
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Кратко описание на Община Банско
1.1.1. Местоположение и граници
Община Банско се намира в Югозападна България и е една от съставните общини на
Област Благоевград. Общината обхваща Пирин, части от Разложката котловина, пролома
Момина клисура на Места и Дъбражкия дял на Родопите. Релефът е разнообразен:
равнинен, хълмист и планински.
Общината има 8 населени места с общо население 13 988 жители.
Населени места в община Банско:
населено място
гр. Банско
гр. Добринище
с. Обидим
с. Кремен
с. Гостун
с. Места
с. Филипово
с. Осеново
общо за община Банско:

население /брой/
9 325
3 013
163
353
90
291
612
141
13 988

Област Благоевград

Община Банско
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Територията на община Банско е 49621 хектара. Релефът е от равнинен в поречията на
реките до хълмист в планинската и предпланинската част. Климатът е преходноконтинентален със средиземноморско влияние, а в по-високите части-планински. Лятото е
кратко и прохладно, а зимата е снежна, мека и продължителна. Средните януарски
температури са - 1,9 градуса по Целзий, снежната покривка в курорта се задържа средно 6
месеца в годината, а летните температури са +25; +35 градуса по Целзий.
Природата е най-голямото богатство на община Банско. През 1962 година Службата за
защита на природата обявавя най-красивата част на Пирин за Народен парк “Вихрен”.
През 1974 г. той е разширен и преименуван в Народен парк “Пирин”. От 1999г.
Министърът на околната среда и водите прекатегоризира парка в Национален парк
“Пирин” с площ 40332 ха. В границите му са включени резерватите “Баюви дупкиДжинджирица” и “Юлен”. Тази малка част от рая влючва в себе си вековни смърчовомурови гори, обширни клекови формации, планински полярни и остри зъбери, дълбоки
циркуси и изумрудени езера. Заради тази своя уникална природа НП “Пирин” е признат за
обект от световна значимост и със заповед на ЮНЕСКО от 1983 г.е включен в
Конвенцията за защита на световното природно наследство. В пределите на общината
влизат следните населени места: град Банско и седем села: Добринище, Места, Кремен,
Обидим, Гостун, Филипово и Осеново.
В Добринище има действаща ски-база със седалков лифт и добри ски писти, механи и
подходяща хотелска база. Минералните извори в селото обуславят развитието на
балнеотуризма. Останалите родопски и пирински села в общината предлагат възможности
за селски туризъм. Банско е разположен на 925 м надморска височина. Отстои на 150 км от
София, 150 км от Пловдив, 60 км от Благоевград и 40 км от Гоце Делчев. Свързан е с тях
чрез автобусен транспорт. През общината минава ж.п. линията Добринище - Септември,
която има връзка с ж.п. линията София Пловдив. Дванадесет километров асфалтиран и
ремонтиран път Банско - хижа “Вихрен” и модерен кабинков лифт свързват града с
високата част на планинската и ски-зоната.
Регионалните връзки на града се определят от група икономически, социални и технически
фактори. В съвременните условия тези връзки са придобили нов характер, който се
определя и от принципа на самоуправление на общините. В този смисъл те трябва да се
разглеждат като икономически и социално необходими и обосновани. Община Банско
граничи с общините Разлог, Кресна, Сандански, Гоце Делчев, Гърмен, Велинград и Белица.
Наличието на три различни подстъпа към община Банско определя като благоприятно
нейното туристико-географско положение:
- Чрез седловината Предел /1140 м/ на запад, разделяща Рила и Пирин, община Банско се
свързва с долината на р.Струма, където минава първокласното шосе Е-79 от Северна и
Западна Европа - София - Благоевград - ГКПП Кулата - за Гърция.
- Чрез седловините Юндола и Аврамови колиби /1350-1400 м/ на североизток, разделящи
Рила и Родопите, община Банско се свързва с долината на р.Марица, където минава
главната автомагистрала на България Е-80 от Западна Европа - ГКПП Калотина - София Пловдив - Свиленград - за Турция и Близкия Изток.
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- Чрез пролома Момина клисура на юг, разделящ Пирин и Западните Родопи, община Банско
се свързва с останалите селища по долината на р.Места, а в близко бъдеще, след
откриването на ГКПП при Садово-Гоце Делчев – и с Гърция.
С най-важно значение е западното направление, осъществяващо връзката с главния
транспортно-разпределителен център на България – София, който се явява основен
изходен пункт за туристическите потоци към локализацията Банско - Добринище.
Отделните фондове заемат следния дял:
• гори, лесопаркове – 17 297 ха (извън териториите на Национален парк Пирин),
значителна част от които са общинска собственост, която е в процесс на актуване;
• обработваема земя – 55 485 дка.
Отделно в Община Банско най-голям дял имат хотелските комплекси с обща разгърната
площ около 260 000 кв. м.
1.1.2. Състояние на околната среда

Метеорологичните и морфографските условия създават предпоставки за частично
разсейване на вредните емисии в атмосферния въздух, поради което общината ума умерен
потенциал на замърсяване.
Актуални за град Банско са факторите, влияещи върху екологичните качества на околната
среда: автотранспорт, обществено-битови отоплителни източници и промишлени дейности,
които на този етап са по-незначителни. Елементи на въздействие върху човешкото здраве
са газовете, съдържащисерни и азотни окиси, прах, малки метални частици; отпадъчните
промишлени води, съдържащи масла, разтворители, нефтопродукти, ароматични вещества;
твърдите битови отпадъци; транспортните шумови нива. Тези елементи въздействат
токсично на кръвоносната, кръвотворната и дихателната система.
1.1.3. Икономика и промишленост

Най-важната задача на общината се състои в създаването на рамкови условия и
инвестиционен климат, които да окажат влияние върху развитието на неговите потенциали
като един от центровете в Югозападна България.
Основна сфера със стратегическо значение за социално-икономическото развитие на
Община Банско е туристичекия бизнес. Това е най-динамичният и бързо-развиващ се
отрасъл от икономиката на общината. За периода 2001-2006г. размерите на инвестициите в
сферата на туризма възлизат на повече от 200 млн.лв. Това доведе до откриването на над
500 нови работни места в туристическото обслужване и неколкократно повече в
строителството.
Към 2008 в Банско са построени над сто хотела, вариращи от малки семейни хотелчета, до
луксозни четиризвездни комплекси, а легловата база е между 10 000 и 15 000, заведенията
за обществено хранене са над 230. В южната част на града, в полите на Пирин е изградена
изцяло нова зона за отдих в м. “Грамадето” – «Пирин голф». Хотел “Кемпински гранд
арена” е първият петзвезден хотел в курорта.
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Предстои да се построи втора кабинкова линия в ски центъра, изградено е голф игрище.
Местната индустрия е представена от два завода, малки цехове в дървопреработвателната
и шивашката промишленост. Регистрирани на територията на общината са повече от 1500
фирми в сферите на търговията и обслужването, преработващата индустрия,
хотелиерството и ресторантьорството, селското стопонство.
Успоредно с традициите в занаятите и текстила, изработван от банските жени, градчето е
съхранило и традициите в мебелното производство. Сдружението на майсторите и
Дърводелската камара в Банско са браншови организации на дървопреработвателите и
занаятчиите. Голямата част от тези фирми вече произвеждат мебели за външния пазар,
участват на различни национални и регионални изложения. Развитието на този бранш и
инвестиционната политика на малкия и среден бизнес в дървопреработвателната
промишленост се характеризира с изключителна гъвкавост и динамични процеси.
В Община Банско е застъпено развитието на малкия и средния бизнес, динамично развитие
на сектора туризма и услугите.
На територията на Общината работят следните по-мащабни промишлени предприятия:
1. Завод за телефонна апаратура (ЗТА) гр. Банско - отрасъл електроника, осигурява около
200 работни места. Тенденциите в развитието му са свързани с отраслово пренасочване на
дейността и необходимост от инвестиции за добиване на дълготрайни материални и
нематериални активи.
3. ЕТ “Георги Петков” - с. Добринище - отрасъл лека промишленост, производство на
спортни и други облекла, осигуряващо около 140 работни места. Произвежда продукция
по линензии на водещи външнотърговски марки в бранша предимно за износ с тенденция
за увеличаване на оборотите и инвестициите.
4. “Елена Добрина” ООД - отрасъл лека промишленост, производство на спортни и други
облекла, осигуряващо около 120 работни места.
5. “Метаксатекстил” ЕООД – с. Добринище - отрасъл лека промишленост, производство на
спортни и други облекла, осигуряващо около 100 работни места.
Тенденциите в развитието му са свързани с тотално отраслово пренасочване на дейността
и необходимост от инвестиции за добиване на дълготрайни материални и нематериални
активи.
Горското стопанство е представено от 2-та броя държавни горски стопанста – Добринище
и Места.
•

ДГС Добринище – брой работници – 39 , средства за работна заплата 135 222лв.
Общо вземания 59 000лв , задължения 112000лв.

•

ДГС Места – брой работници 23 , средства за работна заплата 199 190лв.

В сферата на дървопреработването участват 15 фирми, които произвеждат
висококачествени мебели за износ в западноевропейски страни. В гр. Банско функционира
и "Пиринска мура" АД, в който се произвеждат столове предимно за износ, осигурени са
около 300 работни места.
Тенденции - наблюдава се реална тенденция към намаляване на производството поради
завишени критерии и изисквания по привеждане им по европейски стандарти за малки и
План за устойчиво енергийно развитие на Община Банско, 2012-2020, Редакция 1
8/64

ОБЩИНА БАНСКО
средни предприятия, като доминиращ проблем се явява големия размер на инвестициите,
които трябва да се направят.
Селското стопанство в общината се характеризира със своята екстензивност. Връщането
на земеделските земи приключи през 1998г. В момента се използват около 20% от
обработваемите площи на общината. Основните селскостопански култури, които се
отглеждат тук са картофите и тютюна. Животновъдството обхваща предимно частния
сектор. Отглеждат се предимно крави, свине, кози и овце. Тенденцията е към намаляване
на селскостопанските животни. През стопанската 2012 година са обработвани следните
площи: площи заети с пролетни култури – 1370дка; площи заети с есенни култури –
2600дка; площи заети с трайни насаждания – 360дка. Регистрирани земеделски
производители по Наредба №3 – 94бр. Регистрирани земеделски производители по
мерките за подпомагане от Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция – 2011 2012год. – 183 бр. Броят на регистрираните ферми е 41 , със следния брой животни: 359бр
говеда; 1987бр. овце - 748 бр. кози и 122 бр. пчелни семейства.
Най-голям дял в структурата на земеделските култури с хранително предназначение
заемат картофите, царевицата и житните култури. Тютюна е основна техническа култура.
Съществува база за механизирано сушене, която е предпоставка за отглеждане на
широколистен сорт Вирджиния. Поради липса на пазари през последните години
отглеждането на този сорт е спряно.
Безработицата в община Банско в момента е 10,7% и има тенденция към понижение.
1.1.4. Сграден фонд

Общият брой на жилищата в общината, определен по окрупнени показатели, е 5300,
основно частни едно и дву етажни къщи с масивни конструкции. Общинските и държавни
сгради, както и многоетажните жилищни сгради са под 1% и не са определящи за
обобщени проучвания. Последните са съсредоточени в гр.Банско и гр.Добринище.
1.1.5. Приоритети за развитие

През 2005 година Общински съвет е приел Общински план за развитие 2007 – 2013. В
съответствие с анализа, визията и стратегическите цели на политиката за развитие на
Община Банско е разработена стратегия за развитие. Определени са приоритетите в
Общинския план за развитие, отчитайки възможностите и перспективите за местно
развитие и за развитие на региона, както и структурните проблеми, които трябва да бъдат
решени през периода 2007-2013 г.
Слабостите са свързани главно с инфраструктурни проблеми, като основно внимание е
отделено на водата, пътната мрежа и т.н. Като слабост от втора степен на значимост е
липсата на програма за възстановяване на индустрията. Сериозен пропуск в дейността на
Общината в периода до 2009 г. е липсата на действия за актуване на собствеността върху
общинските горски площи.
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Визията за развитието на Община Банско през следващите десет години е свързана преди
всичко с развитието на туризма през всички сезони като водещ отрасъл, но не са
подценени и индустрията, екологията и горското стопанство.
Постигането на по-високо ниво на интензивност на туристическо предлагане обуславя и
по-високата динамика в развитието на тъй наречени съпътстващи на туризма сфери като
търговия, разнообразни услуги, различни дейности по анимацията в туризма.
Балансираното развитие в управлението на горския фонд осигурява добра суровинна база
за развитие на дървопреработващата индустрия и на енергийни култури и ще позволи на
тези предприятия скъсяване на маркетинговата верига при реализацията на продукцията с
оглед на влизането на страната в Европейския съюз. Увеличаването на приходите е стъпка
за извършване на инвестиции в тези производства в технологичния им парк и е
предпоставка за формирането им като конкурентоспособни икономически единици в
единния европейски пазар.
Търси се оползотворяване на възможностите за развитие на някои подотрасли в селското
стопанство предвид икономико-географския потенциал на района. Силните страни на
нашата страна в този аспект – производство на типичните български млечни продукти
(бяло сирене, кисело мляко, кашкавал и др.), производство на различни видове месо и
месни традиционни и типични за региона продукти, развитие на фуражната база,
подпомогнати и от инвестиционните възможности на структурните мерки в сектор
“Селско стопанство”.
В рамките на 5-10 години Община Банско се е утвърдила като устойчив образователен
център, обусловено от съществуващите училища в сферата на туризма, горското
стопанство и дървопреработването, както и електротехниката. Преодолени са трудностите
свързани с недостига на квалифицирана работна сила в обслужването и управлението на
хотелите и заведенията за обществено хранене, повишено е нивото за подготовка на
висококвалифицирани кадри предвид натрупания опит и нарастващите нужди в сферата на
туризма.
Приоритетите в развитието на Община Банско са.
1. Създаване на условия за устойчиво и балансирано развитие.
2. Повишаване нивото на:
- доходите
- заетостта
- качеството на живот на гражданите на Общината
3. Решаване на проблемите на развитието на Общината чрез
транснационално и европейско сътрудничество.

