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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящата програма е разработена в съответствие с Национален план за действие за 

енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията 

от възобновяеми източници (ЗЕВИ). 

 Тя е насочена към активизиране на държавната политика за устойчивото използване 

на ВЕИ на общинско ниво, съобразно специфичната ситуация във всяка община. 

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

отношение към регионалната политика, са следните: 

   Децентрализация: Разширяване на отговорностите на регионалните и местните 

власти от планиране към реализиране на НПДВЕИ. 

 Планиране: Реализирането на НПДВЕИ се осъществява чрез областните и 

общинските програми и подлежи на актуализиране в резултат на мониторинга и оценките от 

прилагането й. 

 Ангажираност: Мерките на националната политика за развитие на ВЕИ не заместват, 

а допълват местните мерки. 

 Състезателност и прозрачност: Съобразно качеството на предлаганите проекти 

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

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

общинските програми се конкурират за ефективно използване на местните ресурси. 

 Партньорство и сътрудничество: осъществяване на дейностите по планирането и 

реализацията НПДВЕИ чрез партньорство с централните, регионалните и местните власти, 

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

 Информационно осигуряване: наличие на актуална информация на регионално и 

местно равнище относно изпълнението на НПДВЕИ. 

 Очаквани ефекти от подобряване на взаимодействието между централните и 

местните органи на изпълнителната власт: 

 балансиране на икономическите, екологичните и социалните аспекти при усвояване 

потенциала на ВЕИ. 

 институционална и секторна координация при решаване на задачите за развитие на 

ВЕИ. 

 Повишаване на квалификацията в институциите на регионално ниво в прилагането на 

общинските програми по ВЕИ. 

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

местно ниво. 

 

II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

 

 Общинската Програма е съобразена с развитието на особеностите и потенциала на 

община Завет за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива и действащият общински план за енергийна ефективност. 

 

Основни цели: 

 Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, подобряване на 

средата за живот и труд, чрез определяне на възможните дейности, мерки и инвестиционните 

намерения на общината. 



 

 

 

 Създаване на условия за активизиране на икономическия живот в общината при 

спазване на установените норми за вредни вещества в атмосферата. 

Подцели: 

         -  Подобряване енергийното управление на територията на общината и     намаляване 

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

         -   Внедряване на енерго спестяващи технологии и мерки; 

         -   Усъвършенстване на организацията за поддръжка и контрол на 

енергийните съоръжения. 

         -   Подобряване качеството на енергийните услуги. 

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

здравни заведения, улици, пешеходни зони и други. 

         -   Осигуряване на оптимални условия за работна среда. 

 Повишаване нивото на: Информираност, култура и знания на ръководния персонал 

на общинските обекти, експерти и специалисти на общинската администрация за работа по 

проекти от фондовете по енергийна ефективност; 

 Квалификация на експлоатационния персонал. 

 Създаване на системата за събиране на информация за енергопотреблението на 

общинските обекти и изготвяне на точни анализи и прогнози. 

 Изготвяне на проекти за финансиране от Програмите на Министерство на 

икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Министерство на образованието, младежта и науката, Програма за 

развитие на селските райони и други за внедряване на енергоспестяващи технологии и 

мерки. 

 Включване в Национални, регионални, областни и местни проекти за Евроинтеграция 

и партньорство за съвместно финансиране. 

 Използване потенциала на екипа на общината, на Съюза на учените в България и 

изграждане на партньорство при реализиране на мероприятия за енергийна ефективност. 

 

III. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

 

 Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ); 

 Закон за енергетиката (ЗЕ); 

 Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

 Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

 Закон за биологичното разнообразие (ЗБР); 

 Закон за собствеността и ползването на земеделски земи 

(ЗСПЗЗ); 

 Закон за горите; 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото прилагане; 

 Закон за водите; 

 Закон за рибарство и аквакултурите; 

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

съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа 

енергия (ЗУТ); 

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

(ЗООС); 

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

среда (ЗООС); 



 

 

 

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

електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ); 

 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството (ЗУТ). 

IV. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 

 Природо-географски характеристики 

Община Завет се намира на територията на Северен централен регион, съгласно 

Закона за регионално развитие (NUTS-2). Общински център е град Завет, което е най- 

голямото от населените места в общината. 

Карта № 1.Северен централен регион 
 

 
Източник: АНКПР 

Територията на община Завет попада в западната част на източната подобласт на 

Дунавската равнина. Тази част се нарича „Лудогорие“ и представлява обширно, 

вълнообразно и дълбоко насечено плато. 

Община Завет заема площ от 273,87 km
2
, което съставлява 11,27% от територията на 

област Разград. Община Завет заема 4-то място сред 7-те общини на областта. Границите ѝ са 

следните: 

 на югоизток – община Исперих;

 на югозапад – община Разград;

 на северозапад – община Кубрат;

 на североизток – община Тутракан и община Главиница, област Силистра.

Град Завет е отдалечен от столицата на 378 km и от областния център град Разград на 37 

km. Общината е разположена на около 40 km от р. Дунав. Най-близкият граничен пункт е 

ГКПП Русе, отстоящ на 77 km. Най-близката жп гара „Просторно“ отстои на 22 km от град 

Завет. Единственият транспортен достъп до територията на общината е автомобилният. 

Територията на община Завет се пресича от Републиканска пътна мрежа с дължина 

89,59 km, разпределена в различните категории. Основната пътна артерия минава от град 

Кубрат през град Завет (който е и център на общината) и продължава в посока град Исперих. 

Всички останали пътища са от клас II или по-нисък. Вследствие на това няма замърсяване на 

въздуха от преминаващи транспортни средства и община Завет е извън списъка на населените 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE


 

 

 

места и райони от областта с измерени максимални еднократни стойности на вредните 

показатели, които замърсяват атмосферния въздух, съгласно българския Закон за 

атмосферния въздух. 

Община Завет е община от четвърта категория. В териториалната ѝ структура влизат 7 

населени места, от които един град - Завет и селата Брестовене, Веслец, Иван Шишманово, 

Острово, Прелез, Сушево. 

Населението към 31.12.2020 г. е 8 938 жители, от които в град Завет 2608 жители, а в 

селата 6 330 жители, както следва: Брестовене (2329 д.), Веслец (855 д.), Иван Шишманово 

(300 д.), Острово (1692 д.), Прелез (645 д.) и Сушево (509 д.). 

В националната екологична мрежа са включени две защитени зони на територията на 

общината: Защитена зона „Лудогорие“ и Защитена зона „Лудогорие – Боблата“. 

Карта № 2.Национална екологична мрежа 

Източник: АНКПР 

Геоложка характеристика и релеф 

Релеф и поземлени ресурси 

Община Завет е разположена в западната част на източната подобласт на Дунавската 

хълмиста равнина, североизточно от Лудогорското плато. 

Територията на общината обхваща част от Лудогорието, което има хълмисто- ридов и 

платовиден релеф, представен от плитки вододели с наклон на север към р. Дунав и на запад 

към долината на р. Бели Лом. Релефът на община Завет е предимно равнинен със слабо 

очертан плавен наклон. Една от особеностите са доловете, разположени от запад на изток. 

Сред тях по-големи са Узунджата, Касап кулак и Зелен дол. Общинският център град Завет е 

разположен на 43° 33' северна ширина и 26° 40' източна дължина. Средната надморска 

височина за общината е 250 m. В южните райони, югоизточно от село Острово, на границата с 

община Разград се намира най-високата ѝ точка – връх Сиврикеше 334,2 m. Североизточно 

от село Веселец, в суходолието на река Царацар е най-ниската ѝ точка – 119 m надморска 



 

 

 

височина. 

