
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 
 

 
 

 
 
 

КРАТКОСРОЧНА 

 ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И  

БИОГОРИВА 

ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2024 г. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Месец септември 2021 г. 

 

 



 

Съдържание: 

I. Въведение ........................................................................................................................... 3 
II.   Нормативни актове ............................................................................................................ 5 
III. Профил на общината .................................................................................................... 5 

ІV.  Текущо състояние, съществуващи трудности и пречки за използване на ВЕИ.........23 
V. Потенциал и възможности за използване на енергия от ВЕИ ................................ 24 
VІ. SWOT анализ ............................................................................................................. 434 
VIІ. Стратегическа цел  ...................................................................................................... 44 
VIIІ. Индикатори за наблюдение ........................................................................................ 45 
ІХ Източници на финансиране ........................................................................................ 45 
X. Заинтересовани страни ............................................................................................... 46 
XІ. Очакван ефект ............................................................................................................. 46 
XIІ. Мониторинг, оценка и отчет ...................................................................................... 47 
 

Ползвани означения и съкращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ВЕТ 
ЕС 
ЕЕ 
БГВ 
ДКЕВР 
НДПНВЕИ 
МБВР 
МУЕП 
ПЧП 
ОП 
ФЕЕ 
МСП 
НПО 

Възобновяеми енергийни технологии 
Европейски съюз 
Енергийна ефективност 
Бойлер за гореща вода 
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 
Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 
Международна банка за възстановяване и развитие 
Местен устойчив енергиен план 
Публично-частно партньорство 
Оперативна програма 
Фонд “Енергийна Ефективност” 
Малки и средни предприятия 
Неправителствена организация 

Тео.П Теоретичен потенциал 

Тх.П Технически потенциал 

PVGIS 
PV 

Географска информационна система 
Фотоволтаик  

КПД Коефициент на полезно действие 

кВт Киловат 

МВт Мегават 

кВтч 

кВт(р) 

Киловат час 
Киловат пик 

МВтч Мегават час 

кВт/год Киловата годишно 

МВтч/год Мегават часа годишно 

η КПД (коефициент на полезно действие) 

h Час  

нм
3
 Нормални метра кубични 

м
2
 Метър квадратен 

кв.м. Квадратен метър 

кв.км. Квадратен километър 

л/сек Литър за секунда 
о
С 

Ktoe 
Mtoe 

Градус Целзий 
Килотон нефтен еквивалент 
Мегатон нефтен еквивалент 

NUTS Регион за планиране 

ОШ Облекчителна шахта 

мВЕЦ 
 

Малка ВЕЦ 



І. Въведение 

       Документът  е  разработен  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).  

Приоритетите  в  политиката  на  енергийния  сектор  са  отразени  в Националния  план  

за  икономическо  развитие  на  Република  България,  в Енергийната  стратегия  на  страната  

и  са  в  хармония  с  изискванията  на европейските  директиви  и  пазарни  механизми.  

Важен  аспект,  посочен  в  нея,  е политиката  за  насърчаване  използването  на  ВЕИ.  

Оптималното  използване  на енергийните  ресурси,  предоставени  от  ВЕИ,  е  средство  за  

достигане  на устойчиво  енергийно  развитие  и  минимизиране  на  вредните  въздействия  

върху околната  среда  от  дейностите  в  енергийния  сектор.  Произведената  енергия  от 

ВЕИ  е  важен  показател  за  конкурентноспособността  и  енергийната независимост  на  

националната  икономика.  Делът  на  ВЕИ  в  енергийния  баланс на България е значително 

по-малък от средния за страните от ЕС.  

Държавното  управление  и  системата  на  обществените  отношения  при осъществяване  

политиката за насърчаване използването на ВЕИ са регламентирани в Закона за 

енергетиката. 

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници и енергийна 

ефективност са в основата на Стратегията за устойчиво развитие на ЕС. Устойчивото 

развитие е фундаментална и всеобхватна цел на ЕС, насочена към непрекъснато подобряване 

на качеството на живот на настоящите и бъдещите поколения чрез ефективното използване 

на ресурси и не екологичния и социален иновационен потенциал на икономиката. За да 

изпълни поетите задължения към Европейската общност и според изискванията на Закона за 

енергийна ефективност всяка община е необходимо да изготви планове и програми за 

енергийна ефективност.  