трансгранично,

Развитието на Общината зависи от два главни фактора: инфраструктура и качествена
околна среда.
 Развитието на инфраструктурата в нейната цялост и по европейски стандарти и
качество. Само така е възможно да се създадат условия и предпоставки за
икономически ръст и следователно за материален просперитет на гражданите на
Общината.
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 Качествената околна среда е вторият решаващ фактор, който допринася за
прогресивното икономическо и социално развитие на Общината.
Инфраструктурата и качествената околна среда са ключовите фактори, които ще дадат
тласък на общинската икономика като туризъм, дървопреработване, лека и горска
промишленост промишленост и селско стопанство.
Модерната инфраструктурата и чистата околна среда
привлекателният фактор за външни и местни инвеститори.

на

общината

ще

бъде

Стратегическите цели на общината ще се реализират чрез избраните приоритети за
развитие, всеки от които има балансиран принос за постигането на една от
стратегическите цели.
В този аспект на вътрешна обвързаност и обоснованост при разработване на приоритетите
за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници са отразени
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.
Мерките по настоящата Програма ще допринесат за постигането на Цел "Икономически
растеж" и към реализацията на Цел "Повишаване на жизнения стандарт".
Община Банско работи в рамките на регионални и национални инициативи, каквато е
Инициативата „Споразумение на Кметовете“
Споразумението на Кметовете е основното европейско движение с участието на местните
и регионални органи за управление, ангажирали се доброволно с повишаването на
енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на
техните територии.
Като местен орган на управление, Община Банско определя местната устойчива енергийна
политика, дефинира приоритетите в развитието й и създава условия за изпълнение на
местни енергийни инициативи в качеството си на:
- консуматор и доставчик на услуги;
- основен фактор за вземане на местни стратегически решения и утвърждаване на
стандарти за енергийна ефективност;
- модел за енергийно поведение;
- бенефициент и изпълнител на проекти, в областта на енергийната ефективност и
оползотворяване на енергия от възобновяеми източници.
Община Банско притежава потенциал за използване на енергия от възобновяеми
източници и възможност за насърчаване прилагането на мерките за енергийна ефективност.
Делът на тази енергия може да осигури значителна част от общото крайно енергийно
потребление в бизнеса и домакинствата.
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1.2. Нормативна База
Настоящият План за устойчиво енергийно развитие на Община Банско 2012 -2020г. е
основен инструмент в процеса на енергийно планиране на местно ниво. Планът е
съобразен с утвърдените от ЕС времеви програмни цикли за планиране, а именно:
- Краткосрочни – 2007-2013 година;
- Средносрочни – 2014-2020 година;
- Дългосрочни – до 2050 година.
Разработването на плана е в съответствие със следните документи:
1.2.1. Нормативни и програмни документи на ЕС:

Директива 2006/32/ЕС за енергийна ефективност при крайното енергийно потребление и
енергийните услуги;
Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно
енергийните характеристики на сградите;
Стратегически пакет „Енергия за един променящ се свят” на ЕС;
План за действие
(SEC(2006)1173);

за

енергийна

ефективност:

реализиране

на

потенциала

Финансов меморандум между Европейската комисия и Правителството на Република
България;
1.2.2. Нормативни и програмни документи на национално и регионално
ниво:

Енергийна стратегия на България;
Първи национален план за действие по енергийна ефективност;
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници;
Закон за енергията от възобновяеми източници;
Закон за опазване на околната среда;
Закон за регионално развитие;
Закон за устройство на територията;
Национална стратегия за регионално развитие;
Програма на правителството за Европейското развитие на България 2009-2013г.;
Национален план за развитие на България в периода 2007-2013г.;
Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2015г.;
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Национална програма за обновяване на жилищните сгради с период на действие от 2006 до
2020 г.;
Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми
енергийни източници 2005-2015, изготвена в изпълнение на Заповед №РД 14/415 от
11.10.2004г. на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси;
Наредба РД-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издадена от Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на регионалното развитие и
благоустройството;
Наредба РД – 16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия,
енергийните характеристики на промишлени системи, условия и реда за извършване на
обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, издадена от
Министерството на икономиката и енергетиката;
Наредба РД – 16-346 ат 14.04.2009 г. за условията и реда за определяне на размера и
изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до
енергийните спестявания в сгради – държавна и /или общинска собственост, Издадена от
Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на финансите;
Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола от Киото;
Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. на България;
Стратегия и политика за развитие на ВЕИ в България;
Правилата, определени в Инициативата „Споразумение на Кметовете“;
Регионален план за развитие на Североизточен район за планиране 2007 -2013г.;
Общински план за развитие на Община Банско 2007-2013г.;
Насоки за развитие на градския транспорт в град Банско;
Оперативни програми, и всички други национални нормативи и регламенти за
регионалното развитие;
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II. ИЗХОДНО СЪСТОЯНИЕ
2.1. Производство и доставка на енергия
Основни производители и доставчици на енергия в
Общината
2.1.1. Електроенергия
Основен доставчик на електроенергия за Община Банско е „ЧЕЗ България – Мрежи” АД.
„ЧЕ3 Разпределение България" АД е тьрговско дружество, регистрирано по реда на
Търговския закон и получило Лицензия N9 Л-135-07/13.08.2004г. при условията и реда на
3акона за енергетиката за извършване на дейностга по „разпределение на ел. енергия" за
територията на Западна България. Като разпределително дружество то осъществява
експлоатацията и ремонта на електроразпределителнaта мрежа на територията на град
Банско, а именно:
Мрежата средно напрежение на територията на гр. Банско е изградена основно с директни
изводи 20 кV от Подстанция „Банско". Мрежата ниско напрежение е кабелна и въздушна,
като същата се захранва от трансформаторни постове, подробно описани в табличен вид в
приложение 2. Броят на настоящите абонати/потребители на ел. енергия на територията на
Община банско е 20 858, като дружеството не води статистика за ръста на абонатите за
разглеждания период.
От подстанция Банско има следните изводи:
-

20 kV Полежан

-

20 kV Полето

-

20 kV Витоша

-

20 kV Обидим

-

20 kV Безбог

-

20 kV Юлен

-

20 kV Вардар

-

20 kV Турист

-

20 Оборище

-

20 kV Скиор

-

20 kV ЗТА

-

20 kV Кремен

-

20 kV Казана

-

20 kV Свети Иван

-

20 kV Кончето
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-

20 kV Шилигарник

-

20 kV Атон

-

20 kV Зъбиница

-

20 kV EOP

-

20 kV Столове

-

20 KV Бъндерица

-

20 kV Еделвайс

-

20 kV Седепец

Основни консуматори, извън битовите и административни, са хотели, прошмишлени
обекти и ски-съоръжения. Тези консуматори определят специфичния сезонен характер и
географското разпределение на консумацията. В рамките на обшината има присъединени
два обекта за производство на електрическа енергия от ВЕИ:
-

ВЕЦ „Ретижа 3”

-

„Гемар” Фотоволтаична ЕЦ 100 кВт

Община Банско се снабдява с електроенергия с напрежение 20 kV от една подстанция
110/20 kV „Банско”.
Подстанция «Банско» има значителна роля в преноса на ел.енергията на територията на
област Благоеврад, като има връзка с два електропровода 110 kV с подстанция 400/110 kV
Благоеврад – през подстанция 110 kV „Разлог” и подстанция 110 kV „Гоце Делчев”.
Подстанция „Банско” се състои от:
-

ОРУ 110 kV с два трансформатора 110/20 kV – 1х25 MVA и 1x40 MVA;

-

Нова КРУ 20 kV

Максималният товар за подстанцията е около 30 MW за зимен месец и около 7,5 MW за
летен месец, а минималният товар е около 19 MW за зимен месец и около 4,0 MW за летен
месец. Отпуснатата ел.енергия на ЕРП е 19 286 962 kWh за зимен месец и 4 316 507 kWh за
летен месец.
В инвестиционната програма на „ЕСО” ЕАД София е заложено монтажа на трети
трансформатор 110/20 kV с мощност 1х50 MVA.
Според становището на „ЕСО” ЕАД София към подстанция „Банско” има възможност за
присъединяване на нови мощности, консуматори или производители, било то директно
към подстанцията или към присъединителните електропроводи.
Общата трансформаторна мощност в трафопостовете е достатъчна за съществуващите
товари, но много неравномерно разпределена, което е причина за влошеното качество на
електроснабдяването в определени райони и часове. Разпределителната мрежа 20 kV в
зона Обитаване е кабелна, а в Централната градска част е изграден колектор за
инженерната инфраструктура. През града преминава въздушният пръстен от ЕП 110 kV,
свързващ п/с "Благоевград", п/с "Гоце Делчев".
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2.1.2. Природен газ
Дружеството, което има лицензия за осъществяване на дейността разпределение на
природен газ на територията на община Банско е „Овергаз Запад” АД град Кюстендил
(Лицензия № Л-163-08/12.12.2004 г. на ДКЕВР за срок от 35 години).
„Овергаз Запад” АД стартира партньорството си с Община Банско още през 2008 година в
съответствие с одобрена схема за газификация от страна на Общински съвет – Банско. По
одобрените работни проекти са издадени разрешения за строеж в урбанизираната
територия на целия град за 90% от съществуващата улична мрежа.
Към настоящия момент дружеството е изградило газоразпределителна мрежа с дължина от
22 000 метра и са газоснабдени първите 500 битови абоната. Клиенти на „Овергаз Запад”
АД са около 50 броя хотели, заведения за обществено хранене, търговски,
административни сгради и промишлени обекти.
В резултат на развитието на газоразпределителната мрежа на територията на Общината,
чувствително е подобрен екологичния фон, спестени вредни емисии СО2 в размер на 4785
тона за периода 2008-2012. Повишена е привлекателността на град Банско за нови
инвестиции.

2.2. Използване на енергия от възобновяеми източници
В съответствие с Директива 2001/77 на ЕС в подкрепа на произведената електроенергия от
ВЕИ, основавайки се на пазарните механизми, в Закона за енергетиката са предвидени
мерки за поощряване и устойчиво използване на ВЕИ. Освен това в Закона за енергията от
възобновяеми източници ясно са разписани отговорностите и задълженията на органите на
държавната власт и органите на местното самоуправление.
Използването на ВЕИ вече играе значителна роля за постигане на дългосрочните цели за
икономическо и устойчиво развитие на местно ниво. Община Банско води целенасочена
политика за устойчиво използване на енергията от възобновяеми източници – основно в
използване на биомаса за производство на топлинна енергия. Тази политика е свързана с
усилията в посока на надеждно и съобразено с изискванията на околната среда
енергоснабдяване, към увеличаване дела на енергията, произведена от възобновяеми
източници, което от своя страна ще доведе до:
-

увеличаване на енергийната независимост;

-

намаляване вноса на горива;

-

положителни екологичен и икономически ефект

-

подобряване сигурността на енергоснабдяването;

-

постигане на националните цели чрез изпълнение на Националния План за действие
за енергия от възобновяема енергия, съгласно чл. 4 от Директива 2009/28/ЕО;

-

разкриване на нови работни места и повишаване на трудовата заетост;

-

повишаване конкурентоспособността на българската икономика;
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-

внедряване на високи технологии за рационалното използване на горивата и
енергията;

-

въвеждане на условия за пазарни отношения;

-

предотвратяване изхвърлянето в атмосферата на значителни количества серен
двуокис, въглероден диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди, хлороводород и
твърди частици;

-

предотвратяване замърсяването на води, ангажирането на обработваеми земи и
други негативни екологични ефекти;

В резултат на тази политика и след преминаването на по-голямата част от общинските
сгради в гр.Банско, а и в гр.Добринище, към горивна база биомаса, са спестени и
пренасочени към други социални дейности значителни бюджетни средства, в резултат от
икономиите.
2.2.1.

Вятърна енергия

Вятърната енергия може да бъде използвана за производство на електроенергия с вятърни
генераторни системи в типични по разположение местности. Досегашните изследвания по
въпроса за енергийния потенциал на вятъра показват, че в страната съществуват обективни
възможности за развитието на ветроенергетиката. Обсъждат се два вида вятърни
генератори – малки до 100 kW и голями.
Малките вятърни генератори са най-добрата инвестиция за собствениците на къщи, ферми,
оранжерии, както и за малкия и среден бизнес в общините - малки предприятия и други.
Предимствата на малките вятърни генераторни системи са:
- Спестяване на разходи за електрическа енергия, което е основната причина за покупка на
подобна система.
- Периода на изплащане е 5-10 години, а животът й е 30 години.
- Разходите за поддръжка са минимални.
- Технологията е екологично чиста.
За съжаление инвестиците в малки ветрогенератори все още са много високи, поради което
те не намират приложение, за разлика от голямите машини. За разполагане на голями
ветрогенератори са необходими редица условия, които са обект на специализирани
анализи. По-долу е представена предварителна оценка на ветровия потенциал в Община
Банско с оглед разполагане на мощни ветрогенератори.
-

Ветрови процеси на територията на Община Банско

Обобщени данни за климатичните характеристики в района на Община Банско са
използвани от Центъра с данни на НАСА и са показани в Табл. 7 за точка с географска
ширина 41.5 / географска дължина 23.29.
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Таблица 7
Месец

Температура
Влажност
на въздуха

Дневна
слънчева
радиация хоризонтална

Атмосферно
налягане

Скорост
Температура Горещи Студени
на
на земята
дни
дни
вятъра

°C

%

kWh/m2/d

kPa

m/s

°C

°C-d

°C-d

January

-0.7

80.1%

1.89

95.0

3.5

-0.8

580

0

February

0.7

74.1%

2.65

94.8

3.6

1.0

489

0

March

4.8

66.3%

3.69

94.7

3.3

5.8

406

10

April

10.5

57.3%

4.51

94.5

3.1

11.9

227

51

May

16.1

52.1%

5.42

94.6

2.8

18.0

78

184

June

20.6

47.4%

6.37

94.6

2.6

22.9

10

305

July

23.0

44.5%

6.50

94.6

3.0

25.6

0

389

August

22.6

45.5%

5.75

94.7

3.0

25.0

1

383

September

18.2

50.1%

4.49

94.8

2.9

20.1

35

245

October

12.2

62.1%

2.94

95.1

3.2

13.2

181

99

November

5.5

75.6%

1.90

95.0

3.4

5.6

374

12

December

0.3

80.9%

1.53

95.0

3.6

0.1

550

0

Годишно

11.1

61.3%

3.97

94.8

3.2

12.4

2931

1678

10.0

0.0

Измерено
на (m)

Режимът на вятъра над територията се определя от редица фактори, основните от които са
атмосферната циркулация, формите на релефа, характера на постилащата повърхност.
Релефните дадености – близост до естествени планински възвишения, предопределят
характера на ветровите процеси.
Районът се характеризира като ветровит по високите места, но с продължителни застойни
периоди в ниските. Според наблюденията на БАН основният въздушен пренос е от запад с
честота на проявление на западните ветрове 54.5 %. От анализа на многогодишните данни
се установява, че честотата на проявление на тихо време (безветрие и вятър със скорост до
1 m/s.) е до 77% от всички случаи.
На фиг 2 и 3 са показани основните характеристики за ветровия потенциал в района на
гр.Банско
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Wind speed
1,8
1,6
1,4
1,2
1
Wind speed

0,8
0,6
0,4
0,2
0
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

N
60%
50%

NW

NE

40%
30%
20%
10%

W

E

0%

SW

SE

S

От данните става ясно, че Община Банско се намира в зона със сравнително
неблагоприятни условия за оползотворяване потенциала на вятърната енергия от мощни
вятърни генератори, освен във високопланинските части.
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2.2.2. Слънчева енергия
Потенциалът на слънчевата радиация на територията на България е значителен, но се
наблюдават големи разлики в интензивността на слънчевото греене по региони.
Териториално Република България се разделя на три слънчеви зони, като средната
годишна продължителност на слънце греенето е около 2150 часа и представлява около
49% от максималното възможно слънце греене (Фигура 2).