В геоложко отношение територията на община Завет се изгражда изключително от 

седиментни отложения, комплекс от льосови почви и долнокредни (баремски) варовици. 

Последните изграждат основата на района и се намират обикновено дълбоко под 

повърхността на терена – от 10 до 25 m. Разкриват се на повърхността единствено в 

склоновете и основата на доловете. 

Льосовите отложения имат повсеместно разпространение, като покриват навсякъде 

варовиците и оформят съвременния морфоложки облик на района. Представляват 

микропорести, праховидни глини без наслоения, образуващи комплекс от редуващи се 

льосови хоризонтални, погребани глинести почви и дегенерирал льос. 

Поради това, че територията е изградена изцяло от глинести почви с ниски 

филтрационни свойства, районът е беден на плитки подпочвени води. 

От физико-геоложките явления и процеси широко застъпени в района са: карста, 

ерозионната дейност на повърхностните води и пропадъчните свойства на льосовите 

отложения. Пропадъчната величина се движи от няколко сантиметра до 25-30 cm, като 

обхваща пластовете в дълбочина до 10 m по степен на пропадъчност се отнася към земна 

основа от тип І. В района няма рудни и нерудни изкопаеми. 

Съхранената природа, разнообразният животински и растителен свят, природните 

забележителности, богатата история и култура, пъстрата палитра на традиции и обичаи, 

предлагат прекрасни условия за туризъм. 

Значим обект, разположен в непосредствена близост до община Завет, е Историко-

археологическият резерват „Сборяново“, който е вписан в листата на ЮНЕСКО, и е 

разположен на 10 km от град Исперих, близо до село Свещари. 

Таблица № 1 Общ баланс на територията на община Завет в декари 
 

 
Баланс на територията 

Площ на проектни 

елементи 

дка в % 

1. Земеделски земи 173 494 63,35% 

2. Горски площи 84 771 30,95% 

3. Урбанизирани територии 12 297 4,49% 

4. Водни течения и водни площи 576 0,21% 

5. Добив на полезни изкопаеми 896 0,33% 

6. Транспортна инфраструктура 1 838 0,67% 

ОБЩА ПЛОЩ 273 872 100,00% 

Източник: ОУПО Завет 

Фигура № 1. Разпределение на площта на община Завет по видове територии 

Източник: Общинска служба по земеделие в гр. Завет 



 

 

 

До момента не са регистрирани наличия на тежки метали над пределно допустима 

концентрация, засоляване и/или вкисляване на почвите, ветрова и водна ерозия на 

почвата. Това се дължи на добрите земеделски практики, като спазване на         сеитбооборот 

и правилна употреба на пестициди и торове. 

Извод: От разпределението на площта на общината по видове територии и от размера 

и структурата на земеделските земи, се вижда, че има обективни предпоставки селското 

стопанство да бъде доминиращ отрасъл в община Завет. 

Климат 

Климатът в общината е умереноконтинентален. Особеностите на релефа създават 

благоприятни условия за безпрепятствено нахлуване на студените континентални въздушни 

маси. Поради тези причини, като характерност и за цялата Разградска област е, че в 

сравнение с другите ниски части на страната, зимата тук е сред най-студените, а лятото е 

горещо, поради преобладаването на субтропични въздушни маси от по-южните географски 

ширини или формирани на място под въздействие на силното лятно слънце. 

Карта № 3 Разпределение на климатичните зони в България 
 

 

Източник: Методика за функционирането на схеми за задължения за енергийна ефективност 

Най-студените месеци през годината са януари и февруари. Средната годишна 

температура е около +10,3°С, а средната годишна температурна амплитуда е около 26°С, която 

е сред най-високите в страната. Средната стойност на температурите през юли в района е 

24°С, а същата за януари е -2°С. Средно към 20-25 октомври температурата на въздуха спада 

под 10°С, а първите есенни мразове настъпват след 15-ти ноември. 

Съгласно Методика за функционирането на схеми за задължения за енергийна 

ефективност на Министерство на икономиката и енергетиката (5 декември 2013 г.) може да 

се приеме, че община Завет попада в една климатична зона заедно с община Разград. 

Валежите са по-ниски от средните за страната, но са по-обилни в сравнение с 

останалите области в Лудогорието. Годишният ход на валежите в този район има подчертано 

континентален характер. Максимумът е през юни, а минимумът - през февруари. Валежите 

от сняг са в периода ноември - април. Средното месечно и сезонно разпределение на 

валежите е както следва: зима - 131 l/m
2
, пролет - 165 l/m

2
, лято - 227 l/m

2
 и есен - 133 l/m

2
. 

Преобладават северозападният, североизточният и южният вятър. Характерни за тази 

област са средна скорост на вятъра 1-2 m/s и високи валежни суми, които осигуряват добро 

разсейване и самоочистване на атмосферния въздух. 

Води и водни ресурси 

Подобно на по-голямата част от Лудогорието, землището на Завет е бедно на води. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/article7_bg_bulgaria.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/article7_bg_bulgaria.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/article7_bg_bulgaria.pdf


 

 

 

Поради безводието на района само на места се срещат извори с различна големина. Преди 

водоснабдяването на селището за битовите нужди на жителите са използвани множество 

кладенци. 

Речната мрежа на територията на общината е рядка и слаборазвита. Горните и 

средните течения на реките са врязани в льоса и в терциерните и кредни варовици, като 

образуват дълбоки и сухи долини. Морфологията на речните долини, врязани в миоценски 

варовици и пясъци се отличава съществено от морфологията на долините, врязани в 

плиоценските и льосови наслаги. Високите части на склоновете са заети от структурни 

стъпала, а върху по-ниските са развити речни тераси. 

Поречието на река Суха обхваща части от общината. Река Суха се влива в р. Дунав чрез 

суходолие; води началото си от високото плато, намиращо се в южния край на Добруджа 

между градовете Разград и Варна и тече в северна посока. Тя е с дължина 126 km и площ на 

водосборната област от 2404 km². 

На територията на общината са разположени 26 броя язовири, всички публична 

държавна собственост, като 17 от тях са пресъхнали. 

Като цяло водните ресурси в региона се използват нерационално както за 

водоснабдяването на селищата, така и за производството на електроенергия. 

Почвени ресурси 

Почвите в землището на Завет са предимно сиви горски (около 61%), образувани 

върху слюдести шисти, карбонатни пясъчници и др., а малко разпространени са излужени 

черноземни. Те са плодородни и са покрити с дебел слой хумус. Поради изсичането на 

горите и интензивните ерозионни процеси, сивите горски почви се характеризират с 

маломощен хумусно-елувиален хоризонт, който варира от 5 до 30 сm, като средно не 

надвишава 20 cm дълбочина. Сивите и тъмносиви горски почви имат добра структура, 

пропускат въздуха и задържат влагата и бързо се затоплят през пролетта. По-малко 

разпространени са излужените черноземни почви. Те са плодородни и са покрити с дебел слой 

хумус. 

Почвено-климатичната характеристика на общината създава възможност за 

отглеждането на всички култури, характерни за умерения климат и най-вече за развитието на 

зърнопроизводството и техническите култури. Традиционни селскостопански производства 

са: отглеждането и добиването на зърнени храни, тютюн, слънчоглед, трайни насаждения, 

дребното месно и млечно животновъдство и др. 