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

енергийни източници и биогорива на Община Гълъбово за периода 2021 – 2024 г. е 

разработена в съответствие и с Националната енергийна стратегия на Република България до 

2020г. Програмата е съобразена с европейската политическа рамка в сферата на енергийната 

ефективност, като решенията са насочени към конкретни проблеми на българската 

енергетика. Целта на програмата е да се подпомогне справянето с един мащабен проблем на 

локално ниво, като благодарение на синергичния ефект се подпомогне развитието на 

вътрешния енергиен пазар и достигането на дългосрочни количествени цели.   

Основните цели на страната са: 

- 20% намаляване на емисиите на парникови газове спрямо 1990 г.; 

- 20% дял на ВЕИ в общия енергиен микс; 

- 10% на енергия от възобновяеми източници в транспорта;  

- Подобряване на енергийната ефективност с 20%.  

        Разработването на  Кратносрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Гълъбово е необходимо, за да се 

повиши енергийната ефективност на общината и за да се отчете напредъка и нуждата от 

допълнителни мерки и начини за справяне с глобалните проблеми: климатичните проблеми, 

повишаване на енергийната ефективност и намаляване на големия дял енергия, употребена в 

икономиката, ограничаване на енергийната зависимост на ЕС и икономически растеж.  

        Стимулиране производството на енергия от ВЕИ се обуславя и от още два важни  

фактора: намаляване  на  енергийната  зависимост  на  страната  и намаляване на вредните 

емисиите парникови газове.  

        Регионалните  цели  трябва  да  са  в  синхрон  с  националните  цели.  По същество  

обаче,  те  са  по-прагматични  и  са  свързани  с  конкретни  регионални проблеми. Най-

важните от тях са:  

•  Повишаване на енергийната независимост на общините и региона;  

•  Създаване на временна и постоянна трудова заетост;  

•  Подобряване параметрите на околната среда;  

•  Привличане на местни и чуждестранни инвестиции;  



•  Осигуряване на по-евтина енергия;  

•  Въвеждане на нови технологии и ноу-хау.  

•  Осъществяване на местно устойчиво енергийно развитие. 

 

Принципите,  които  са  залегнали  в  разработването  на  НДПВЕИ  и  които имат отношение 

към регионалната политика, са следните:  

• Децентрализация: Разширяване на отговорностите на регионалните и местните власти от 

планиране към реализиране на НДПВЕИ.  

• Планиране: Реализирането на НДПВЕИ 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 АЕЕ 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 НДПВЕИ 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  НДПВЕИ.  

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 

областните и общински програми по ВЕИ.  

•  Изграждане  на  информационна  система  за  подпомагане  на дейностите по ЕЕ и ВЕИ на 

местно ниво. 

      Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местният ресурс  от  

ВЕИ  са  важен  инструмент  за  осъществяване  на  националната политика  и  стратегия  за 

развитие на енергийният сектор, за реализиране на поетите  от  страната  ни  ангажименти  в  

областта  на  опазване  на  околната  среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.  

Общинската  програма  за  насърчаване  на  използването  на  ВЕИ  е  израз  на политиката за 

устойчиво развитие на община Гълъбово. 

       В следствие изпълнението на програмата се очаква реализирането на следните две 

основни цели: 

 Насърчаване  използването  на  енергия  от  възобновяеми  източници,  

подобряване на средата за живот и труд.  

 Създаване  на  условия  за  активизиране  на  икономическия  живот  в  общината 

при спазване на установените норми за вредни вещества в атмосферата.  

И подцели за осъществяването им: 

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

бюджет чрез:  

    -  Внедряване на енергоспестяващи 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. 