Фиг.2. Състояние на слънцегреенето на територията на Р България
- Слънчеви термични и фотоволтаични инсталации
Технологичните възможности за оползотворяването на слънчевата енергия в общините не
са за пренебрегване. Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на
вода чрез електричество. Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде
значително намалено чрез разширено използване на възобновяеми източници, предимно
слънчева енергия, както в енергийно обновени (ремонтирани), така и в новопостроени
сгради. Генерирането на електроенергия от слънчеви фотоволтаични инсталации е една
съвременна и свръхмодерна възобновяема енергийна технология.

Голям интерес представлява децентрализираното електропроизводство, използващо
фотоволтаични електрически системи. Условията в някои общини са изключително
благоприятни по отношение на слънчевата радиация и климат.
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През летния сезон, когато в тези общини производителността на слънчевите централи е
най-голяма и електрическата консумация нараства многократно. За съжаление слънчевите
фотоволтаични инсталации, въпреки бързо падащите цени, остават много зависими от
преференциалните условия.
Всяка община преценява възможностите за енергийното оползотворяване на слънчевата
енергия, съобразени със слънчевата радиация за нейната територия. Слънчеви термични
системи за топла вода на общински обекти - болници, детски градини, социални домове,
както и стопански обекти - системи за сушене на дървен материал и селскостопански
продукти могат да намерят голямо приложение в програмите, плановете и стратегиите за
използването на енергия от възобновяеми източници.
Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на слънчевите
инсталации предизвиква периода късна пролет - лято - ранна есен, когато основните
фактори, определящи сумарната слънчева радиация в България са най-благоприятни.
Основният поток на сумарната слънчева радиация е в часовете около пладне, като повече
от 70% от притока на слънчева енергия е в интервала от 9 до 15 часа, който се приема като
най- активен по отношение на слънчевото греене.
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 и к.п.д. на не-селективни слънчеви
панели около 66%.
Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на слънчевата
енергия в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори. Предимствата на слънчевите
термични инсталации се заключават в следното: произвежда се екологична топлинна
енергия; икономисват конвенционални горива и енергии; могат да се използват в райони, в
които доставките на енергии и горива са затруднени.
По експертни оценки, една от перспективите в България (в т.ч. и в Община Банско) по
отношение на енергийната ефективност е изграждането на малки фотоволтаични системи в
близост до потребителите, например инсталирането на слънчеви колектори в общинските
сгради и едно- и многофамилните жилища.
-

Възможности за използване на слънчевата енергия

Към настоящият момент цената на енергията, произвеждана от слънцето е най-висока, но
фотоволтаичните системи имат съществено предимство пред другите начини на
енергопроизводство:
- Възможност за изграждане на малки по мощност инсталации;
- Гъвкавост и лесен монтаж;
- Използват напълно безплатен и на практика неизчерпаем енергоизточник;
- Абсолютно безшумни и безвредни за хора, околна среда и животни;
- Минимални разходи за присъединяване, защото се използва съществуващата
електроразпределителна мрежа;
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- Нулеви разходи за развитие на електропреносната мрежа, тъй като присъединяване на
производители, директно до консуматорите на електрическа енергия, по същество
разтоварва мрежата и минимизира риска от аварии, като по този начин се намаляват
случаите на аварийно и планово прекъсване на електрозахранването за ремонт и
профилактика, респективно на разходите за тези дейности, натоварващи крайния
потребител;
- Минимални загуби от пренос и преобразуване на електроенергията, защото тя се
произвежда на мястото на потребление;
- Подобряване на качеството на електроенергията поради
електроенергия в мрежата с оптимален фактор на мощността;

инжектирането

на

- Подобряване на надеждността на електроенергийната система като цяло, защото
отпадането на произволен производител няма да повлияе по никакъв начин на системата;
- Улесняване на планирането и прогнозирането на наличността на ВЕИ източника, тъй
като метеорологичните прогнози за големи области са с висока степен на достоверност,
докато микроклиматичните условия в района на конкретен обект, могат да се различават
коренно от метеорологичната прогноза за дадения регион;
- Стимулиране на домакинствата чрез осигуряване на допълнителен доход и повишаване
жизненият им стандарт;
- Създаване на многобройни работни места за инсталатори на малки ВЕИ централи;
- Задържане на приходите от продажбата на електроенергията в България, като по този
начин се акумулира косвен икономически ефект;
- Използване на покривите и фасадите на съществуващи сгради, дворни места,
промишлени зони и т.н. и не се заемат продуктивни обработваеми земи или пасища;
- Цените на енергията, произведена от ВЕИ са единствените, които ще намаляват в подългосрочна перспектива, предвид прогреса на производствените технологии.
Тенденциите на цените на традиционните енергийни ресурси в бъдеще ще се повишават
предвид изчерпването на изкопаемите ресурси и техните екологични характеристики. Тези
две тенденции ще доведат до сближаване на съществуващите ценови различия.
Слънчева радиация и слънчево греене на територията на Община Банско

Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на топлинна
енергия.
Средната годишна слънчева радиация за площадката е 3.97 kWh / m 2 / d .
За специализирани пресмятания на слънчевия потенциал в рамките на гр.Банско може да
се използва информацията за слънчевата радиация от онлайн база данните на “Joint
Research Center”:
Местоположение: 41°50'37" Север, 23°29'58" Изток, Надморска височина: 887 m,
Оптимален ъгъл на наклона: 33 градуса
Месечното и годишното лъчение за обекта е представено в Табл. 2.
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Таблица 2
Месец
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Година
Лъчение
при
оптимален 1576 2491 3598 4887 5424 5742 6212 5298 4072 2913 1817 1359
3789
наклон:
(Wh/m2/day)

Производството на енергия от фотоволтаични панели е силно свързано с температурата на
модула. Годишното разпределение на температурата за мястото е представено в Табл. 3
Таблица 3
Месец
Средна дневна
температура:
( oC )

-

Jan Feb Mar Apr May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov Dec Година

0.9

19.8

22.1

22

17.3

13.1

7.4

2.6

5.7

10.4

15.8

2.0

11.6

Инвестиционни намерения и ПЧП

На територията на Общината широко приложение нарират системите за генерация на
топла вода от слънчеви колектори, но същ се изграждат и съоръжения за производство на
енергия от възобновяеми енергийни източници – малки фотоволтаични централи.
Община Банско разглежда възможността за привличане на стратегически инвеститори за
реализиране на проекти за изграждане на фоtоелектрически централи. Търсят се два вида
партньори: индустриални компании с опит в изграждане на интегрирани фотоволтаици и
инсталация на фотоволтаични покривни системи, и такива с опит в интегриране на
системи за умно проследяване и генериране на информация от ВЕИ. Целта е определяне на
концепция на бизнес модел продукт-услуга в сферата на фотоволтаичните системи, който
да е приложим на територията на общината.
Реализацията на такива проекти е дългосрочна цел. В краткосрочен аспект могат да се
разглеждат поредица от мерки, приложими в градски условия:
- поставяне на фоtоелектрически панели на покривите и фасадите на обществени сгради;
- поставяне на слънчеви колектори, с цел икономии на електрическа енергия, при това на
цена по-ниска от фоtоелектрическата.
2.2.3.

Геотермална енергия

Използването на хидрогеотермалния потенциал трябва да се разглежда през призмата на
технологичната проблематика на добиване на минералните води и използваните
топлообменни системи за геотермална топлинна енергия. Топлинната енергия на
геотермалните извори може да се използва и за комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия, могат да се изграждат топлофикационни системи при
комбинирано захранване с геотермална енергия, биомаса или класически енергиен ресурс.

План за устойчиво енергийно развитие на Община Банско, 2012-2020, Редакция 1
23/64

ОБЩИНА БАНСКО
България е богата на геотермални ресурси. Геотермалните енергийни ресурси в България
са публична държавна или общинска собственост. На Фигура 4 е изобразен теоретичния
потенциал на геотермална енергия в България, а Таблица 6 илюстрира този потенциал по
областни центрове.
Таблица 6. Потенциал на геотермалната енергия по областни центрове
Областен център
Северозападен ВИДИН
Север централен РУСЕ
Североизточен ВАРНА
Югоизточен БУРГАС
Юг централен ПЛОВДИВ
Югозападен СОФИЯ
Общо:

Геотермална енергия
TJ/y
MWh
260
8,30
2213
70,2
3996
126,7
453
14,40
3277
103,80
3657
115,90
13856
439,30

Toe/y
6190
52690
91142
10786
87119
87072
325903

Източник: Проект по ФАР „Техническа и икономическа оценка на възобновяемите
енергийни източници в България” 1997 г.
Фиг. № 5 Разположение на хидротермалните басейни на територията на България

На територията на Община Банско има налични геотермални басейни:
Минерални извори – около 11броя – находище Добринище. Утвърден технически дебит
15,86 -.16,61 л/с. Предостван за ползване 3,35 л/с. Свободен дебит – 12,51 -13,26 л/с .В
момента се прави преоценка на ресурсите.
Трябва да се има в предвид и възможността да се използва топлината на земята (на
дълбочина 10-15 метра, температурата на Земята е сравнително постоянна през годината и
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е в диапазона 10-14оС) чрез използване на термопомпени агрегати за пространствено
отопление и охлаждане, както и за битово горещо водоснабдяване (БГВ) на общински
обекти - болници, детски градини, училища, социални домове и други.
Община Банско лежи върху богат водоносен басей с високи и средни подземни води,
които могат да имат стопанско значение.
2.2.4.

Биомаса

Енергията от биомаса е многостранна в смисъл, че от нея може да се произвежда топлина,
електричество или синтетичен газ.
Горското и селското стопанство са неизчерпаема база от суровинни източници за добиване
на енергия. Енергийните култури, земеделските отпадъци, торовете, органичните фракции
от общински твърди отпадъци, домакинските отпадъци и каналната тиня са също много
перспективни за добив на енергия от биомаса.
Общинските власти трябва да изследват възможностите за енергийното оползотворяване
на биомасата, съобразени с намиращите се на техните територии ресурси. Проекти, които
могат да се допринесат за устойчивото енергийно развитие на общината са:
•

Изграждане на малки топлоцентрали за изгаряне на биомаса (основно надробени
дървесни парчета, дървесни гранули, смлени на прах дървесни парчета, кори и
отпадна дървесина от дърводобива от дървообработването, както и битови
отпадъци и отпадъци от селскостопанската дейност);

•

Замяна на остарелите технологии с конвенционални горива със съвременна
технология за изгаряне на биомаса;

•

По-широк достъп до обогатени биогорива (брикети, гранули, чипс, пелети) и поинтензивно
използване
на
съответните
остатъци
от
горската,
дървопреработвателната и хартиена промишленост;

•

Изграждане на хибридните системи, обединяващи газификация с комбинирано
топло и електропроизводство с мощност от 250 до 1500 кW, използващи смес от
биомаса и горива извлечени от отпадъци;

•

Използване на биомаса, основано на нови технологии: производството на биогаз от
растителни отпадъци, от хранителната промишленост или от селското стопанство,
както и производство на течни биогорива. С нарастването на сметищните такси
след години енергийното използване на битови отпадъци ще е по-евтино в
сравнение с депонирането им в сметища.

Основен източник на биомаса в Община Банско е дървесната биомаса. Горите, които
определят потенциала за добив на биомаса за енергийни цели са разположени частично в
най-ниските източни части на Пирин и част от западните склонове на Родопите, които
попадат на територията на Държавните лесничейства в с. Места и с. Добринище.
Значителен потенциал за допълнителен добив на енергийна дъвресина има евентуалното
бъдещо залесяване на общинските гори с подходящи сортове бързорастящи енергийни
култури. В таблица 2 и 3 са посочени основни данни за площта и запаса на разглежданите
горски ресурси по административни единици:
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Таблица 2. Площ на горите по основни групи
Административна
единица
ДЛ Места
ДЛ Добринище
Общо:

Залесена горска площ в ха
9133.0
8164.0
17297

Иглолистни
ха
7499.0
7054.0
14553

Широколистни
ха
684.0
734.0
1418

Издънкови
ха
950.0
376.0
1326

Таблица 3 Запас без клони на горите по основни групи
Административна
единица
ДЛ Места
ДЛ Добринище

Общо:

Запас в хил.куб.
метри
2036.0
1642.9
3678

Иглолистни
хил.куб.м
1884.2
1397.8
3282

Широколистни
хил.куб.м
149.3
211.8
361,1

Издънкови
хил.куб.м
2.5
33.3
35.8

Общата потенциална площ за снабдяване на град Банско с дървесина за енергийни цели е
внушителна – над 17 хиляди хектара, като 70 % от нея представляват иглолистни гори.
На територията на Община Банско има изградени няколко инсталации за
топлопроизводство от биомаса, като най-големите са ОЦ Банско с 10 MW инсталирана
мощност и котелно в училище в гр.Добринище с 0,72 MW инсталирана мощност.
Разгледжат се варианти за производство на електрическа енергия от биомаса.
2.2.5.