Флора и фауна 

Във фитогеографско отношение територията на община Завет попада в 

Евроазиатската степна и лесостепна област, в Дунавския район от равнинно-хълмистия 

дъбов пояс на долния пояс на дъбовете и черния бор. Растителността в района е представена 

от запазени в слаба степен естествени гори. В лесостепната и степна част разположена между 

районите с дъбови и крайречни гори, нарастват формациите с доминиране на степните 

тревни видове. Растителността се характеризира със средноевропейския тип дъбови гори, при 

които най-широко разпространение имат церът и благунът с примеси на габър, клен, келяв 

габър, липа, мъждрян. От храстите най-често срещани са: глог, дрян, бъз, драка, повет, 

смрадлика, леска и др. Иглолистните масиви са съставени предимно от чер бор и частично – 

от смърч. 

Естествената растителност е под формата на гори, естествени ливади, пасища и 



 

 

 

пустеещи земи. Културната растителност е представена предимно от ниви, трайни 

насаждения, изкуствени пасища и паркове. 

Животинският свят е разнообразен. Унищожаването на горите е причинило 

изчезването или съвсем ограничено запазване на редица горски обитатели като сърни, диви 

свине, благородни елени, лисици, чакали, вълци, язовци, катерици и др.; голямо 

разпространение имат гризачите – зайци, мишки, лалугери и др., а от влечугите – гущер, смок, 

пепелянка и др. 

Птичият свят е разнообразен. Разпространени са обикновените и сиви врани, гарги, 

фазани, яребици, дива патица, черешарки, кадънки, полски чучулиги, синигери, поен дрозд, 

славей, пъстър кълвач и др. 

В горите и в ловните стопанства се срещат различни видове едър и дребен дивеч. При 

едрия дивеч това са благороден елен, сърна, дива свиня, дива коза, а за дребния дивеч най-

характерните видове са див заек, фазан, яребица и дива патица. От хищниците се срещат 

лисица, чакал, вълк. 

Горски фонд 

Общата площ на горските територии в област Разград е относително малка. С обща 

площ от 547 142 дка, те представляват 22,4% от общата територия на областта, като най-голям 

е относителния им дял в община Завет – 35%. Общата залесена площ в общината възлиза на 

92 268 дка. Растителното разнообразие в горския фонд на община Завет включва над 36 

дървесни вида, в т.ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 броя тревни растителни 

видове. От дървесните видове най- широко разпространение имат церът и благунът с примеси 

на габър, клен, келяв габър, липа, мъждрян. От храстите най-често срещани са: глог, дрян, бъз, 

драка, повет, смрадлика, леска и др. Иглолистните масиви са съставени предимно от черен 

бор и частично от смърч. В горите се срещат различни видове едър и дребен дивеч. При 

едрия дивеч това са благороден елен, сърна, дива свиня, дива коза, а за дребния дивеч най-

характерните видове са див заек, фазан, яребица и дива патица. От хищниците се срещат 

лисица, чакал, вълк. В района на общината най-разпространени са: салкъмът (бяла акация; 

Robinia pseudoacia), белият и черният бор (Pinus sylvestris; Pinus nigra), хибридната топола 

(Рорulus x canadensis). 

Салкъмът (бялата акация) е най-широко залесяван сред чуждите за района видове. Той 

се отличава с бърз растеж и има калорийна дървесина, въпреки че променя някои от 

основните характеристики на почвата - уплътнение, химичен състав. 

Боровите култури са залесявани не само заради бързия им растеж и ценната им 

дървесина, а и с естетически мотиви. Широко се използват в парковите зони на града и 

селата. Днес на повечето места боровите култури са в лошо състояние. Тези гори силно 

променят състава на почвата и имат значение само за популациите на някои ядивни гъби - 

масловката. 

Тополовите култури се създават основно в поречията на малки вътрешни реки и се 

среща почти във всички населени места на общината. Те растат сравнително бързо и имат 

ценна дървесина. От друга страна са податливи па различни заболявания и лесно съхнат. По 

тази причина през деветдесетте години значителна част от тополовите насаждения в 

общината са изсечени, в резултат на което терените са силно заблатени и ерозирали. 

Липовите гори заемат много по-малки площи, основно по северните и източните 

склонове. Рядкост са и насаждения от летен дъб, космат дъб, бряст, и други, които участват в 



 

 

 

растителността на района като много малки и деградирали гори или култури. 

Общата оценка за състоянието на горите в региона е много тревожна. В тях са 

съсредоточени, включително и на територията на общината, ценни ресурси - дървесина, 

билки, гъби, богато биологично разнообразие. От друга страна те са най-застрашени от пряко 

унищожение. Горските масиви се ползват за незаконен добив на дървесина за огрев, като по 

този начин се нарушава режимът им на стопанисване и намалява ролята им на екологичен 

филтър. 

Защитени територии 

В националната екологична мрежа са включени две защитени зони: 

 Защитена зона „Лудогорие“ е обявена по Директива 79/409/EEC за опазване на 

дивите птици с идентификационен номер BG0002062, обявена със заповед № РД- 837/2008г. 

От МОСВ, с обща площ 913 890,638 дка. В границите на тази защитена зона попадат 

землищата на: с. Брестовене, с. Острово, с. Веселец, с. Прелез, с. Иван Шишманово и гр. 

Завет. Целта на защитената зона е опазване, поддържане и възстановяване на 

местообитанията в населените места, като: Малък воден бик, Орел змияр, Бухал, Среден 

пъстър кълвач, Ястребогушо коприварче, Воден дърдавец, Късокрил кюкавец и други. 

Защитена зона „Лудогорие“ е включена в Списъка на защитените зони за опазване на 

природните местообитания на дивата флора и фауна с идентификационен номер BG0000168. 

Целта на тази зона е запазване на площта и естественото състояние на природните 

местообитания и местообитанията на различни растителни и животински видовете. С 

приоритетно опазване са: 

• 10 вида природни местообитания - Мизийски гори от сребролистна липа, Панонски 

льосови, степни, тревни съобщества, Балкано-панонски церово- горунови гори и др.; 

• 17 вида бозайници - видра, добруджански хомяк, лалугер и др.; 

• 7 вида земноводни и влечуги; 

• 8 вида безгръбначни. 

 Защитена зона „Лудогорие – Боблата“ е включена в Списъка на защитените 

зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна с 

идентификационен номер BG0000171. Тази зона обхваща землищата на с. Прелез и с. 

Сушево. Целта на зоната е запазване на площта и естественото състояние на природните 

местообитания и местообитанията на видовете. Предмет на опазване са както следва: 

• 10 вида природни местообитания - полуестествени сухи тревни и храстови 

съобщества върху варовик, важни местообитания на орхидеи, Панонски льосови степни 

тревни съобщества, Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове и др.; 

• 7 вида бозайници - хомяк, лалугер, пъстър пор и др.; 

• 7 вида земноводни и влечуги; 

• 5 вида безгръбначни. 