 

ІІ. Нормативни актове 

Република България като член на ЕС е ангажирана да постигне целите на всички държави 

от съюза, като предприеме действия за повишаване на енергоефективността и развитие на 

възобновяемите енергийни източници. Действащите нормативни документи, с които трябва 

да се съобрази Програмата на община Гълъбово за насърчаване на използването на 

възобновяеми енергийни източници и биогорива са: 

» Рамкова конвенция на ООН по Изменение на климата, приета през юни 1992 г., 

ратифицирана от България през 1995 г. ; 

» Протокола от Киото, ратифициран през 2002г.; 

» Стратегия Европа 2020 

» Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновими 

източници;  

» Директива 2009/72/ЕО на Европейския Парламент и Съвета – от 13 юли 2009г.; 

» Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 г. 

относно енергийната ефективност на сградния фонд;  

» Директива 2006/32/ЕО на европейския парламент и съвета от 5 април 2006 г. относно 

ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги; 

» Директива 2004/8/ЕО за комбинирано производство на топло- и електроенергия;  

» Стратегическия план за енергийните технологии;  

» Енергийната стратегия на Българиядо 2020 г.; 

» Закон за енергетиката; 

» Закон за енергийната ефективност; 

» Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008-2010; 

» Програма на Правителството на Република България; 

» Национален план за действие по промените на климата; 

» Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2015; 

» Национална краткосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2007; 

» Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна 

ефективност, приета с протокол 28/14.07.2005 и план програма за изпълнението й;  

» Трети национален план за действие по енергийна ефективност 2013-2020 г.; 

» Отчет за изпълнението на Втори национален план за действие по енергийна 

ефективност;  

» Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г.;  

» Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г.;  

» Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за условията и реда за извършване на обследване за 

енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни 

характеристики и категориите сертификати;  

» Наредба №РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите;  

» Наредба №РД-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на 

проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по 

чл.27 ал.1 и чл.28 ал.1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и 

ползване на базата данни за тях;  

» Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за 

разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата 

по чл.10 ал.1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна 

ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните 

спестявания;  



» Наредба №РД-16-347 от 2 април 2009 г. за условията и реда за определяне размера и 

изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до 

енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост;  

» Наредба №РД-16-301 от 20 март 2009 г. за определяне на съдържанието, структурата, 

условията и реда за набиране и предоставяне на информация;  

» Наредба №РД-16-346 от 2 април 2009 г. за показателите за разход на енергия, 

енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на 

обследване за енергийна ефективност на промишлени системи;  

» Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите;  

» Наредба №РД-16-348 от 2 април 2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в 

регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна 

ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за 

придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на 

дейностите по обследване и сертифициране.  

 

ІІІ. Профил на община Гълъбово 

1. Физико – географски характеристики 

1.1. Географско положение 

Община Гълъбово се намира в Югоизточна България и територията й обхваща част от 

Горнотракийската низина и Сакар планина. Общината е разположена в югоизточните части 

на област с административен център Стара Загора и се причислява към Южния централен 

район. Заема площ от 348,8 км2, което представлява 6,8% от територията на областта, 1,55% 

от територията на района за планиране и 0,31% от тази на страната. 

Северната граница на общината е с община Раднево, а южната с общините Симеоновград 

и Харманли (които попадат в обхвата на област Хасково). На запад община Гълъбово 

граничи със землището на община Опан, а на изток с Тополовград.  

Община Гълъбово отстои на 63 км от държавната граница с Република Гърция и на 75 км 

от границата с Република Турция. Общинският център град Гълъбово отстои на 217 км от 

столицата и на 37 км от областния център Стара Загора. Вътрешнообщинските транспортни 

връзки се осигуряват предимно от третокласни и общински пътища. През територията на 

общината преминава и второкласният републикански път II-55 Велико Търново – 

Свиленград.  

Селищната мрежа включва 11 населени места - гр.Гълъбово и 10 села – Априлово, 

Великово, Главан, Искрица, Медникарово, Мусачево, Мъдрец, Обручище, Помощник и 

Разделна. Гъстотата на населението в обхванатата територия по данни на НСИ е 36,8 

д./кв.км. през 2013г. при 67 души/кв.км за страната.  