Водна енергия

Община Банско попада в рамките на Западнобеломорски район с център Благоевград - за
водосборните области на реките Струма, Места и Доспат.

Реченият басейн р. Места се характеризира със следните параметри: Площ 2785 (км2)
Дължина на реката – 125 (км) Естествен отток 950.53 ( млн. м3 /год.).
Следните реки са притоци на р. Места и лежат в Община Банско: Бъндерица, Демяница,
Глазне, Пъждавица, Добринишка, Безбожка, Златаруца и Мътеница. Тези реки са
непресъхващи от алпийски и планински тип.

План за устойчиво енергийно развитие на Община Банско, 2012-2020, Редакция 1
26/64

ОБЩИНА БАНСКО
Годишната сума на валежите се изменя между от 600-650 мм за долината на Места, на юг
от гр. Разлог, до над 1200 мм във високопланинските части на Пирин и Рила. Валежите
достигат своя връх през м. ноември и декември със сравнително сухо лято.
Относително малък дял от икономическия потенциал на евтината и екологична водна
енергия е използван за производство на електрическа енергия чрез малки ВЕЦ. Ако се
вземат предвид проекти за изграждане на МВЕЦ (на течащи води, на питейни водопроводи,
под язовирните стени, както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната
система) допълнителната инсталирана мощност в общината / областта може да
представлява реалистичен принос за използването на хидроенергийния потенциал. Освен
това много съществуващи МВЕЦ не се експлоатират, било поради неопределената до сега
законова рамка, високи експлоатационни или други разходи, било поради неблагоприятни
условия за включване в мрежата, но те могат да бъдат модернизирани с относително ниски
разходи, особено в случаите на малки типично селски и относително отдалечени
инсталации.
В Община Банско има общо 4 бр. МВЕЦ – 1900кВт ; 800кВт; 4800 кВт – собственост
“АВЕРС”ООД,гр.Благоевград. 750 кВт. – “ХИДРОВАТ”АД – гр.Благоевград
Предвид воден ресурс на територията на Община Банско, възможностите за енергийното
оползотворяване на водната енергия са по-високи.
Предвид на това, че Община Банско заема територии, защитени от Натура 2000 –
Пирин и Места, използването на редица естествени дадености може да стане само
след детайлна оценка на въздействието върху околната среда.
2.2.6. Възможности за използване на енергийния потенциал от
утайките от ПСОВ

В процеса на третиране на утайките по време на анаеробното изгниване ще се образува
биогаз, който съдържа голямо количество метан. Газът ще се използва в когенератор за
комбинирано производство на топлина и електроенергия. Произведената топлина ще се
използва за повишаване на температурата на утайката преди навлизането й в анаеробните
изгниватели. Произведеното електричество ще се използва за процеса на третиране и води
до намаляване на закупуваната електроенергия.
Гр. Банско не разполага със собствена пречиствателна станция. В района средногодишно
се генерира от 20-40 хиляди тона битови отпадъци в зависимост от сезона. Утайките се
депонират на депо.
В „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Банско“ е разработена
Програма за управление на утайката. В Програмата е залегнала цялостна реконструкция и
разширение на ПСОВ Банско. От гледна точка на възможността за оползотворяване на
биогаза от утайката от ПСОВ за производство на енергия, същата ще бъде добивана и
използвана за собствени нужди, съгласно разработения технологичен процес.
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2.2.7.

Възможности за използване на енергийния потенциал от отпадъци

Понастоящем има само едно сметище в района на Банско, което отговаря на нормативните
изисквания. Всички други сметища на територията на областта не отговарят на
нормативните изисквания и са изведени от експлоатация.
Сметището в с обща площ от 8000 кв.м. и се намира на около 7 км. от град Банско.
-

Разделно събиране на отпадъци от опаковки

Общината има сключен договор с „Екопак” АД от 2007г. и по този начин вече е включена
в системите за разделно събиране на отпадъци, за които се прилага принципа “отговорност
на производителя”. При тази система събирането на отпадъци се финансира от
производителите и вносителите на продукти, след употребата на които се образуват
масово разпространени отпадъци, а Общината упражнява контрол над тези дейности.
Общината е определила местата (150 точки, обхващащи територията на цялата община) за
разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране (жълт, зелен и
син контейнер) и подпомага дейността според своите компетенции и възможности.

2.3. Източници на вредни емисии на територията на Община
Банско
2.3.1. Организирани източници на вредни емисии
- Точкови
Всички източници на вредни емисии, които имат определени параметри (точни
координати, височина, напречно сечение, скорост на газовия поток, дебит, температура на
газа и масов поток на вредни вещества) се характеризират като стационарни точкови
източници. Това са димоходите (комини) на горивни инсталации, изпускателните
устройства на производствени вентилации и аспирации и др.

Поради липсата на големи промишлени предприятия на територията на общината, липсват
и големи точкоеи източнищи на вредни емисии.
Така например след присъединяване към ОЦ Банско един от основните промишлени
обекти – ЗТА е прекратил използване на нафтовите си инсталации. “ПИРИНСКА МУРА”
АД разполага с ПКЦ с 3 бр. котли, като се използват само два броя (изгарящи дървесни
изрезки и трици). Третият котел (мазутен) не се използва.
Останалите обекти са предимно туристически или свързани със сектора на услугите, като
използваните източници за отопление са малки горивни инсталации, основно на ел.енергия,
дърва, нафта и природен газ. Така например “ЮЛЕН” АД разполага с организирани
източници на емисии от горивни процеси за отопление на сградата на начална станция на
лифта, където са монтирани 2 бр. котли, неподлежащи на контрол по Наредба №1/2005 г.
Заведенията за хранене 3 бр. и чайни 4 бр., разположени в м.Бъндеришка поляна,
м.Шилигарника и м.Платото, се отопляват с ел.енергия и на дърва.
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- Линейни
Транспортният поток от леки и товарни автомобили, автобуси и автотракторна техника,
както и железопътният транспорт, допринасят в много голяма степен за влошаване на
качеството на атмосферния въздух. Отделяните от двигателите вредни вещества в състава
на изгорелите газове (азотни оксиди, въглероден оксид, серни оксиди, сажди и летливи
органични съединения) както и прахът са в основата на замърсяването на приземния
атмосферен слой в градската част на територията. В процеса на обследване е извършена
инвентаризация на транспортните средства, преминаващи през града и е пресметнато
емитираното количество вредни вещества както и разпространението им във въздуха.
2.3.2.

Неорганизирани източници

На територията на общината съществуват редица неорганизирани източници на
атмосферно замърсяване. Това са дихателите на горивни резервоари в предприятията и
обектите за съхраняване и търговия с горива, леярни цехове, открити площи за насипни
материали, депа за отпадъци, кариери за добив на инертни материали. Такива източници са
бензиностанциите, депата за ТБО и строителни отпадъци, площадките на бетоновите възли
и др.
На територията на общината действат редица обекти за съхраняване и търговия с течни
горива бензиностанции, газостанции комбинирани обекти. В рамките на Пиринска мура
АД действа цех „Лакозаливен“, който генерира емиси от летливи органични съединения
(ЛОС), като за него е представен План за управление на разтворителите. Емисиите на ЛОС,
отделяни от т.н. големи и малки дишания, както и при зареждане на автомобилите, са
изчислени на основание вместимостта на обемите, броят на годишните зареждания,
климатичните особености на района и др.

2.4. Оценка на редукцията на количество емитирани вредни
вещества
С въвеждане на централизирано топлоснабдяване в гр.Банско и внедряване на високо
ефективна инсталация на биомаса в гр.Добринище, както и при газификацията на значим
брой обекти, се постига изместване основно на течно и твърдо гориво и в по-малка степен
на електрическа енергия и дърва.
Мерките за високо ефективно отопление в общината са довели до снижаване на
количество емитирани вредни вещества при производството на топлоенергия в периода
2008-2012 с 17 000 тона CO2.
В областта на снижаване на разходите за енергоносители за административни и
обществени нужди, основните усилия следва да се насочат към намаляване на
използването на електрическа енергия, основно за улично осветление.
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2.5. Енергийна ефективност за устойчиво развитие
Текущото състояние на ЕЕ в общината не се различава от това в страната като цяло.
Основните причини за високата енергоемкост на нашата икономика са: наследена
енергоинтензивна структура; морално остарели технологии; недостатъчно средства за
въвеждане на енергоспестяващи средства и други. Съществени пречки при реализацията
на целенасочени действия за ЕЕ са: липса на стимули за рационално енергопотребление;
недостатъчна заинтересованост на потребителите за възможностите за намаляване на
консумацията; недостатъчната институционална база и други.
Въпреки това, Община Банско е реализирала редица проекти, чрез които са подобрени
енергийните характеристики на част от сградите, общинска собственост. Със средства от
общинския бюджет поетапно са реализирани енергоефективни мерки в различни обекти,
залегнали в Програмата за енергийна ефективност 2001-2006г., както и в Общинска
енергийна програма 2008-2013г. Изпълнените пакети от мерки включват: полагане на
хидроизолация; топлоизолация; подмяна на дограма; ремонт на отоплителните инсталации,
газификация, централно топлоснабдяване на биомаса, подмяна на енергоемкото
оборудване, изграждане на соларни инсталации за БГВ в обектите и други.
Със собствени средства поетапно е реализиран проектът за енергийно ефективна
реконструкция на част от мрежата за улично осветление на град Банско.
Изцяло обновени са три детски заведения и сграда на общината, които след санирането
сградите са получили сертификат за енергиен клас А. Редуцираните въглеродни емисии са
около 300 СО2 т/годишно.
Значителен ефект има санирането на три училища в Банско и Добринище, като
редуцираните въглеродни емисии са 2000 СО2 т/годишно.

III.Функции на общините и дейности, свързани с
изпълнението им
Изпълняваните от европейските общини функции по отношение на енергията ги поставят
в различни роли:
- Общината като потребител на енергия;
- Общината като производител и доставчик на енергия;
- Общината като регулатор и инвеститор в местния енергиен сектор;
- Общината като източник на мотивация за по-ефективно производство и потребление на
енергия и за опазване на околната среда.
За изпълнение на тези функции местните органи на властта предприемат най-различни
действия. Значителен брой насочват усилията си към намаляване на потреблението на
енергия и оттам намаляане на общинските разходи за енергия, свеждане до минимум на
вредното въздействие върху околната среда в резултат от използването на енергия на
територията на общината и промяна в поведението на крайните потребители от жилищния
сектор, услугите и местната промишленост.
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3.1. Основни дейности, свързани с изпълнението на
функцията „потребител на енергия“
Сфери на въздействие
Общински сгради

Възможни действия
Разработване на програми за реконструкция на общинския
сграден фонд
Енергийно обследване на общинските сгради и разработване на
проекти за повишаване на енергийната ефективност
Реализиране на мерки за повишаване на енергийната
ефективност в общински сгради
Управление на енергията в общинските сгради

Улично осветление

Енергийно обследване на публичното осветление на улици,
площади и открити обществени площи (паркове, градини,
гаражи)
Превантивна поддържа на системите и съоръженията за улично
осветление
Реализиране на мерки да повишаване на енергийната
ефективност
Мониторинг на потреблението на горива от общински
транспорт
Превантивна поддръжка на транспортните средства
Обновяване на автомобилния парк

Общински транспорт

3.2.

Основни дейности, свързани с изпълнението на функцията
„производител и доставчик на енергия“

Сфери на въздействие
Производство на топлинна
и електрическа енергия и
използване на ВЕИ

Възможни действия
Енергийни обследвания на системите
Повишаване на ефективността и производството на топлинна
енергия и електроенергия
Въвеждане на комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия
Определяне на потенциала за използване на ВЕИ

Пренос и разпределение
на енергията

Потребление на енергията

Оптимизация на системите за разпределение на енергията
Намаляване на загубите при преноса и разпределението и
подобряване на енергийната ефективност на системите
Изграждане на съоръжения за производство на енергия от
възобновяеми източници
Въвеждане на управление на енергията в сферата на
потреблението
Въвеждане на планиране с минимални разходи
Провеждане на интегрирана политика по отношение на
производството, преноса и разпределението на енергията
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3.3.

Основни дейности, свързани с изпълнението на функцията
„регулатор“

Сфери на въздействие
Възможни действия
Планиране на устойчивото Разработване на общински енергийни стратегии като
развитие на общината
съставни части от стратегиите за устойчиво развитие на
регионите и общините
Разработване на общински енергийни програми и планове за
действие
Устройствени планове
Разработване на различни варианти за развитие на
енергийните мрежи
Оценка на въздействието и избор на оптимални варианти за
енергоразпределение
Оптимизация на функционалното зониране за намаляване на
нуждите от транспорт (ежедневни пътувания до и от
работното място)
Оптимизация на схемите за транспортни комуникации, с
оглед намаляване на интензивността на уличното движение
Изпълнение на пилотни биоклиматични (природосъобразни)
архитектурни проекти на територията на общината
Местни строителни
Въвеждане на управление на енергията в сферата на
правила, стандарти и
потреблението
практики
Въвеждане на планиране с минимални разходи
Провеждане на интегрирана политика по отношение на
производството, преноса и разпределението на енергията
Техническа
инфраструктура

3.4.

Реконструкция на съществуващата техническа
инфраструктура с оглед намаляване на енергийните загуби за
подобряване на енергийната ефективност
Изграждане на нова енергийноефективна техническа
инфраструктура

Основни дейности, свързани с изпълнението на функцията
„източник на мотивация“

Сфери на въздействие
Инвеститори и
инвестиции
Крайни потребители на
енергия

Възможни действия
Разпространение на информация за преимуществата на
инвестирането в мерки за енергийна ефективност
Разпространение на информация за инвестиционната и
данъчната политика на общината
Разпространение на информация за достъпните възможности
за по-ефективно използване на енергията
Изпълнение на демонстрационни проекти, които илюстрират
преимуществата на енергийната ефективност и практически
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начини и средства за постигането й

Местни данъци и такси

IV.