На територията на община Завет има обявени 3 защитени вековни дървета (2 бр. в 

землището на с. Веселец и 1 бр. в Ловно стопанство „Воден“). Защитени вековни дървета на 

територията на община Завет са: Благун - записан в Държавния регистър на защитените 

вековни и забележителни дървета с №1428, находящ се в с. Веселец на 600 m северозападно 

от пътя с. Веселец – Тутракан, с приблизителна възраст от 500 г., височина 14 m и обиколка 

3,86 m; Благун - записан в Държавния регистър на защитените вековни и забележителни 

дървета с №1430, находящ се в землището на с. Веселец на 200 m от пътя с. Веселец – 

Тутракан, с приблизителната възраст 200 г., височина 14 m и обиколка 3,55 m; Летен дъб - 



 

 

 

записан в Държавния регистър на защитени, вековни и забележителни дървета с №243, 

находящ се в местността „Сухият мост“ на територията на Ловно стопанство „Воден“, където 

достъпа е ограничен. Вековните дървета са обозначени с табели, санитарното им състояние 

се определя като добро. 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 
 

Енергия от възобновяеми източници е енергията от възобновяеми неизкопаеми 

източници, а именно: вятърна енергия; слънчева енергия; енергия, съхранявана под формата 

на топлина в атмосферния въздух - аеротермална енергия; енергия, съхранявана под формата 

на топлина под повърхността на твърдата почва - геотермална енергия, енергия, съхранявана 

под формата на топлина в повърхностните води - хидротермална енергия, океанска енергия, 

водноелектрическа енергия, биомаса, газ от възобновяеми източници, сметищен газ и газ от 

пречиствателни инсталации за отпадни води. 

Основният вид ВЕИ, който се използва в община Завет е биомаса – дърва за горене, 

както в обществения сектор, така и сред населението. Докато в обществения сектор 

потреблението на дърва за горене e несъществено, то потреблението им сред населението се 

увеличава. Основен проблем тук е множеството нискоефективни, физически и морално 

остарели горивни системи. На покривите на частни жилища има инсталирани единични 

термосоларни системи, предимно със селективни панели. Термосоларни инсталации в 

общинския сектор са незначителни.  

   

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ 

      Приоритетите на община Завет за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници е в зависимост от стратегическите цели и политиката за развитие - 

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. 

      Недостатъчните финансови средства в община Завет все повече затрудняват 

въвеждането на технологии за прилагане на ЕЕ и използване на енергия от ВЕИ. 

      Възможности пред общината би могло да има в използването на различни 

механизми за насърчаване използването на ВЕИ, а именно: 

- Привличане на партньори за изграждане на системи за производство на енергия – 

ББР, частни фирми, предоставящи лизингови схеми и др. 

- Чрез сключване на договори с гарантиран резултат - ЕСКО договори. 

- Използване на финансов ресурс на европейски структурни и инвестиционни 

фондове. 

Ползите от подобна инвестиция ще бъдат: 

- задоволяване нуждите на населението на общината с по- евтина топлинна енергия; 

- значително намаление на разходите за поддръжка на обществени сгради. 

 

  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ 

 Като основа за изготвяне на програмата се използва анализ на потенциала на 

енергията от възобновяеми източници, които са налични като природен ресурс на 

територията на общината. 

Алтернативни източници на енергия на територията на община Завет 

Слънчева енергия 



 

 

 

Слънчевата енергия се използва за производство на електроенергия чрез директно 

преобразуване на слънчевото излъчване в електричество и за загряване на вода в слънчевите 

колектори или други системи. 

Производството на електричество от слънцето е особено перспективно, но за 

момента без държавни субсидии е все още неефективно. Коефициентът на полезно действие 

на широкоразпространените съоръжения не превишава 15-20%. Фотоелектрическите 

инсталации са все още скъпи и инвестициите за тях имат голям срок на откупуване (10-12 

години). Въпреки това, през последните години цената на фотоелектрическите панели 

непрекъснато пада и това ги прави най-бързо развиващият се ВЕИ сектор. 

В зависимост от това в кой регион се намира общината се определя интензивността на 

слънчевото греене и какво е средногодишното количество слънчева радиация, попадаща на 

единица хоризонтална повърхност (kWh/m
2
). Потенциалът на слънчевата радиация на 

територията на България е значителен, но заедно с това се наблюдават големи разлики в 

интензивността на слънчевото греене по региони. Средногодишното количество на слънчево 

греене за България е около 2 150 часа, а средногодишният ресурс слънчева радиация е 1 517 

kWh/m
2
. Това е около 49% от максималното слънчево греене. Общото количество теоретичен 

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

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

да се посочи приблизително 390 ktoe. 

Като официален източник за оценка на потенциала на слънчевата енергия е 

използван проект на програма PHARE, BG9307-03-01-L001 „Техническа и икономическа 

оценка на ВЕИ в България“. В основата на проекта са залегнали данни от Института по 

метеорология и хидрология към БАН, получени от всичките 119 метеорологични станции в 

България за период над 30 години. След анализ на голяма база данни по проекта, е направено 

райониране на страната по слънчев потенциал. България е разделена на три зони в 

зависимост от интензивността на слънчевото греене. 

Територията на община Завет попада във втора зона. Като по данни от анализа в 

Дългосрочната програма на община Завет за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива 2019-2029 г. средна годишна стойност на слънчевата 

радиация в община Завет е около 1 550 kWh/ год. 

От оценката се налага изводът, че има не малък теоретичен потенциал. Въз основа на 

оценения теоретичен потенциал, при значителни ограничителни условия, е извършена оценка 

само на част от техническия (достъпния) потенциал. Последната включва оценка за 

оползотворяване на слънчева енергия за загряване на вода за битови нужди на общински 

сгради. Избрана е технология за изграждане на инсталации със слънчеви колектори, които да 

се разположат на покривите на сградите. Покривната площ, която участва в оценката 

представлява 0,0002% от общата територия на общината, върху която попада слънчева 

радиация. 



 

 

 

Карта № 4. Потенциал на слънчевата енергия в България 

 

Източник: Проект на програма PHARE, BG9307-03-01-L001 Техническа и икономическа оценка на ВЕИ 

 

При преминаването през атмосферата слънчевите лъчи губят значителна част от 

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

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

30%) се задържа в нея, нагрявайки горните слоеве на атмосферата. Главна причина за това са 

поглъщането от водните пари в инфрачервената част на спектъра, озоновото поглъщане в 

ултравиолетовата част на спектъра и разсейването (отраженията) от твърдите частици във 

въздуха. Степента на влияние на земната атмосфера се дефинира като „въздушна маса“. 

Въздушната маса се измерва с разстоянието, изминато от слънчевите лъчи в атмосферата, 

спрямо минималното разстояние в зенита. За удобство това минимално разстояние се 

закръглява на 1000 W/m² и се нарича 1.0 АМ. За по-голяма яснота може да се приеме, че имаме 

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

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

 

Според принципа на усвояване на слънчевата енергия и технологичното развитие, 

съществуват два основни метода за оползотворяване – пасивен и активен. 

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

енергопреобразуващи съоръжения. Пасивният метод за оползотворяване на слънчевата 

енергия се отнася към определени строително-технически, конструктивни, архитектурни и 

интериорни решения. 

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

енергия. 

Фотоволтаичната технология за производство на електрическа енергия от слънчевата 

радиация води до 40-процентов растеж на пазара в глобален аспект и е на път да се превърне в 

един от най-значителните икономически отрасли. 

При проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство и 



 

 

 

продажба на електрическа енергия рискът е премерен. Слънчевата радиация съществува 

независимо от нашите действия или намерения от една страна, от друга не е възможно да се 

изчисли с точност до 1% какво ще бъде слънцегреенето през следващите 5 или 10 години. Но 

могат да се предвидят отклоненията му с точност 10 до 12%, което е напълно приемливо и 

достоверно при проектиране на една фотоволтаична инсталация. 