По брой на населението (12 200 души към 31.12.2020 г.) община Гълъбово попада в 

групата на малките селища – от 5 до 30 хил. души, нарежда се на 109 място сред общините 

по броя на населението. 

 

1.2 Релеф и геоложки строеж  

Община Гълъбово е със средна надморска височина 171 м. и абсолютни височини в 

границите от 100 до 370 м. Релефът е предимно равнинен, но в източната и западна част на 

територията й има разположени ниски хълмове, тъй като в територията й се включва част от 

Сакар планина. Нарастване на надморската височина се наблюдава в посока югоизток.   

Според морфографската подялба на страната територията на общината принадлежи към 

Горнотракийската низина, а най-югоизточната част – към Сакар планина. 

Съвременният релеф отразява сложния геоложки строеж на територията и формирането 

му е свързано с проявата на денудационни, ерозионни и акумулационни процеси.  

Основно релефът на общината е представен от морфоструктурата на Балканидите. 

Горнотракийската низина представлява грабеновидно понижение, което в източната си част 

леко потъва и в наши дни.  

През Плиоцена Горнотракийската низина е била дъно на езерен басейн, в който се 

наблюдава значителна алувиално-дървесна акумулация. Характерните особености на района 



и процесите през неотектонската епоха са довели до формирането на лигнитни въглища, 

образуващи пластове, залягащи на неголяма дълбочина. През Кватернера около река 

Сазлийка са се образували кватернерни речни тераси. Ландшафтните комплекси, които са се 

формирали през холоцена, на територията на община Гълъбово са силно повлияни от 

антропогенната дейност, най-вече добива на полезни изкопаеми, при който са създадени 

големи позитивни и негативни форми на релефа.  

 

1.3 Полезни изкопаеми  

Палеогеографското развитие на територията на общината предопределя и наличието на 

полезни изкопаеми. Основният минерално-суровинен ресурс, с който разполага община 

Гълъбово, са лигнитните въглища. Лигнитните въглища са в основата на водещите 

икономически отрасли в общината – въгледобив и електропроизводство. Те са част от 

Източно-маришкия каменно-въглен басейн (площ около 200 кв.км; около 2,6 млрд. т, 

разположени в пласт с дебелина 30 м; представляващи 57% от въглищните запаси на 

България), разположен на териториите на общини Гълъбово и Раднево. Въглищните 

пластове са в три продуктивни хоризонта и са плитко разположени. Добиват се по открит 

способ, което е и основната причина териториите за добив на полезни изкопаеми да заемат 

17,6 % от общата площ на община Гълъбово. Добивната дейност на територията на общината 

е предпоставка за влошаване качеството на атмосферния въздух.  

 

1.4 Климат и климатични ресурси 

Според климатичното райониране на България, територията на община Гълъбово попада в 

преходно-континенталния район на Умерено-континенталната климатична област. Климатът 

се формира под влиянието на разнообразни фактори, сред които са релеф, наличието на 

водни басейни, естествена горска растителност и антропогенна дейност.  

Средните годишни температури за района са около 12° С с незначителни различия по 

територията. Годишната температурна амплитуда е 21-23° С. Средноянуарските 

температури, са 1,2° С, а юлските – 23.9° С.  

Режимът на валежите съответства на преходно-континенталния характер на климата и 

показва количество в диапазона 550-650 мм. Тенденция за нарастване се наблюдава в посока 

югоизток към Сакар планина, където нараства и надморската височина. Максимумът на 

валежите е през пролетните (май и юни) и зимните (ноември и декември) месеци, а 

минимумът в края на лятото и началото на есента (септември) и през пролетта (февруари и 

март). Валежите от сняг са сравнително редки и снежната покривка се задържа до 10-15 дни, 

като на изток става по-неустойчива. 

Средномесечната относителна влажност на въздуха има стойности, които са характерни за 

равнинната част на страната – около 70%. През зимните месеци тя се увеличава до 80-84%, а 

през летните спада до 60-62%.  