Осигуряване на консултантска помощ за изпълнение на
проекти за повишаване на енергийната ефективност
Стартиране на програми за обучения, насочени към
придобиването на практически знания и умения за
изпълнението на проекти за енергийна ефективност
Въвеждане на морални и материални стимули за подобряване
на енергийната ефективност в сферата на потреблението
Насърчаване на биоклиматичната (природосъобразна)
архитектура
Прилагане на данъчна политика, насочена към стимулиране
на крайните потребители да повишават ефективността на
потреблението на енергия
Прилагане на данъчна политика, насочена към насърчаване
на инвестициите в мерки за повишаване на енергийната
ефективност

Обобщена оценка на текущото състояние.

4.1. Консумация на енергия
Както в Република България, така и в град Банско, въпросите за замърсяването на околната
среда в резултат на неефективното изразходване на енергията са особено актуални. Един
от подходите за подобряване на екологичната обстановка е реализацията на проекти и
програми за икономия на енергия за значими групи от консуматори.
Обектите са с голямо разнообразие в структурите според годината на построяване и
състоянието на сградите. Обща черта е нерационалното използване на енергията, която
надхвърля нивата за ефективна консумация, постигани в подобни сгради в развитите
страни.
На територията на Община Банско се използват следните източници на енергия:
електричество; природна газ; дърва; въглища; петрол; дизел.
Крайната енергийна консумация в Община Банско понастоящем се разпределят по
категории, както следва:
-

Общински сгради, съоръжения с общо енергийно потребление 250 MWh/год;

-

Жилищни сгради с общо енергийно потребление 12 000 MWh /год;

-

Общинско улично осветление с консумация на електроенергия 750 MWh /год;

-

Промишлени обекти и обекти в сферата на туристическите услуги с общо
енергийно потребление 107 000 MWh /год;

-

Крайно енергийно потребление на транспорта в общината 12 000 MWh /год.
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Фиг. 8. Секторно разпределение на енергийното потребление

Секторно разпределение на енергийното
потребление
Общ ински сгради и
9% 1%

9%

улично осветление
Жилищ ни сгради

Промишлени обекти
и обекти в сферата
на туристическите
услуги
Tранспорт

81%

Крайното енергийно потребление по използвани видове енергоносители в Общината
понастоящем е както следва:
-

Електрическа енергия – 9 940 tое/год.;

-

Природен газ – 555 tое/год.;

-

Нафта и дизелово гориво – 500 tое/год.;

-

Бензин – 1 030 tое/год.;

-

Въглища – 350 tое/год.;

-

Дърва – 2 750 tое/год.

Фиг. 9. Процентно разпределение по използвани видове енергоносители

използвани видове
енергоносители

Електрическа
енергия
Природен газ

18%
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Въглища
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Резултатите от инвентаризацията на емисиите СО2 от потреблението на ел. енергия и
други видове горива се разпределят по категории, както следва:
-

От потребление на ел.енергия – 63 825 т/год.;

-

От изгаряне на природен газ – 1 080 т/год.;

-

Нафта и дизел общо – 1 220 т/год.;

-

Бензин – 2 200 т/год.;

-

Въглища – 320 т/год.

-

Дърва – 0

Поради това, че използването на електрическа енергия е най-високо от промишлени
консуматори и при туристическите услуги, то и делът на емисиите на СО2 в този сектор е
най-висок.

4.2. Анализ на енергопотреблението в сектор общински
сгради, оборудване съоръжения:
Гр. Банско и гр.Добринище имат водещ дял в енерго потреблението за общината като цяло.
Събраната информация в базата данни на Община Банско за енергийното потребление на
общинските обекти дава възможност да се определят основните групи енергоносители:
- електрическа енергия
- топла вода
- нафта
В ограничена степен се използват дърва, въглища и природен газ.
Последователната политика на Общината за използване на местни ресурси за задоволяване
на енергийните нужди доведе до осигуряване на значителен дял на високоефективното
използване биомаса за топлоснабдяване.
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Енергийни разходи за
административни сгради
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След присъединяване на допълнителни общински обекти към топлоснабдителната система
на гр.Банско и изграждане на ново котелно на биомаса в гр.Добринище разпределението
на използваните енергийни източници за административните сгради се очаква да придобие
вида, както е показано на фигурата по-долу:

Енергийни разходи за
административни сгради
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В Общината се преминава към анализ и оценка на обектите по сектори, по целеви групи,
като за всяка сграда се определят индексите на енергопотребление, характеризиращи
разходите на енергия за единица площ. Целтта е да се ограничи използването на
електрическата енергия, която продължава да има значителен дял в общинските разходи.
Чрез различни финансови инструменти в част от общинските сгради са изпълнени пакети
от енергоспестяващи мерки.
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4.2.1. Улично осветление
Уличното осветление има основен дял в разходите на общината за електрическа енергия:
Дял разходи ел.енергия Банско

25%
административни
сгради
улично осветление
75%

В областта на уличните осветителни уредби се налага усилено акцентиране от страна на
местните власти в следните две основни направления:
-

по-икономично стопанисване на мрежите за улично осветление, при запазване на
качеството на услугата, което би намалило бюджетните разходи на общината;

-

осъществяване на мерки за икономия на енергия с благоприятно отражение върху
общинските бюджети, върху околната среда и върху социалния климат (чрез
подобряване качеството на услугата, повишаване на безопасността на движението
по улиците и т.н.).

Повишаването на енергийната ефективност на уличното осветление чрез реализиране на
целенасочени мерки за икономия на енергия трябва да се вписва в цялостната общинска
политика, както и в настоящият План за действие за устойчиво енергийно развитие на
Община Банско.
Необходимо е да бъде направено подробно обследване на съществуващото състояние на
цялата система за улично осветление на града.
Уличното осветление на територията на град Банско се захранва от ххх касети с отворена
магистрална схема, като мрежата е смесена - кабелно и въздушно захранване.
В Таблица 10 е представена консумирана електрическа енергия за улично осветление по
месеци за периода 01.01.2009г. до 31.12.2011г. На Фигура 12 са показани годишните
товарови графици за същия период.
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Таблица 10 Консумация на електрическа енергия за уличното осветление на град Банско,
kWh
2009г.
21345
34197
110961

МЕСЕЦ
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
ОБЩО:

26948
65219
23951
23606
86727
48133
37895
105076
584058

2010 г.
48944
78918
58060
43177
28193
6909
393
86248
8759
45462
9980
54920
469963

2011 г.
14369
56272
69468
47232
44662
7727
34995
42614
50324
61598
53266
18242
500769

консумация ел.енергия усреднено по месеци,
Банско
100000
kWh

80000
60000

административни
сгради

40000

улично осветление

20000
0
1

2 3 4

5 6 7

8 9 10 11 12

месец

На Фигура 13 е представено разпределение по видове консуматори за обществени нужди
по сезони:
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Фиг.13.

сезонност при консумация на ел.енергия,
Банско
200000

kWh

150000

административни
сгради

100000

улично осветление

50000
0
зима

пролет

лято

есен

При планиране на енергоефективна реконструкция на системата за улично осветление
следва да се поставят следните главните цели и задачи:
o Подобряване на качеството на уличното осветление в съответствие с:
- Българския стандарт за улично осветление БДС 5504-82;
- Европейски норми за улично осветление FNL11/FGSV 3.9;
o Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и намаляване
консумацията на електрическа енергия;
o Намаляване преките разходи на Общината за улично осветление, при осигурено високо
качество на осветлението, чрез повишаване на неговата енергийна ефективност;
o Намаляване емисиите на парниковите газове, в резултат на намалената консумация на
електроенергия;
o Осигуряване възвращаемостта на заангажираните капиталовложения за реализация на
намалението на консумацията електроенергия за улично осветление;
o Обезпечаване на безопасно движение на моторните превозни средства, повишаване на
сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване на комфортна
естетична нощна атмосфера в града.
4.2.2. Жилищен сектор
По окрупнени показатели общият брой на жилищата в гр.Банско са 3 500, а в Община
Банско – 5 000, като основно са частни и в малка част общински.
Жилищните сгради, които са построени преди повече от 20 години, съставляват около 86
на сто от общия жилищен сграден фонд на територията на Общината. Те са с ниска
енергийна ефективност – значително енергоемки, с големи загуби на енергия, остарели
инсталации и др.
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Стратегията за финансиране на сгради за постигане на енергийна ефективност,
разработена от Агенция за устойчиво развитие през 2005 г., показва, че средната икономия
на енергия ще бъде около 13.5 kWh/m2 РЗП, което представлява около 35.5% икономия
към реализираните разходи спрямо топлотехническите норми от 1987 г. Отчитайки и
предвидената допълнителна топлоизолация при някои сгради, както и ефекта от
подменената дограма, очакваната икономия ще надхвърли средно с 40% сега
консумираната енергия.
4.2.3. Услуги
Гр.Банско и гр.Добринище се характеризират с развит туризъм и съпътстващи услуги.
Основната част от хотелите използват собствени котлета на електрическа енергия и нафта
за отопление, но използването на последната е ограничено в рамките на активния ски
сезон – декември до март. Има редица хотели присъединен към топлоснабдителната
система на биомаса в гр.Банско, а част от хотелите се газифицират.
4.2.4. Промишленост
Голяма част от промишлените предприятия, позиционирани индустриалната зона на
гр.Банско. Голямата част от тях използват собствени котлета на биомаса, а най-големия
промишлен обект – ЗТА е присъединен към топлоснабдителната система на биомаса в
гр.Банско.
Съществуващата газоразпределителна мрежа предоставя възможност за газификация на
преструктурираните и новоизградени производствени мощности.
Възможните действия от страна на Общината се изразяват в реализирането на "меки
мерки", свързани с популяризирането на алтернативните източници на енергия,
енергоспестяващите технологии и др.
4.2.5. Транспорт
Транспортната мрежа в Общината и региона е изградена и гарантира достъп до съседните
общини. На територията й има железопътна мрежа с местен характер.
В източната част на града има изграден околовръстен път, който поема непрекъснатия
товарен транзит с направление Добринище, Гоце Делчев, в едната посока и Разлог,
Благоевград, в другата. Главната улична мрежа в Банско поема локалния транспортен
поток от автомибили и товарна техника.
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V. Обобщена оценка на потенциала за енергийна ефективност
Анализът на ситуацията в различните сектори показва, че текущото състояние на
енергийната ефективност в Община Банско има отличителни белези, спрямо състоянието в
страната като цяло. Това се дължи на високата степен на използване на биомаса в района,
както и високия дял на предоставяни туристически услуги. Последното направление
получи своето развитие в последните години, при използване на съвременни строителни
материали и средства за отопление, което е предпоставка за липса на замърсяване.
Независимо от горното има необходимост от продължаване на услилията за подобряване
на енергийната ефективност и намаляване на високата енергоемкост на сградния фонд,
енергоинтензивната структура на уличното осветление и др.
Сериозна пречка за реализирането на целенасочени действия са липсата на стимули за
рационално енергопотребление, недостатъчната осведоменост на потребителите за
възможностите за намаляване на консумацията, липсата на надеждна институционална
база и др.
Политиките на Общината в областта на повишаване на енергийната ефективност и
разумното използване на енергия корелират с възможните мерки, които биха довели до
подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд, подобряване параметрите
на околната среда и оптимизиране на потреблението на енергия. Ето защо, възможните
действия са свързани от една страна с прилагането на мерки, целящи намаляване на
консумацията на енергия (енергоспестяващи мерки), както и с такива, целящи подобряване
на информираността на потребителите за енергийната ефективност, разумното използване
на енергията и възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми
източници.

5.1.

Дългосрочна визия

Община Банско последователно провежда политика на енергиен мениджмънт на местно
ниво, която обхваща потреблението на енергия в жилищни сгради, уличното осветление,
промишлеността и транспорта. Създаденото звено за управление на енергията съдейства за
изпълнението на общинската енергийна политика като подпомага гражданите и фирмите в
техните усилия за намаляване на енергийните им разходи.
Енергийното планиране се състои в това да се установят енергийните разходи на общината,
да се направи анализ на състоянието и на тази основа да се състави план за оптимално
използване на енергийните източници, с което да се намалят вредните емисии и да се
постигне устойчиво, балансирано развитие, осигуряващо най-добри условия на живот за
гражданите на Община Банско.
Постигането на поставената цел ще се реализира главно чрез намаляване на разходите на
енергия и респективно въглеродните емисии чрез:
-

прилагане на интегриран пакет от мерки за подобряване на енергийната
ефективност на общинския сграден фонд;
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-

повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на
общината;
повишаване на енергийната ефективност в местната промишленост;
въвеждане на управление на енергията на територията на общината;
подобряване на топлотехническите параметри на сградите;
предвижда смяната на горивната база за локалните отоплителни системи,
разширяване и оптимизиране на газоразпределителната мрежа;
въвеждане на локални източници на възобновяема енергия (главно слънчеви
колектори, фотоволтаични инсталации, ветрогенератори, ко-генерационни процеси,
използване на биомаса, преработка на отпадъци).

Възможните препятствия при реализацията на Плана са свързани с привличането на
собствениците на жилища за прилагане на мерките за енергийна ефективност, където е и
основният резерв за икономия на енергия, както и високата цена на новите технологии,
поради което тяхното приложение ще се окаже ограничено.
Една значителна мярка, макар да изглежда косвена, това е благоустройството на градските
райони, създаване на пешеходни зони и велоалеи, което ще намали използването на
моторни превозни средства. Последното, в съчетание с подобряването на градския
транспорт, ще доведе до допълнително ограничаване на въглеродните емисии.

5.2.