Техническият живот определя физическия живот на оборудването. Съгласно данните 

на фирми доставчици на фотоволтаични системи, при 10 годишна експлоатация 

ефективността на системите спада на 90%, а при 25 годишна експлоатация – на 80%. За 

останалите електронни уреди и кабелите физическият живот е 10 години, за носещите 

конструкции е 25 години. Икономическият живот представлява периодът, в който проектът 

носи печалба, заложена в предложението за инвестиране. 

Оползотворяването на потенциала на ресурса от възобновяема енергия позволява 

намаляване зависимостта от конвенционални енергийни ресурси и външни доставки, а също 

и до оптимизиране на общинските разходи. Това позволява пренасочване на ресурси за 

решаване на обществено значими проблеми. Освен икономически ползи, подобна 

инвестиция ще има и значителен социален ефект. Изграждането на мощности за добив на 

енергия от слънчевата енергия, позволява максимално ефективното използване на сградите 

общинска собственост през всички месеци от годината, което подобрява достъпа на 

населението до културни, социални и административни услуги. 

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 ВЕИ, предимно слънчева енергия както в 

ремонтирани, така и в новопостроени сгради. Слънчевите термични системи за топла вода на 

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

Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на 

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

слънчевите термични инсталации се заключват в следното: 

 произвежда се екологична топлинна енергия; 

 икономисват се конвенционални горива и енергии; 

 могат да се използват в райони, в които доставките на енергии и горива са 

затруднени. 

Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на 

слънчевите инсталации представлява периодът „късна пролет - лято - ранна есен“, когато 

основните фактори, определящи сумарната слънчева радиация в България, са най- 

благоприятни. Основният поток на сумарната слънчева радиация е в часовете около пладне, 

като повече от 70% от притока на слънчева енергия е в интервала от 9 до 15 часа. За този 

период може да се приеме осреднена стойност на слънчевото греене около 1 080 часа, среден 

ресурс на слънчевата радиация – 1 230 kWh/m
2
. 

Резултатите от направените изчисления показват следното: независимо че общината 

не попада териториално в най-благоприятната зона на слънчево греене, изграждането на 

такъв тип инсталации е икономически ефективно и е напълно постижимо за реализиране 

както в краткосрочен, така и в дългосрочен период. Производството на електрическа енергия 

от слънчеви фотоволтаични системи за България е ограничено поради все още високите 

капиталови разходи на този вид системи. Резултатите показват още, че от един квадратен 

метър слънчеви колектори ще се получава 630 kWh топлина за периода от 1-ви април до 30-



 

 

 

ти септември. Необходимата инвестиция за това е 1,36 лв./kWh. Простият срок на 

откупуване е: при база природен газ – 14 години, при база дизелово гориво – 6,4 г., при база 

електроенергия 

– 7,5 г. Това прави слънчевите фотоволтаични системи силно зависими от 

преференциални условия и от тази гледна точка инвестиционният интерес към тях в 

последните години значително нарасна. За постигането на националната индикативна цел – 

11% дял на електрическата енергия произведена от ВЕИ в брутното вътрешно потребление 

на страната, фотоволтаичните централи ще имат все по-голямо значение. 

Въвеждането на фотоволтаичните системи може да бъде разделено на две основни 

направления: 

 изграждане на фотоволтаични (ФВ) системи до 100 kW за задоволяване 

нуждите от електроенергия на сгради и стопански обекти; 

 изграждане на ФВ системи за производство, присъединяване и продажба на 

електроенергия за електроенергийната система на страната. 

Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на редица 

основни фактори: 

 неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата енергия 

през отделните сезони на годината; 

     физикогеографски особености на територията; 

     ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите системи в 

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

Слънчевата радиация на територията на Р България е показана на Карта №5. 

 

Карта № 5. Годишна сума на слънчевата радиация при оптимално наклонени 

фотоволтаични модули на територията на Република България 

 

Източник: Практическо използване на слънчевата радиация в България, EUROPEAN COMMISION 

DG- TREN, EC INCO - COPERNICUS Program, „Demo Solar East-West" Project № 4051/98, http://re.jrc.ec. europa. 

eu/pvgis 

Климатичните дадености на общината са благоприятни за изграждане на 

http://re.jrc.ec/


 

 

 

фотоволтаични инсталации. 

Използването на слънчевата енергия за производството на електрическа се извършва 

в обособени за целта терени. Поради спецификата на технологичния процес на производство 

на електроенергия от фотоволтаици се дава възможност за инсталиране на фотоволтаичните 

панели във вече построени или новостроящи се сгради. Това са фотоволтаични системи, 

вградени в обвивката на сградата и стандартни фотоволтаични панели, монтирани върху 

съществуващи сгради. 

Сградите общинска собственост, основно сградите на училищата и детските градини, 

са удобни за разполагане на фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия, 

защото в болшинството от случаите са разположени върху терени (училищни дворове и 

дворове на детски градини) където няма високи засенчващи сгради и в близост има 

изградени и функциониращи трафопостове. 

Вятърна енергия 

В страната има известни възможности за използване енергията на ветровете. 

Ефективното производство на електричество от вятърна енергия зависи предимно от 

географските и климатичните дадености на района. Средногодишна скорост на вятъра над 6 

m/s е границата за икономическа целесъобразност на проектите за вятърна енергия. 

Развитието на технологиите през последните години дава възможност да се използват 

мощности при скорости на вятъра 3-3.5 m/s. Средногодишната скорост на вятъра не е 

единствената представителна величина за оценката на вятъра като източник на енергия. За 

да се направят изводи за енергийните качества на вятъра, е необходимо да се направи анализ 

и на плътността на въздуха, и на турбулентността в много точки от страната на височина 10 

m над терена. Плътността за България е представена на Карта №9, като потенциалът на 

общината е сравнително слаб с малки стойности. 

Карта № 6. Теоретичен ветрови потенциал на височина 80 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Проект „EnviroGrids“, FP7, 2012 

 

 



 

Краткосрочна програма на Община Завет за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива 2021-2023 година 

 

 

В последните години производството на ветрогенератори в света е с височини на 

мачтата над 40 m. Мегаватовите вятърни турбини се инсталират на височина над 80 m над 

терена. Никоя институция в България към момента не разполага с актуални данни за 

плътността и турбулентността на въздушните потоци на височини над 10 m над земната 

повърхност. Ето защо данните, които има към момента, не дават възможност да се направи 

избор на конкретни площадки за вятърни електроцентрали на територията на страната. 

Бъдещите инвеститори в централи с вятърна енергия предварително трябва да вложат 

средства за проучване на потенциалните площадки. Редица фирми в България вече 

разполагат с апаратура и методика за извършване на оценка за това дали дадена площадка е 

подходяща за изграждане на вятърна електроцентрала. Ветроенергийният потенциал на 

България не е голям. Зоните, където е най-удачно разработването на подобни проекти в 

България, са само някои райони в планинските области и северното черноморско 

крайбрежие. 

В рамките на проект „EnviroGrids“ е изчислен потенциала на енергията от слънцето и 

вятъра на територията на Република България. След направените изчисления и анализи 

резултатите за възможностите за оползотворяване на енергийния потенциал на вятъра са 

показани на Карта №7. 

Карта № 7. Годишна средна скорост на вятъра на 6 m/s. 
 