Отговорни административни структури. Планирани мерки за
мониторинг и последващ контрол. Анализ на
заинтересованите страни

5.2.1. Отговорни структури и персонал
Една от важните задачи за Общината е да разработи и редовно актуализира база данни за
наблюдение на енергопотреблението в общинските обекти. Цялата налична информация за
потреблението на горива и енергия от общински обекти следва да е събрана в софтуерен
продукт, който е в основата на провеждането на политика за енергийна ефективност в
общината. Систематизираната база данни да съдържа информация за потреблението по
основни сектори, целеви групи и по сгради, потреблението по вид енергия, разходите за
консумираната енергия и делът им от общинския бюджет. Информацията да е разделена на
две основни групи, като базисната информация е относително постоянна и дава основните
строително-конструктивни характеристики и видовете инсталации в сградата. Втората
група данни, променящи се всяко тримесечие, е свързана с натуралното и финансово
изражение на енергопотреблението по видове горива и по периоди.
За реализираните и изпълнението през последните 10 години на проекти за енергийна
ефективност и ВЕИ в общински сгради, както и в системата на уличното осветление важна
роля играят поддържаната от енергийните експерти информационна система и
направените секторни анализи.
Препоръчително е да бъде открит информационен център за енергийна ефективност, в
който жителите на общината получават актуална информация за възможни технически и
организационни мерки за повишаване на енергийната ефективност; материали, изделия,
уреди и технологии за повишаване на енергийната ефективност; действащата нормативна
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уредба в тази област; възможности за финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ от
специализирани фондове и търговски банки или чрез целеви национални и международни
програми; добри практики и примери за успешно реализирани проекти и др.
Предварителният анализ на национално ниво показва, че е необходимо доизграждане на
институционалната рамка на местно ниво, работеща в областта на ЕЕ и ВЕИ. Нужно е да
се организират структури (целево определени със заповед), които да са отговорни за
политиката за ЕЕ и ВЕИ на общинско ниво. Звеното, обособено в структурата на
общинската администрация, е желателно да се състоят от минимум 2 или 3 експерти, в т.ч.
електроинженер, инженер-топлотехника и икономист.
Анализът на институционалния капацитет на Община Банско за планиране и
осъществяване на устойчиви енергийни политики на местно ниво дава основание за
следните изводи:
1. Имайки предвид, че планирането и осъществяването на мерки за енергийна ефективност
се въвежда като ключов елемент във всички секторни политики и капиталови инвестиции
в общината, трябва да е налице ясно обособено и разпознаваемо структурно звено в
общинската администрация, на което да е вменена отговорността по реализация на
цялостния процес на планиране, изпълнение и мониторинг на устойчиви енергийни
политики на местно ниво.
Наличният експертен капацитет на Общинското бюро за енергийна ефективност се
превръща в добра основа за сформирането на Звено за управление на енергията. Екипът от
специалисти е ясно с дефинирани задачи по отношение на генерирането и анализа на
информация, планиране, реализация и контрол на мерките за енергийна ефективност,
изпълнението на местните планове и проекти за енергийна ефективност и мониторинг на
изпълнението, съобразно заложените цели. Предвид различните като мащаб и сектори
дейности, които извършва общинската администрация, изключителното разнообразие от
целеви групи, към които са насочени капиталовите инвестиции и предоставяни услуги,
обособеното Звено за управление на енергията играе значителна роля за осигуряване на
интегрираност и последователност на местните планове и действия в областта на
енергийната ефективност.
2. Необходимост от обучение на различните ресорни дирекции и отдели, имащи
отношение към капиталовите инвестиции, подготовката и изпълнението на проекти и
опазването на околната среда, с оглед въвеждането на стратегически и интегриран подход
при реализацията на местните политики в областта на устойчивата енергия.
Постигането на максимална ефективност на устойчиво енергийно планиране налага
интегрирането на усилията и капацитета на служителите от всички общински отдели и
дирекции, имащи отношение към този процес, чрез провеждане на обучения по енергийно
планиране.
3. Въвеждане и утвърждаване на система за начина на работа и разпределяне на
задълженията и отговорностите на ключовите фигури и структурни звена в общинската
администрация за планиране, реализация и мониторинг на местните политики по
енергийна ефективност. Възможното позициониране на отделните ключови фигури и
структурни звена при изпълнение на Плана „ЕНЕРГИЙНА УСТОЙЧИВОСТ ЗА БАНСКО
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2020“ е свързано с ясно разпределяне на отговорностите и задълженията в общинска
администрация, по отношение на:
- осигуряване на дълготрайни политически отговорности;
- осигуряване на адекватни финансови средства;
- установяване на подкрепа от заинтересованите страни;
- интегриране на План за устойчиво енергийно развитие в ежедневието;
- осигуряване на добро управление по време на прилагането;
- контрол на изпълнението.

5.2.2. Анализ на заинтересованите страни
Анализът на заинтересованите страни e извършен на етап формулиране на приоритети и
предварителна оценка на Плана за устойчиво енергийно развитие на Община Банско. В
тази връзка под заинтересовани страни се разбират всички лица, групи хора, институции
или фирми, които имат отношение към неговото разработване и реализиране.
5.2.2.1.

Принципи на анализа на заинтересованите страни

Идентифицирането на потенциални заинтересовани страни се ръководи от следните
принципи:
-

-

-

-

информирането и въвличането на гражданите като активни участници в процеса на
вземането на решения на местно ниво е ключов момент в съвременното местно
самоуправление;
управлението на местната власт с широко участие на гражданите е белег за
демокрация и възможност за формиране на по-добри политики и общоприети
възможности за развитие;
тясното взаимодействие между различните заинтересовани страни е устойчив
механизъм за изграждане на местен капацитет за планиране и реализация на
ефективни местни политики;
партньорството между местна власт, граждани, НПО и бизнес е дълъг и труден
процес, изискващ усилия от всичките страни;
взаимодействието между различните заинтересовани страни предполага
специфични действия и форми, които да гарантират индивидуализацията на
подхода и в същото време, координираност на усилията за постигане на крайните
цели;

Необходимо е да се подчертае, че изискваният период на настоящият План е относително
дълъг. Налице са твърде много фактори, които подлежат на непредвидими промени, и
които могат съществено да повлияят върху параметрите и изпълнението на Плана, сред
които могат да бъдат изброени по-важните:
- приемствеността – водените политики по отношение на устойчивото енергийно
развитие на Община Банско трябва да останат последователни и целенасочени;
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- човешкият фактор – екипът от експерти, ангажиран с реализирането на Плана,
както от страна на Общината, така и от страна на всички останали участници трябва
да се запазят, за да гарантират правилното провеждане на планираните дейности;
- външни фактори – отчитане влиянието на външни фактори, които могат да
повлияят на целите и тактиките, заложени в Плана;
- заинтересовани страни – анализът на заинтересованите страни е постоянен и
целенасочен процес, който съпътства всеки етап от изпълнението на Плана и има
решаващо значение за стабилността и дългосрочното планиране.
В този смисъл Планът „ ЕНЕРГИЙНА УСТОЙЧИВОСТ ЗА БАНСКО 2020“ се разглежда
като комплексен и гъвкав инструмент, който отчита динамиката на местната ситуация и в
същото време задава основните параметри, насоки и стъпки за решаване на сложната и
многопластова материя, свързана с устойчивото енергийно планиране и развитие на
Община Банско.
5.2.2.2.

Основни заинтересовани страни в процеса на планиране,
реализация и мониторинг на Плана за устойчиво енергийно
развитие на Община Банско 2012-2020 г.

В контекста на този план План „ ЕНЕРГИЙНА УСТОЙЧИВОСТ ЗА БАНСКО 2020“ могат
да бъдат идентифицирани следните основни групи заинтересовани страни:
Икономически и социално активни граждани, млади хора;
Групи граждани, изразяващи скептично отношение към действията и постиженията
на местната власт;
Групи в неравностойно положение;
Неправителствени, браншови и други представителни организации;
Медии – регионални и национални, с фокус върху регионалните и
специализираните медии;
Широката общественост;
Община Банско;
„ЧЕЗ Мрежи“ АД, гр. София;
„Овергаз Запад“ АД, гр. Кюстендил;
Агенция по енергийна ефективност, София;
Местни фирми, работещи в областта на ЕЕ и ВЕИ;
Научни и изследователски центрове и институти;
Други общини;
Представители на държавната власт на регионално и национално ниво;
Международни партньори;
Важно е да се отбележи, че целевите публики и заинтересованите страни в различните
етапи на изпълнение на Плана за действие може да съвпадат, но може и да варират, или да
се допълват/ различават.
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5.2.2.3.

Подходи и форми за въвличане на заинтересованите страни в
процеса на планиране, изпълнение и мониторинг на Плана за
устойчиво енергийно развитие на Община Банско 2012-2020 г.

Основна пречка за ефикасното провеждане на политиката по ЕЕ и ВЕИ, като цяло е
ниската степен на информираност. Конкретните мерките и действията, които Община
Банско предприема в областта на обучението и информирането на населението по
въпросите на устойчивата енергия са:
- организиране и провеждане на обучения;
- организиране и провеждане на периодични информационни кампании, относно
възможностите за намаляване енергопотреблението, разпространение на
информационни материали;
- връзки с обществените медии
- постоянни и/или периодични консултантски услуги;
- създаване на контакти с други общини и региони за споделяне на добри практики
и обмяна на опит в областта на ЕЕ и ВЕИ;
- оптимизиране на действащото информационно бюро за обслужване на гражданите
по въпроси за устойчивата енергия и рационалното и използване;
- изграждане на постоянни и функционални консултативни механизми – работни
групи, консултативни и обществени съвети.
- взаимодействие с местни учебни заведения;
- обучение по енергиен мениджмънт на служители от областните и общинските
администрации, работещи в областта на ЕЕ и ВЕИ;
- по-добро взаимодействие между национални, областни и общински структури и
организации.
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VI. ОБЩИНСКА ЕНЕРГИЙНА ПРОГРАМА
6.1.

Общи цели отразени в програмата

Общинската програма за използването на енергията от възобновяеми източници и
повишаване на енергийната ефективност на територията на община Банско, се разработва
съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност (ЗEE) и Закона за енергията
от възобновяеми източници (ЗЕВИ).
Общинската енергийна програма (ОЕП) на Община Банско, която по същество е програма
за устойчиво развитие на общината, е съставена от Програмата за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми източници на територията на общината и
Плана по енергийна ефективност.
Целевият резултат от изпълнението на ОЕП е:
-

-

намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на
територията на общината;
намаляване на топлинните загуби на сградния фонд и снижение на специфичното
енергопротребление в бита, услугите и стопанските дейности на територията на
общината;
повишаване на трудовата заетост на територията на общината;
намаляване на вредните емииси в атмосферния въздух;
повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на
населението и туристите.

Отразени са приоритетите за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници 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.

6.2.

Административни мерки отразени в програмата:

При изготвяне на дългосрочните и краткосрочни програми за оползотворяване на
енергията от възобновяеми източници на територията на община Банско ще бъде
заложен и списък от административни мерки, имащи отношение към реализирането на
програмите.
Такива мерки са:
- Ще се отчитат възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници,
при разработване и/или актуализиране на общите и подробните градоустройствени
планове за населените места в общината от 2012 г.;
- Ще се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, съществуващите
административни ограничения пред инициативите за използване на енергия от
възобновяеми източници;
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Общинската администрация ще бъде задължена 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 ще бъде задължена да подпомага реализирането на
проекти на индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия
и енергия за охлаждане от възобновяеми източници;
Общината ще провежда информационни и обучителни кампании сред населението за
мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и
използването на енергия от възобновяеми източници.
-

Общината ще реализира наблюдение и отчитане хода на изпълнение на общинските
програми, включително и определяне на достигнатите нива на потребление на енергия от
възобновяеми източници на територията на общината, вследствие изпълнението на
програмата. Отчетите ще бъдат предоставени на областния управител и на Изпълнителния
директор на АУЕР. За успешния мониторинг на програмите ще бъде организирана
периодична оценка на постигнатите резултати, като ще се съпоставят вложените
финансови средства и постигнатите резултати.

6.3.

Възможности за финансиране:

Общината ще анализира възможностите за използване на следните източници на
финансиране, които могат да бъдат използвани за тези цели:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Държавни субсидии – републикански бюджет;
Общински бюджет;
Програма ПУДООС на Министерство на околната среда и водите
Собствени средства на заинтересованите лица;
Договори с гарантиран резултат;
Публично-частно партньорство;
Финансиране по Оперативни програми;
Финансови схеми по Национални и европейски програми;
Кредити с грантове по специализираните кредитни линии на Европейската
банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ) и Фонд „Козлодуй” (KIDF).
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Детайли за тези източници на финансиране са представени в Приложение 1 по-долу.
№
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Мярка

Срок

Провеждане на два еднодневни информационни семинара Семинар 1:
за бизнеса и населението на община Банско за ползите от
Декември 2012
приложението на възобновяеми енергийни източници в
Семинар 2:
домакинствата и мерките за подпомагане
Юни 2013
Привличане на инвеститор за изграждане на когенерационна инсталация за производство на
електрическа и топлинна енергия в отоплителната
централа на биомаса на територията на общината
Проучване на количествата и качествата на типовете
отпадна дървесина, отпадни продукти от земеделските
дейности и биоразградимите продукти от битовите
отпадъци на територията на община Банско за енергийно
оползотволяване като възобновяем енергиен ресурс
Подмяна на горивната база на отоплението на училището
Февруари 2012 г.
в Добринище от течно гориво с възобновяем енергиен
източник
Изграждане на нова топлоснобдителна магистрала по бул.
Февруари 2012 г.
България и присъединяване към топлофикационната
система на детска градина „Звънче” - подмяна на
отоплението от електричество на възобновяем енергиен
източник биомаса
Прединвестиционно проучване за използване на битовите
2013 г.
отпадъци в община Банско за производство на енергия
Подмяна на 3 автомобила от общинския транспорт,
2014 г.
използващ конвенционални горива с транспорт
използващ биогорива или хибридни автомобили при
спазване на критериите за устойчивост по чл. 37, ал. 1 от
ЗЕВИ

Бюджет

Финансиране

5 хил.лева

Собствено
финансиране
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Отговорник и
контрол
Зам.кмет

Европейски
програми

кмет

Европейски
програми

кмет

Собствено
финансиране
Европейски
пограми

Зам.кмет по
екологията
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Разширение на топлоснобдителната мрежа по бул.
България и присъединяване към топлофикационната
система на ОП Поземлена комисия, НП „Пирин” и ППС
Банско - подмяна на отоплението от течно гориво с
възобновяем енергиен източник биомаса
Разширение на топлоснобдителната мрежа на града и
присъединяване към топлофикационната система на
Районна служба „Полиция” - Банско
Енергийни одити, рехабилитация и сертифициране за
енергийна ефективност на общинските сгради:
Подмяна на 7 бр. лампи на уличното осветление в
центъра на град Банско с фотоволтаични панели
Прединвестиционно проучване за подмяна на уличното
осветление в гр.Банско и гр.Добринище с
енергоефективни осветителни тела
Анализ на наличния хидропотенциал на територията на
общината за изграждане на малки ВЕЦ-ове
Анализ на наличния потенциал на геотермалните извори
на територията на общината за производство на
електрическа и топлинна енергия
Повишаване на енергийната ефективност и степента на
усвояване на геотермалната енергия в общинската
минерална баня на гр.Добринище
Проучвания и реализация на фотоволтаична инсталация
за производство на електроенергия на покрива на
сградата на читалището в Банско
Залесяване на общински горски терени с енергийни
култури (след 2013 г.) и разработване на програма за
оползотворяване на дървесината за енергийни нужди на
общински потребители и Топлофикация Банско
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Приложение 1

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
за ОБЩИНСКА ЕНЕРГИЙНА ПРОГРАМА
В съответствие с анализа за развитие на Община Банско, възможностите и перспективите
за внедряване на Плана за устойчиво енергийно развитие на Общината, както и
структурните проблеми, които трябва да бъдат решени през периода 2012 - 2020 година,
общият прогнозен бюджет заложен в Програмата е на стойност не по-малко от 200 000
лева/годишно (за изпълнение на ЕЕ и ВЕИ мерки в общински обекти).
При определяне на финансовата рамка на Общинската енергийна програма са взети
предвид възможностите за осигуряване на собствени финансови средства от общинския
бюджет, привличане на външни ресурси съобразно наличните към момента на планиране
финансови инструменти, разработването на нови форми на инвестиционни партньорства,
както и предимствата на успешни комбинации от два или повече източника на
финансиране за осигуряване на устойчивост на постиганите резултати.
В рамките на Програмата са предвидени възможностите за използване на финансиране от
следните финансови източници:
СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ:
Възможностите за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в рамките на
общинския бюджет се ограничават до алокиране на средства за подобряване на
енергийните характеристики на образователната и социалната инфраструктура и уличното
осветление. При реализирането на мащабни инвестиции и финансирането на цялостни
решения ролята на общинския бюджет е само допълваща спрямо общия размер на
необходимия финансов ресурс. Планирането и прилагането на енергоефективни мерки е в
пряка зависимост от повишаването на капацитета на общината за идентифициране и
интегрирано прилагане на различни механизми и източници на финансиране. Необходимо
е да се разгледат и използват в максимална степен възможностите на:
- републиканския бюджет - средствата за изпълнение на целевите годишни програми за
осъществяване на мерки по ЕЕ, се предвиждат ежегодно в републиканския бюджет, в
съответствие с възможностите му (чл. 11, ал.1 и ал.2 от ЗЕЕ);
- общински бюджет - собствени средства за изпълнение на целеви програми за
осъществяване на проекти за ЕЕ и ВЕИ;
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:
1. Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 – 2013г.
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” е насочена към широк
кръг от интервенции с цел подобряване на конкурентоспособността на градовете и
градските територии и по-специално - осигуряване на условия за развитието на успешни и
устойчиви градски райони, свързани помежду си, които създават възможности едни на
други и на прилежащите им извънградски територии. По този приоритет от особена
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важност е да се повиши привлекателността и конкурентоспособността на градовете, да се
осигури добро качество на живот и достъп до основни услуги в тях, като се има предвид
опазването на екологичния им потенциал.
По Приоритетна ос 1 (и по-конкретно операции 1.1 и 1.2) всички обновявания и
реконструкции на сградите ще имат за цел подобряване на енергийната ефективност, в
съответствие с Директива 2002/91/ЕС. Ще се взема предвид използването на възобновяеми
енергийни източници, а в случаите когато се използва централно отопление – енергийната
ефективност ще се разглежда и във връзка с топлоподаването. В обсега на предвидените
дейности по-голямо внимание ще се обръща на икономията на енергия, енергийната
ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници. Нещо повече,
степента на икономия на енергия, енергийна ефикасност и използването на възобновяеми
енергийни източници ще бъде важен критерий при избора на проекти. Следователно
интервенциите по тази приоритетна ос, свързани с изпълнение на мерки за енергийна
ефективност и с действия за предотвратяване на наводнения, за борба с пожарите и
подобряване на екологичното състояние на системата за обществен транспорт, ще
съдействат за намаляване на емисиите на парникови газове и за постигане на целта на
енергийната политика на Европа „Насърчаване на екологичната устойчивост и борба с
промяната на климата”.
Допустими дейности по Операция 1.1. Социална инфраструктура:
- Реконструкция, ремонт и оборудване на образователни институции; лечебни и здравни
заведения за спешна помощ; институции, предоставящи социални услуги и на бюра по
труда; културни центрове, театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с
културния живот.
- Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички проекти,
свързани с публичните институции (например топлоизолация, смяна на дограма, локални
инсталации, връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване или използване на
алтернативни възобновяеми енергийни източници).
Допустими дейности по Операция 1.2. Жилищна политика:
- Обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради;
- Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени
и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез
обновяване и промяна на предназначението на съществуващи сгради, собственост на
публични власти или на сдружения с нестопанска цел;
- Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради
(например топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, връзки към системите
за топлоснабдяване, газоснабдяване или използване на алтернативни възобновяеми
енергийни източници).
Допустими дейности по Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и
превенция на риска:
- Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи;
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- Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;
- Други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като
поставяне на осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на
обществени места и др.
Допустими дейности по Операция 1.5. Системи за устойчив градски транспорт:
- Разработване на планове за управление на трафика и внедряване на автоматизирани
системи за управление и контрол чрез въвеждане и подобряване на системите за
управление и информационно обслужване (например центрове за управление на трафика,
централизирана компютърна система, детекторни станции за превозни средства,
дистанционно сменяеми информационни табла, кантари, комуникационни подсистеми);
- Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, използващи
автобуси, трамваи, тролеи, които отговарят на европейската нормативна уредба за вредни
емисии от двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни енергийни източници
в градския транспорт.
Допустими дейности по Операция 2.3 „Достъп до устойчиви енергийни ресурси":
- Изграждане на участъци от газоразпределителни тръбопроводи в допустимите райони
като част от националната газопреносна мрежа към съответните области;
- Изграждане на инсталации, използващи ВЕИ, и връзки към системите за доставка на
ВЕИ;
- Технически проучвания и проучвания за осъществимост, изготвяне на проекти,
техническа помощ.
Операцията подпомага единствено инвестиции в енергоразпространението и няма да
подкрепя дейности, свързани с производството на енергия. Тя ще се съсредоточи върху
изграждането на участъци от газоразпределителни тръбопроводи в избираемите области и
общини като част от националната газопреносна мрежа.
2. Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013г.
Допустими дейности по Приоритетна ос 2 Подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране на отпадъци:
- изграждане на инсталации за оползотворяване на отделените газови емисии (метан) от
депата за битови отпадъци чрез производство на електрическа енергия.
Информация за актуални обяви може да бъде намерена на
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?status=1&programme=-1.
Понастоящем отворени за кандидатстване са:
-

BG051PO001-2.2.03 - „На път”
BG051PO001-3.1.10 „Подобряване качеството на професионалното обучение”
BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място”
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-

-

BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални
жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от
населението и други групи в неравностойно положение”
BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в
сътрудничество с работодателите”
BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”
BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”
ОПАК обявява процедура по подприоритет 2.2 Повишаване на квалификацията
на служителите в администрацията на общинско ниво чрез обучение в
страната.
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Приложение 2

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ
1. Инициатива „ЕКО-иновации”
Инициативата подкрепя еко-иновативни проекти в различни сектори, които целят да
предотвратят или намалят (негативното) влияние върху природата и които допринасят за
оптималната употреба на ресурсите: разработване на продукти, техники, услуги и процеси,
които намаляват емисиите на CO2, ефективно използване на ресурсите, насърчаване на
рециклирането и др. Приоритетните области на програмата включват: рециклиране на
материалите, сгради, производството на храни и напитки сектор, както и екологични
бизнес. Въпреки, че ще се дава приоритет на МСП и частни фирми като бенефициенти,
поканата за набиране на предложения по програмата е отворена за всяко юридическо лице
от една от следните страни: 27 страни членове на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн,
Албания, Хърватска, Бившата Югославска Република Македония, Израел, Черна гора,
Сърбия и Турция, други страни – не членки на ЕС при условия, че има влязло в сила
споразумение.
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/what_en.htm
2. Програма „Интелигентна Енергия – Европа"
Програмата е основен инструмент за подпомагане премахването на нетехнологични
бариери и за принос към сигурността, устойчивостта и конкурентоспособността на
европейската енергийна система. Подкрепят се проекти, които популяризират и
разпространяват знания, практики и информация относно спестяването на енергия,
променят политиките и нагласите на хората, както и такива, които подпомагат пазара на
енергоспестяващи продукти в различни области - транспорт, строителство, възобновяеми
източници, биогорива и др.
Със средства от програмата могат да се съфинансират до 75% от общите допустими
разходи по проекта. Изключение от това правило прави само новата инициатива, насочена
към разработване и прилагане на национални схеми за квалификация на кадри в областта
на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в строителния сектор.
Съфинансирането за нея е до 90% от общите допустими разходи.
Допустими кандидати са обединения от минимум три публични или частни организации
от страните членки на ЕС, както и членки на EFTA (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн),
страни кандидатки или страни от Западните Балкани.
Мерките, допустими по програмата са насочени в няколко основни направления:
- Енергийна ефективност и рационално използване на ресурсите (SAVE) -енергийно
ефективни сгради, енергийни постижения в промишлеността, енергийно-ефективни
продукти;
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- Нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER) - електричество от
възобновяеми енергийни източници, отопление и охлаждане от възобновяема енергия;
домашни и други приложения от малък мащаб на възобновяемата енергия; биогорива;
- Енергия в транспорта (STEER) - алтернативни горива и екологично чисти превозни
средства; енергийно-ефективен транспорт;
- Интегрирани инициативи - създаване на местни и регионални агенции за управление на
енергията; европейска мрежа за местни действия; устойчиви енергийни; био-бизнес
инициативи; инициативи за енергийни услуги; образователна инициатива за интелигентна
енергия.
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
3. Европейска финансова инициатива JASPERS (Joint Assistance in Supporting
Projects in European Regions)
Програмата е съвместна финансова инициатива на Европейската комисия, Европейската
инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие и предлага
техническа помощ при решаването на комплексни задачи по подготовката на качествени
значими проекти, които да се представят за кандидатстване за финансиране от
Европейските фондове пред ЕК. JASPERS е инструмент за техническа помощ за
подготовката на големи инфраструктурни проекти, за които се предвижда финансиране от
Структурните и от Кохезионния фондове на Европейския съюз.
Техническата подкрепа от страна на инициативата е безвъзмездна и се изразява в
предоставяне на консултации, съгласуване, изграждане и доусъвършенстване структурата
на проекта, преодоляване на трудности, отстраняване на пропуски и идентифициране на
нерешени проблеми.
Приоритизират се големи проекти в областта на опазването на околната среда на стойност
над 25 млн. евро.
4. 4. Европейската инициатива JESSICA (Joint European Support for Sustainable
Investment in City Areas).
JESSICA е съвместна инициатива на ЕК, Европейската инвестиционна банка и Съвета на
Европейската банка за развитие, която подкрепя публично-частни проекти за градско
развитие, чрез предоставяне на заеми, банкови гаранции и дялово участие.
На 27 май 2009 г. беше подписан Меморандум за разбирателство между правителството на
Р България и Европейската инвестиционна банка за изпълнение на инициативата JESSICA
в България. В качеството си на Холдингов фонд, ЕИБ ще подпомага българските общини в
процеса на интегрирано градско планиране и идентифициране на проектни идеи и ще
създаде Фондове за градско развитие, които да започнат реалното финансиране на проекти.
Избираемите проекти по JESSICA трябва да бъдат насочени към подобряване на градската
среда, като задължително включват компонент, който ще осигури печалба и възможност
вложеният финансов ресурс да бъде върнат обратно във Фонда за градско развитие, в
средносрочен план. Такъв тип компоненти могат да включват: бизнес центрове, бизнес
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паркове, културни институции, спортна инфраструктура, търговски зони, мерки за
енергийна ефективност и др. Чрез този револвиращ механизъм, вложеният от Европейския
фонд за регионално развитие финансов ресурс, ще продължи да бъде използван за
финансиране на проекти за градско развитие в България дори след края на програмния
период 2007-2013.
В България JESSICA се осъществява посредством ОП „Регионално развитие”, в рамките на
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие.
5. Програма за глобално опазване на околната среда (ГЕФ)
ГЕФ е механизъм за международно сътрудничество, който има за цел да осигурява
допълнително финансиране под формата на безвъзмездни помощи и преференциално
финансиране, с които да се посрещнат “допълнителни разходи” по предприемането на
съгласувателни мерки за постигане на екологични ползи от глобално естество. ГЕФ работи
чрез три Изпълнителни агенции – Програмата на ООН за развитие (UNDP), Програмата на
Обединените нации за опазване на околната среда (UNEP) и Световна банка (WB).
Финансират се проекти, които са с глобални екологични ползи в следните
конкретни области: намаляване на глобалното затопляне и климатичните промени;
опазване на международните води; запазване на биологичното разнообразие; устойчиво
управление на земите. България е член на ГЕФ и може да кандидатства за кредити от
Световна банка или да получава техническо съдействие от ПРООН.
www.gefweb.org; www.sgp-bulgaria.org
6. Норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво
развитие в България.
Програмата предоставя финансова помощ за подкрепа на проекти в следните приоритетни
области: намаляване на емисиите от парникови газове, включително проекти за съвместно
изпълнение по Протокола от Киото; проекти за енергийна ефективност и възобновяема
енергия; проекти за подпомагане на устойчивото производство, включително
сертифициране и проверка; прилагане на достиженията на правото от Шенген, подкрепа за
национални шенгенски планове, както и укрепване на съдебната система.
Норвежката програма за сътрудничество се управлява от норвежката държавна фирма
„Иновация Норвегия”. Цялостната координация на програмата от българска страна се
извършва от Националното координационно звено – Дирекция „Управление на средствата
от ЕС” в Министерство на финансите. Финансовата помощ по програмата се предоставя
посредством: индивидуални проекти, фонд за подготовка на проекти и фонд за подкрепа
на пътувания за НПО и социалните партньори. По програмата могат да кандидатстват
всички публични или частни организации или неправителствени организации, които са
регистрирани като юридически лица в Република България, действат в обществен интерес
и имат сключено партньорство с организация, регистрирана като юридическо лице в
Кралство Норвегия. Подкрепата по Норвежката програма за сътрудничество не може да
надхвърля 60% от стойността на проекта.
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Предвидени са две изключения: до 85% - за проекти на централните, регионалните или
местните власти, при осигурено допълнително финансиране от държавния или местния
бюджет; до 90% - за проекти на неправителствени организации и социалните партньори.
7. Програма на Правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна помощ
за проекти на местно равнище.
Предоставяне на финансови средства на проекти за социално и икономическо развитие. За
получаването на безвъзмездна финансова помощ от японското правителство могат да
кандидатстват областни управи, общини, държавни и общински болници и училища.
Финансират се проекти на стойност от 100 хил. лв. до 1 млн. лв. За проекти на държавни
или общински болници максималната сума е 200 хил. лв. Проектите трябва да са свързани
с приоритетите на Националния план за икономическо развитие, Националния план за
регионално развитие, областните и общинските планове. Приоритетните области за
подпомагане на обекти публична държавна или общинска собственост в реализиране на
проекти с комплексна социално-икономическа значимост, с набраните средства по
японската безвъзмездна помощ са следните: околна среда, образование, здравеопазване,
социални дейности; общинска инфраструктура и реализиране на други проекти със значим
социално-икономически ефект.
http://www.bg.emb-japan.go.jp/bg/oda/candidate/index.html
КРЕДИТНИ ЛИНИИ
1. Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни
източници за България (КЛЕЕВЕИ)
Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници е
разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в сътрудничество
с Българското правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя кредитни линии
на участващите български банки, които от своя страна предоставят заеми на частни
дружества за проекти за енергийна ефективност в промишлеността и проекти за
възобновяеми енергийни източници.
Българските банки, участващи в КЛЕЕВЕИ: Българска Пощенска Банка, Банка ДСК,
Уникредит Булбанк, Юнионбанк, Обединена Българска Банка, Банка Пиреус,
Райфайзенбанк.
2. Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL)
Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) е създадена през
2005 г. с безвъзмездни средства от МФК и кредитен ресурс от ЕБВР с оглед осъществяване
на енергоефективни мерки в жилищни сгради с бенефициенти физически лица и
домакинства.
Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 50 милиона евро
за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се
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предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на потребителски
кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Те включват: енергоефективни
прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса;
слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли и термопомпени климатични
системи.
Безвъзмездното финансиране се отпуска от Международния фонд Козлодуй (МФК), който
е основан през 2000г. със средства на Европейската комисия, страни-членки на ЕС и
Швейцария. МФК подкрепя финансово извеждането от експлоатация на блокове 1- 4 на
ядрената централа Козлодуй. МФК подкрепя и други инициативи в енергийния сектор,
които са свързани с усилията по извеждането от експлоатация на ядрените мощности, в
частност повишаването на енергийната ефективност в България.
www.reecl.org
3. Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за енергийна
ефективност в България
Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка се финансира чрез безвъзмездни
средства от Международен фонд „Козлодуй" (МФК) и кредитен ресурс от ЕИБ, чрез
подписан през м. декември 2006 г. меморандум между РБългария, ЕИБ и ЕБВР – в
качеството и на администратор на МФК. Кредитната линия е насочена към финансиране
на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за публичния
и частния сектор.
Кредитната линия осигурява не само финансов ресурс (кредити, комбинирани с
безвъзмездна помощ), но и техническа помощ при планиране и осъществяване на проекта.
4. Фонд за енергийна ефективност
Фонд за енергийна ефективност в България (ФЕЕ) е револвиращ фонд, създаден с
публично-частно партньорство като автономно юридическо лице, с цел финансиране на
инвестиционни проекти за повишаване на енергийната ефективност в съответствие с
приоритетите в националните дългосрочни и краткосрочни програми по енергийна
ефективност, приети от Министерския съвет.
Основния капитал на ФЕЕ се формира от средства предоставени от Глобалния
екологичен фонд на ООН, Правителството на Р България, средства от двустранни
(правителствени) дарения и средства от други дарители, частни предприятия. ФЕЕ
изпълнява функциите на финансираща институция за предоставяне на кредити и гаранции
по кредити, както и на център за консултации. ФЕЕ оказва съдействие на българските
фирми, общини и частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна
ефективност. Фондът предоставя финансиране, съфинансиране или гарантиране пред
други финансови институции.
Основен принцип в управлението на ФЕЕ е публично-частното партньорство. Фондът
следва ред и правила, разработени с техническата помощ, предоставена от Световната
банка и одобрени от Българското правителство.
www.bgeef.com
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5. Националният Доверителен ЕкоФонд (НДEФ)
Фондът е създаден през м. октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение “Дълг
срещу околна среда” между Правителството на Конфедерация Швейцария и
Правителството на Република България. Съгласно чл. 66, ал.1 на Закона за опазване на
околната реда, целта на Фонда е управление на средства, предоставени по силата на
суапови сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу природа”, от
международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от
продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности както и на
средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни,
чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване на
околната среда в Република България. Фондът допринася за изпълнение на политиката на
Българското правителство и поетите от страната международни ангажименти в областта на
опазване на околната среда.
Националният Доверителен ЕкоФонд е независима институция, която се ползва с
подкрепата на българското правителство. Националният Доверителен ЕкоФонд финансира
проекти в четири приоритетни области:
·
·
·
·

Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото
Намаляване замърсяването на въздуха
Опазване чистотата на водите
Опазване на биологичното разнообразие

www.ecofund-bg.org
ФОРМИ НА ПУБЛИЧНО ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
1. Договори “до ключ”
При този вид взаимоотношения, публичния сектор предоставя правата и задълженията на
частния сектор да проектира, изгради и експлоатира съоръжение за определен период.
Предмет на договора може да са инсталации за производство на енергия, системи за
ефективно използване на енергията в обществения сектор, системи за контрол и
мониторинг разхода на енергия и горива и други.
Финансирането на изпълнението на проекта може да се извърши изцяло от страна на
публичния сектор, като частния сектор заплаща “такса” за експлоатирането или да бъде
осигурено от страна на частния сектор, като изплащането на направената инвестиция е за
сметка на събирането на “такси” или други взаимния.
2. ЕСКО договори
ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко години. ЕСКО
компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги.
Основната им дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване на
енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за покриване на
всички разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от
достигнатата икономия в периода, определен като срок на откупуване. За клиента остава
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единствено задължението да осигури средства за годишни енергийни разходи, равни на
правените от него преди внедряването на енергоефективните мерки. За да се изпълни тази
услуга, между възложителя и изпълнителя се сключва специфичен договор, наречен ЕСКО
договор - договор с гарантиран резултат. Договорът с гарантиран резултат е специфичен
търговски договор, регламентиран с чл. 21 от Закона за енергийната ефективност. При
този вид договаряне, целият финансов, технически и търговски риск се поема от ЕСКО
компанията.
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Приложение 3
Предварително енергийно обследване на типове обекти в град Банско
Отопляема
площ

Отопляем
обем

Разходи за отопление
Планове за
промяна на
начина на
отопление

Обект
2

м

3

лв/сезон

м

2

лв/м

Нормализиран
разход на
енергия за
отопляване на
Разходи за
Разходи за
Разходи за
Разходи за
Разходи за
цялата площ отопление при отопление при отопление при отопление при отопление при
при
използване на използване на използване на използване на използване на
Нормативна
електричество
нафта
природен газ
дърва
ТЕЦ
температура
По график на
Росандер
kWh/сезон
лв/сезон
лв/сезон
лв/сезон
лв/сезон
лв/сезон

Банки
Обект Б1
Обект Б2

222

Обект Б3

40

Обект Ст 1
Обект Ст 2

нафта
дизелово
гориво
електричес
тво

5 480
660

19 326

-

5 480

-

-

2 319

16,5

3 488

558

-

-

-

419

199 370

-

209 184
-

96 827
-

12 314

88 560
23 900

-

42 744
46 770
39 427
29 478
43 934
13 946
133 503
34 212
26 559
26 559
18 236
5 355
18 750

19 785
21 648
18 250
13 645
20 336
6 455
61 796
15 836
12 294
12 294
8 436
-

-

18 096
19 800
16 692
12 480
18 600
5 904
56 520
14 484
11 244
11 244
7 716
2 267
4 272

Стопански обекти
5,8
нямат
3,0
нямат
Обществени

12 000
2 000

ТЕЦ
дърва

190
477

ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
нафта
нафта

6 863
18 750

36,1
39,3

18 891
35 602

Техникум по дървобработване

5 050

нафта

71 000

14,1

502 783

-

142 512

-

-

60 334

Техникум по електротехника

4 232

нафта

60 000

14,2

421 989

-

119 611

-

-

50 639

електричес
тво

3 560

28,0

10 899

1 744

-

-

-

1 308

Общинска администрация Банско
НУ ”Св. П. Хилендарски”
СОУ ”Н.Рилски”
ЗСУ - ДЦ ”Здравец”, ул. "Драма" № 1
Читалище ”Н. Вапцаров”
ОДЗ "Здравец", ул. "Пирин" №12
ЗСУ-СУПЦ "Р. Тодев" №14
Обреден дом, пл. "Н. Вапцаров" №1
ОДЗ "Здравец", ул. "Н. Рилски" №27
Музеен комплекс - музей
Музеен комплекс - ДИЦ
Поща
Пожарна

Общинска служба "Земеделие"

127

11 718

70 000
6 000

24,68
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Отопляема
площ

Отопляем
обем

Разходи за отопление
Планове за
промяна на
начина на
отопление

Обект
м2

Къща 1
Къща 2
Къща 3
Къща 4
Къща 5
Къща 6
Къща 7
Къща 8
Къща 9
Къща 10
Къща 11
Къща 12
Къща 13
Къща 14
Къща 15
Къща 16
Къща 17
Къща 18
Къща 19
Къща 20
Къща 21
Къща 22
Къща 23
Къща 24
Къща 25
Къща 26
Къща 27
Къща 28
Къща 29
Къща 30

450
650
700
60

м3

1 960
168

лв/сезон

дърва
дърва
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ

2
3
5
2

лв/м2

Частни къщи
5,4
4,8
7,1
40,0

450
150
000
400

Нормализиран
разход на
енергия за
отопляване на
Разходи за
Разходи за
Разходи за
Разходи за
Разходи за
цялата площ отопление при отопление при отопление при отопление при отопление при
при
използване на използване на използване на използване на използване на
Нормативна
електричество
нафта
природен газ
дърва
ТЕЦ
температура
По график на
Росандер
kWh/сезон
лв/сезон
лв/сезон
лв/сезон
лв/сезон
лв/сезон
39 089
56 817
-

-

6 406
8 192
4 025
5 442
1 531
425
4 875
5 102
1 049
2 239
20 635
4 450
2 579
1 049
3 203
128
5 556
2 579
18 509
3 968
4 535
7 937
2 296
1 927
4 223

2 965
3 792
1 863
2 519
708
197
2 257
2 362
485
1 036
9 552
2 060
1 194
485
1 483
59
2 572
1 194
8 567
1 837
2 099
3 674
1 063
892
1 955

2 414
3 509
-

4 691
6 818
5 000
2 400
2 712
3 468
1 704
2 304
648
180
2 064
2 160
444
948
8 736
1 884
1 092
444
1 356
54
2 352
1 092
7 836
1 680
1 920
3 360
972
816
1 788

Хотели
Обект Х1
Обект Х2

3 600

Обект Х3

4 230

Обект Х4

3 905

ТЕЦ
ТЕЦ

30-40 000

9,7

-

-

82 341
-

38 114
-

-

34 860
35 000

12 970

нафта-газ

86 301

20,4

преминават от
нафта на газ

369 075

-

104 619

-

-

44 291

10 213

нафта-газ

50 638

13,0

преминават от
нафта на газ

340 033

-

96 381

-

-

40 804

139 912

преминават от
нафта на газ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обект Х5

-

нафта-газ

Обект Х6
Обект Х7
Обект Х8

-

газ
газ
газ

268 288

11 180

нафта

118 460

10,6

417 920

-

118 460

-

-

50 150

6 500

дървесни
частици

18 900

2,9

242 963

-

-

-

18 900

29 156

Обект Х10
Обект Х11

-

газ
газ

-

-

-

-

-

-

Обект Х12

24 000

газ

107 590

Обект Х13

-

Обект Х14

800

Обект Х15

7 000

Обект Х9

Обект
Обект
Обект
Обект
Обект
Обект
Обект
Обект
Обект

Х16
Х17
Х18
Х19
Х20
Х21
Х22
Х23
Х24

-

дърва,
въглища
газ,
електричес
тво
-

ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ
ТЕЦ

237 240

9,9

преминали са от
нафта на газ
преди 3 години

896 582

-

-

117 633

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 385

8 370

3 000

3,8

69 750

-

39 719

5,7

261 708

29 900

-

9 819

-

31 405

-

-

48 498
4 308
71 712
24 121
4 705
2 098
7 823
35 232
21 939

22 449
1 994
33 194
11 165
2 178
971
3 621
16 308
10 155

-

20 532
1 824
30 360
10 212
1 992
888
3 312
14 916
9 288
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ОБЩИНА БАНСКО

Отопляема
площ

Отопляем
обем

Разходи за отопление
Планове за
промяна на
начина на
отопление

Обект
2

м

3

лв/сезон

м

2

лв/м

Нормализиран
разход на
енергия за
отопляване на
Разходи за
Разходи за
Разходи за
Разходи за
Разходи за
цялата площ отопление при отопление при отопление при отопление при отопление при
при
използване на използване на използване на използване на използване на
Нормативна
електричество
нафта
природен газ
дърва
ТЕЦ
температура
По график на
Росандер
kWh/сезон
лв/сезон
лв/сезон
лв/сезон
лв/сезон
лв/сезон

Информация от Овергаз
Обект Х25
Обект Х26
Обект Х27
Обект Х28
Обект Х29
Обект Х30
Обект Х31
Обект Х32
Обект Х33
Обект Х34
Обект Х35
Обект Х36
Обект Х37
Обект Х38
Обект Р1
Обект Р2
Обект Р3
Обект Р4
Обект Р5
Обект Р6
Обект Р7
Обект Р8
Обект Р9
Обект Р10
Обект Р11
Обект Р12
Обект Р13
Обект Р14
Обект Ст3
Обект Ст4
Обект Ст5
Обект Ст6
Обект Ст7
Обект Ст8
Обект Ст9
Обект Ст10
500 домакинства

газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
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