Източник: Проект „EnviroGrids“, FP7, 2012 

На територията на България са обособени три зони с различен ветрови потенциал, но 

само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на вятърната 

енергия в електроенергия. 

 Зона А – зона на малко мащабната ветроенергетика. Включва Дунавската равнина и 

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

Ветровият ресурс на височина 10 m е по-малко от 100 W/m
2
. Средногодишната 

продължителност на интервала от скорости 5-25 m/s е 900 часа, което е около 10% от 

часовете в годината. 

 Зона В – зона на средно мащабната ветроенергетика. Включва Черноморското 
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крайбрежие и Добруджанското плато, тънка ивица по брега на р. Дунав и местата в планините 

с надморска височина до 1 000 m, където плътността на енергийния поток е от 100 до 200 

W/m
2
. Средногодишната продължителност на интервала от скорости 5-25 m/s е 4 000 часа, 

което е около 45% от часовете в годината. 

 Зона С – зона на голямата ветроенергетика. Включва откритите планински била и 

върхове с надморска височина над 1 000 m, а също така и вдадените в морето части от сушата 

(нос Калиакра и нос Емине), където средногодишната плътност на ветровия поток превишава 

200 W/m
2
. Средногодишната продължителност на интервала от скорости 5-25 m/s достига 6 

600 часа, което е 75% от часовете в годината. 

По-голямата част от територията на България попада в зони А и В. На Карта №11 е 

представена територията на страната, където са обозначени подходящите места за 

изграждане на електрически централи за производство на енергия от вятъра. 

От картата се вижда, че община Завет попада в зона В и има добри възможности за 

изграждането на ветрови генератори. 

Карта № 8. Енергиен потенциал на вятъра 

 

Източник: Проект „EnviroGrids“, FP7, 2012 

 

Енергийният ветрови потенциал на община Завет дава възможност за неговото 

рационално използване за производство на електрическа енергия за местни нужди. 

 

Енергия от водни източници 

Енергийният потенциал на водния ресурс в страната се използва за производство на 

електроенергия от ВЕЦ и е силно зависим от сезонните и климатични условия. ВЕЦ активно 

участват при покриване на върхови товари, като в дни с максимално натоварване на системата 

използваната мощност от ВЕЦ достига 1700-1800 MW. В България хидроенергийният 

потенциал е над 26 500 GWh (~2 280 ktoe) годишно. Съществуват възможности за 

изграждане на нови хидроенергийни мощности с общо годишно производство около 10 000 

GWh (~860 ktoe) годишно. ВЕЦ са най-значителният възобновяем източник на 

електроенергия в електроенергийния баланс на страната. 

Община Завет е бедна на повърхностно течащи води. В североизточната ѝ част, през 
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село Иван Шишманово и частично по границата с община Исперих и община Главиница 

преминава част от средното течение на река Царацар. Долината на реката представлява 

дълбоко всечено сред околния терен суходолие, в което епизодично (през пролетта и при 

поройни дъждове) протичат водни количества. Югоизточно от град Завет, по границата с 

община Исперих преминава и част от суходолието на река Чаирлък (ляв приток на Царацар). 

На територията на общината са разположени 28 броя водни обекта, всички общинска 

собственост, като повечето от тях са пресъхнали. 

Все по-атрактивни стават плаващите ВЕЦ, за които е характерно: 

 не изискват строителни дейности, с които да навредят на околната среда; 

 приложими са за всякакви видове реки, не се влияят от нивото на водата, 

от скоростта на течение, наклони и т.н.; 

 могат да се проектират за необходимата мощност; 

 могат да се използват целогодишно, сезонно (за напояване) или 

инцидентно (при гасене на пожари); 

 не влияят на биологичната флора и фауна в реката. 

Водните басейни – езера и язовири биха могли да се използват и за плаващи 

фотоелектрични централи. 

В България за геотермални се считат всички минерални води с температура над 20°С. 

Потенциалът на геотермалния ресурс се измерва с количеството енергия, което може да бъде 

усвоено в даден температурен интервал. Характерно за водите у нас е, че са хипертермални с 

температури до 100° С. В община Завет няма потенциал за използване на геотермален 

ресурс. 

Енергия от биомаса 

От всички ВЕИ най-голям неизползван, технически достъпен, енергиен потенциал 

има биомасата, като от нея може да се произвежда топлина, електричество или транспортно 

гориво. Тя е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За целта е целесъобразно да се 

използва потенциала на отпадъци от селското и горско стопанство, на битови отпадъци и 

малоценна дървесина. Обобщени данни за потенциала и приложението на източниците на 

биомаса в България са дадени в Националната дългосрочна програма за насърчаване 

използването на биомасата за периода 2008-2020г. 

Таблица № …….. Потенциал на биомаса в България 

 

Вид отпадък 

Потенциал 

Общ Неизползван 

ktoe ktoe % 

Дървесина 1 110 510 46 

Отпадъци от индустрията 77 23 30 

Селскостопански растителни отпадъци 1 000 1 000 100 

Селскостопански животински отпадъци 320 320 100 

Сметищен газ 68 68 100 

Рапицово масло и отпадни мазнини 117 117 100 

Общо 2 692 2 038 76 

Източник: Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за 

периода 2008-2020 г. 

 

Технологиите за биомаса използват възобновяеми ресурси за произвеждане на цяла 
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гама от различни видове продукти, свързани с енергията, включително електричество, течни, 

твърди и газообразни горива, химикали и други материали. Дървесината, най-големият 

източник на биоенергия, се е използвала хиляди години за производство на топлина. Има 

много видове биомаса, които могат да бъдат използвани за производството на горива, 

химикали и енергия. Това са дървесина, растения, остатъци от селското стопанство и 

лесовъдството, както и органичните компоненти на битови и индустриални отпадъци. 

Биомасата може да бъде възстановявана чрез култивиране на енергийни реколти, като 

бързорастящи дървета и треви, наречени суровина за биомаса. 

Енергийният потенциал на биомасата при директно потребление се предоставя почти 

на 100% на крайния потребител, тъй като липсват загубите при преобразуване, пренос и 

дистрибуция, характерни за други горива и енергии. Делът на биомасата в крайното 

енергийно потребление към момента е близък до дела на природния газ. 

България притежава значителен потенциал на отпадна и малоценна биомаса, която 

сега не се оползотворява и може да се използва за енергийни цели. Използването на 

биомасата за производство на електроенергия отстъпва по икономически показатели на 

вносните и евтините местни въглища, ядрената и водната енергия. 

Органичната материя с растителен и животински произход представлява важен 

енергиен ресурс, който може да се използва в общината. 

По смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗУО „биоотпадъци“ са 

биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от 

домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както 

и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост. 

Енергия от течно гориво 

Течното гориво, като нафта и дизел, е често използван енергиен ресурс. Използва се 

най-често като заместител на електроенергията, където отоплителните устройства са 

остарели и не са предприети мерки за енергийна ефективност. В по-голямата си част котлите 

за локално отопление на обществените сгради работят с нафта или твърди горива, горелките 

са неефективни, липсва измерителна апаратура и автоматизация. Бензинът е най-често 

използваното течно гориво за автомобилните двигатели. 

 

В европейска директива, която има за цел да увеличи използването на биогорива в 

страните от общността, е предвидено всички страни членки да увеличат използването на 

биогоривата. 

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

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

биогорива са биодизелът и биоетанолът. 

Енергия от природен газ 

Природният газ е един от най-евтините енергоизточници за дома и най- популярния 

избор за отопление, готвене и топла вода в Европа. Уредите на природен газ са икономични. 

Коефициентът на полезно действие на газовото оборудване е почти 100%. Използването на 

природен газ не води до отделяне на сажди, миризми и прах. 

На територията на община Завет няма изградена газоразпределителна мрежа за битова 
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газификация. В Плана за интегрирано развитие на община Завет 2021-2027 е предвидена 

мярка за изграждане на газопреносни и разпределителни мрежи за битова газификация. 

Оксиводородни смеси 

Това е смес на кислород и водород, получена при електролиза на вода с катализатор 

калиева основа. Тази смес е позната и като Браунов газ, открит от Илия Вълков (Юл Браун). 

Тази смес гори с температура до 6000
0
С. Добавянето на тази смес при изгарянето на 

стандартни горива, нафта, въглища, биомаса, намалява разхода им с около 30%, като 

същевременно в атмосферата не се отделят вредни вещества като газове или частици. 

 

ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 

ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (НПДЕВИ)  

 

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

за успеха и ефективността на енергийната политика на Община Завет. При избора на дейности 

и мерки е необходимо да бъдат взети предвид: 

 - достъпност на избраните мерки и дейности;  

- ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции;  

- проследяване на резултатите.  

- контрол на вложените средства.  

За насърчаване използването на ВИ са приложими следните мерки:  

- Административни мерки  

- Финансово-технически мерки 

 

Административни мерки  

При изготвяне на дългосрочните и краткосрочни програми за оползотворяване на 

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

бъдат заложени и списък от административни мерки, имащи отношение към реализирането на 

програмите. 

Примерни административни мерки, съгласно методическите указания на АУЕР:  

 

- При разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени планове 

за населените места в общината да се отчитат възможностите за използване на енергия от 

възобновяеми източници;  

- Да се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, съществуващите и да не 

допускат приемане на нови административни ограничения пред инициативите за използване 

на енергия от възобновяеми източници;  

- Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти за достъп и 

потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници, потребление на газ от възобновяеми източници, както и за 

потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;  

- Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти на индивидуални 

системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници;  

- Общината да провежда информационни и обучителни кампании сред населението за 

мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на 

енергия от възобновяеми източници.  

Препоръчителни административни мерки за Община Завет:  
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1. Въвеждане на енергиен мениджмънт в общината, в съответствие с 

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

2. Съгласувано и ефективно изпълнение на програмите за насърчаване 

използването на ВЕИ;  

3. Ефективно общинско планиране и функционираща общинска администрация; 

4. Съобразяване на общите и подробните устройствени планове за населените 

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

5. Минимизиране на административните ограничения пред инициативите за 

използване на енергия от ВИ;  

6. Подпомагане реализирането на проекти на индивидуални системи за използване 

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

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

системи с внедрени соларни панели;  

8. Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на 

нови, оползотворяващи енергия от ВИ;  

9. Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради 

успоредно с мерки по оползотворяване на енергията от ВИ.  

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

възобновяеми енергийни източници.  

11. Стимулиране производството на енергия от биомаса.  

12. Провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за 

мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на 

енергия от възобновяеми източници. 

 Финансово – технически  мерки 

Технически мерки Съгласно методическите указания на АУЕР, Програмата за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници трябва да отразява 

наличието и възможностите за съчетаване на мерките за оползотворяване на енергията от 

възобновяеми източници с тези, насочени към повишаване на енергийната ефективност.  

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за енергийна 

ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен 

ремонт или преустройство на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на 

собственост – държавна и общинска;  

- Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми 

източници върху покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради със 

смесен режим на собственост – държавна и общинска;  

- Подмяна на общинския транспорт, използващ конвенционални горива с транспорт 

използващ биогорива при спазване на критериите за устойчивост по чл.37, ал.1 от ЗЕВИ и/или 

енергия от възобновяеми източници;  

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и 

реконструкция на мрежите за улично осветление на територията на общината;  

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и 

реконструкция на парково, декоративно и фасадно осветление на територията на общината. 

Мерките, заложени в настоящата Програма на община Завет за оползотворяване на енергията 

от възобновяеми източници ще се съчетават с мерките, заложени в НПДЕВИ. 
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Препоръчителни технически мерки за Община Завет:  

 

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

ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен 

ремонт или преустройство на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на 

собственост – държавна и общинска;  

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

източници върху покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради със 

смесен режим на собственост – държавна и общинска;  

3. Използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и 

реконструкция на мрежите за улично осветление на територията на общината;  

4. Използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и 

реконструкция на парково, декоративно и фасадно осветление на територията на общината.  

5. Изграждане на фотоволтаични централи върху имоти общинска собственост, 

които не са подходящи за ползване от земеделски производители.  

Източници и схеми на финансиране 

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

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

Следните източници на финансиране биха могли да бъдат използвани: 

Основните източници на финансиране на настоящата Програма са:  

- Държавни субсидии – републикански бюджет;  

- Общински бюджет;  

- Собствени средства на заинтересовани лица;  

- Договори с гарантиран резултат;  

- Публично - частно партньорство;  

- Финансиране по Оперативни програми;  

- Финансови схеми по Национални и европейски схеми за подпомагане;  

- Кредити с грантове по специализираните кредитни линии.  

 

При определянето на източниците на финансиране за реализиране целите на 

Краткосрочната общинска програма за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогорива на община Завет, 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 

Собствени средства от общинския бюджет  

Възможностите за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в рамките на 

общинския бюджет се ограничават до отпускане на средства за подобряване на енергийните 

характеристики на образователната и социалната инфраструктура и уличното осветление. При 

реализирането на мащабни инвестиции и финансирането на цялостни решения ролята на 

общинския бюджет е само допълваща спрямо общия размер на необходимия финансов ресурс. 

Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР);  

Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници е 

разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в сътрудничество с 
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Българското правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя кредитни линии на 

участващите български банки, които от своя страна предоставят заеми на частни дружества за 

проекти за енергийна ефективност в промишлеността и проекти за възобновяеми енергийни 

източници. 

Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) 

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

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

осъществяване на енергоефективни мерки в жилищни сгради с бенефициенти физически лица 

и домакинства.  

 

Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 50 милиона 

евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се 

предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на потребителски кредити 

за енергоспестяващи мерки в българските домове.  

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

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

термопомпени климатични системи. 

Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за енергийна 

ефективност в България 

Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка се финансира чрез 

безвъзмездни средства от Международен фонд „Козлодуй" (МФК) и кредитен ресурс от ЕИБ, 

чрез подписан през м. декември 2006 г. меморандум между Р. България, ЕИБ и ЕБВР – в 

качеството и на администратор на МФК. Кредитната линия е насочена към финансиране на 

проекти за енергийна ефективност и възобновяеми 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. 

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";  

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

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

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

ефективност в съответствие с приоритетите в националните дългосрочни и краткосрочни 

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

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

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

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

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

консултации. ФЕЕВИ оказва съдействие на българските фирми, общини и частни лица в 

изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна ефективност. Фондът предоставя 

финансиране, съфинансиране или гарантиране пред други финансови институции. 

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

Фондът следва ред и правила, разработени с техническата помощ, предоставена от Световната 

банка и одобрени от Българското правителство. 

         www.bgeef.com 

Национален доверителен ЕкоФонд;  

Фондът е създаден през м. октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение “Дълг 

срещу околна среда” между Правителството на Конфедерация Швейцария и Правителството 

на Република България. Съгласно чл. 66, ал.1 на Закона за опазване на околната реда, целта на 

http://www.bgeef.com/
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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  

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

правата и задълженията на частния сектор да проектира, изгради и експлоатира съоръжение за 

определен период. Предмет на договора може да са инсталации за производство на енергия, 

системи за ефективно използване на енергията в обществения сектор, системи за контрол и 

мониторинг разхода на енергия и горива и други.  

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

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

осигурено от страна на частния сектор, като изплащането на направената инвестиция е за 

сметка на събирането на “такси” или други вземания. 

ЕСКО услуги  

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

ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги. 

Основната им дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване на 

енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички 

разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата 

икономия в периода, определен като срок на откупуване. Договорът с гарантиран резултат е 

специфичен търговски договор, регламентиран с чл. 38 от Закона за енергийната ефективност. 

Намаляване разходите за горива, енергия и други консумативи и повишаването на комфорта в 

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

и експлоатация и/или проектиране, доставка, монтаж. Могат да бъдат реализирани някои от 

следните схеми: 

Договор с гарантиран резултат 

При този вид договори фирмата за енергийни услуги гарантира минимално ниво на 

икономии. Постигнатите допълнителни ефекти над гарантираните се разпределят дялово 

между страните или се капитализират само в една от тях. Частният сектор поема риска, при 

условие, че не бъдат постигнати минималните гарантирани икономии, да не възвърне 

инвестициите си. Финансиране: Финансовите средства за осъществяване на подобен тип 

проекти могат да са собствени средства на частния сектор, привлечени средства, финансиране 

от трета страна. 

Зелени инвестиции - механизъм на Протокола от Киото 

http://www.ecofund-bg.org/
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Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), се създава вътрешна българска система за 

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

електричество от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), производителят му получава 

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

 

 Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда;  

 Финансовия механизъм на ЕС  

 Структурни фондове на ЕС  

 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради  

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

№ Мерки за ЕЕ Очаквани резултати Индикатор Мярка Източник на информация 

 

1 

Насърчаване 

използването на 

енергия от 

възобновяеми 

източници в 

публичния и частния 

сектор  

Въведени ВЕИ в общински сгради и 

намаляване потреблението на енергия в 

тях; 

Намаляване разходите в общинския 

бюджет; 

Въведени ВЕИ в жилищни сгради; 

Повишаване на комфорта на обитаване 

на обектите; 

Намаляване потреблението на енергия в 

общината. 

Общински сгради с 

въведени ВЕИ; 

Частни жилищни 

сгради с ВЕИ; 

Количество 

спестена 

енергия; 

Количество 

спестени емисии на 

СО² 

Икономии в 

общинския бюджет  

Брой 

 

  Брой 

 

 

kWh 

 

 

Тон 

 

 

Лева 

Технически и работни проекти, 

издадени разрешения за строеж; 

 

Справки за потребявано 

количество ел. енергия; 

 

Годишни отчети за изпълнение 

на общинския бюджет. 

 

2 Стимулиране на 

бизнес сектора за 

използване на ВЕИ и 

привличане на 

местни и 

чуждестранни 

инвестиции  

Инсталирани фотоволтаични и/или 

слънчеви системи върху големи покривни 

и сградни площи на производствени 

предприятия, складове, търговски и офис 

сгради; 

Намаляване потреблението на енергия; 

Подобряване условията на труд. 

Обновени 

производствени 

сгради; 

Количество 

спестена 

енергия; 

Количество 

спестени емисии на 

СО² 

Брой 

 

 

kWh 

 

 

Тон 

 

 

Технически и работни проекти; 

Издадени разрешения за строеж; 

Справки за потребявано 

количество ел. енергия.  

3 Използване на 

енергия от ВЕИ при 

осветление на улици 

и  площади 

Извършено енергийно обследване на 

системата за улично осветление на 

територията на общината; 

Въведено енергоспестяващо улично 

осветление в община Завет; 

Намаляване потреблението на енергия; 

Намаляване разходите в общинския 

бюджет. 

 

Монтирани 

енергоспестяващи 

осветителни тела; 

Количество 

спестена 

енергия; 

Количество 

спестени емисии 

на СО² 

Брой 

 

 

 

kWh 

 

 

 

Тон 

Резюмета и доклади от 

извършени енергийни 

обследвания на уличното 

осветление; 

Справки за потребявано 

количество ел. енергия за улично 

осветление Годишни отчети за 

изпълнение на общинския 

бюджет. 

4 Повишаване на 

квалификацията на 

общинските 

служители с цел 

изпълнение на 

проекти свързани с 

въвеждането и 

използването на ВЕИ 

Проведени обучения на общински 

служители за въвеждане на ВЕИ; 

Изпълнение на заложените в общинската 

краткосрочна програма за насърчаване 

използването на ВЕИ и биогорива 

проекти и дейности; 

Създадена информационна система за 

ВЕИ в община Завет, включваща база 

данни за инвестиционните разходи и 

количествата произведена енергия. 

Реализирани 

проекти в областта 

на ВЕИ; 

Проведени 

обучения; 

Обучени общински 

служители за ВЕИ; 

Създадени 

информационни 

системи за ВЕИ в 
община Завет 

Брой 

 

 

 

Брой 

 

Брой 

 

 

 

Брой 

Документация на реализираните 

проекти; 

Присъствени списъци, 

сертификати и други документи 

за проведени обучения; 

Годишни справки от създадената 

информационна система за ВЕИ 

в община Завет, включваща база 

данни за инвестиционните 

разходи и количествата 

произведена енергия. 
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5 Повишаване на 

нивото на 

информираност сред 

заинтересованите 

страни в частния и 

публичния сектор, 

както и сред 

гражданите във 

връзка с 

възобновяемите 

енергийни източници 

Подобрена информираност на 

гражданите и бизнеса по въпроси, 

свързани с ползите от въвеждане на ВЕИ 

Проведени 

информационни 

кампании; 

Проведени 

семинарии  

обучения; 

Изработени 

информационни 

материали; 

Публикации в 

медии. 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

 

 

Брой 

Присъствени списъци; 

 

 

Снимки; 

 

Копия на информационни 

материали; 

 

Копия на публикации в медии. 

 

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

на изпълнението, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите резултати.  

 

ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

Инвестициите във възобновяеми енергийни източници предлагат осезаеми ползи за 

околната среда и икономиката, а настоящата програма прави възможни такива инвестиции. 

Основните ползи са: 

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

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

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

сметки за потребление се редуцират; 

- Повишаване на конкурентоспособността – Инвестициите в производството 

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

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

разходи означават по-голяма конкурентоспособност; 

- Ползи за околната среда – Инвестициите в производството на възобновяеми 

енергийни източници намаляват емисиите на въглероден двуокис и така допринасят пряко за 

по-чиста околна среда. 

 

Краткосрочната Програма на Община Завет за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници и биогорива има отворен характер и в срока на действие до 2023 г. 

ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от нормативните изисквания, 

новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и финансови възможности за реализация 

на нови мерки, проекти и дейности. 

 

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

приета с Решение № 269 по Протокол №26 от 24.03.2022 г. на Общинския съвет – Завет. 

 

 

 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.  

 

ЕРСИН ИСМАИЛ  

Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 

Програмата е публикувана на интернет страницата на Община Завет на 28.03.2022 г. 

 