В района най-често духат слаби ветрове, със скорост 0-2 м/сек, а посоката им е север, 

североизток. Планините, които обграждат равнината, в която се намира община Гълъбово, 

действат като естествена преграда за силните ветрове. Поради температурните разлики 

между равнинната и хълмистата област много често през дни със слаб вятър се наблюдава 

денонощен цикъл на изменение. По долината на река Сазлийка духа местният вятър 

беломорец.  

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

годишна 

Стара 

Загора 

1,3 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,2 1,1 1 1,1 1,4 

Казанлък 1,2 1,5 1,7 1,6 1,3 1,3 1,4 1,4 1,2 1 1,1 1,1 1,3 

Чирпан 1,8 2,4 2,8 2,8 2,3 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 1,8 1,7 2,1 



Табл. 1. Средна месечна и годишна скорост на вятъра (м/сек.), измерени в област Стара Загора  

Източник: НИМХ 

1.5 Води и водни ресурси  

Речната мрежа на територията на община Гълъбово се отнася изцяло към 

източнобеломорския водосборен басейн на Беломорска отточна област. Развитието й е 

свързано с тектонските движения и пукнатинните системи на скалната подложка.  Общината 

е относително богата на водни запаси – 3,5% от територията й е заета от водни течения и 

водни площи.   

 

1.6 Повърхностни води 

Мрежата от повърхностни води се формира от водосбора на река Сазлийка и нейните 

притоци – р. Овчарица и р. Соколица. Река Сазлийка тече в южна посока и събира водите на 

други по-малки реки и потоци, чиито дебит през летните месеци осезаемо намалява, а през 

дъждовните периоди достига до 16 м3/сек.  

Река Сазлийка е ляв приток на река Марица и води началото си от местността 

„Големаново“ на Сърнена Средна гора (извън пределите на община Гълъбово). Река 

Сазлийка има дължина от 145,4 км, обща водосборна площ от 3293 кв.км и залесеност от 

38%. Средногодишният й отток е 10,14 м3/сек, а модулът на оттока 3,61 л/сек на кв.км. 

Нивото й се намира на около 20 м над въглищния хоризонт и поради ниското си 

разположение дренира околните надвъглищни хоризонти. В р. Сазлийка се заустват 

непречистени отпадъчни води от населените места, вследствие на което водите й се 

характеризират със завишени над пределно допустимите количества показатели на азотните 

съединения (по данни на РИОСВ, Ст. Загора). Река Сазлийка е включена в Единната 

национална система за наблюдение и контрол, като наблюдението и контролът върху 

състоянието на повърхностните води се извършва от Националната система за екологичен 

мониторинг на околната среда (НСМОС). 

Друг воден ресурс в района на община Гълъбово е река Соколица, ляв приток на р. 

Сазлийка. Река Соколица извира под името Сакарско дере в южното подножие на връх 

Боговец, планината Сакар (извън пределите на община Гълъбово). Реката тече на север до 

село Орлов дол в дълбока долина, всечена в младолевантийска акумулационна повърхнина. 

След това завива на запад и протича в широка долина с малък надлъжен наклон покрай 

селата Мъдрец, Искрица, Медникарово и Обручище. Река Соколица преминава 

непосредствено до ТЕЦ „Марица Изток 3“ и е един от водоизточниците за централата. Влива 

се в река Сазлийка южно от град Гълъбово и когато речният поток е достатъчно силен, се 

осъществява отклонение на вода от реката към язовир „Розов кладенец“ до ТЕЦ „БРИКЕЛ“ 

ЕАД.  

В р.Сазлийка и р.Соколица се вливат други малки реки и дерета – Голяма, Селска, 

Чакърлийска, Градецка, Поповска, Лозанска, Памушко дере, Касап дере, Юрт дере и др. 

Някои от тях през летните месеци пресъхват, а през дъждовните периоди дебитът им достига 

1-16 m3/s. 

Язовир „Розов кладенец“ се намира източно от гр. Гълъбово. Общият му обем е 18,6 млн. 

м3, полезният обем - 13,3 млн. м3 и залятата площ 3,6 хил.дка. Захранва се предимно от 

водите на р. Соколица. 

Язовир „Червена река“ се намира на 5 км югоизточно от ТЕЦ „Марица Изток 3“, близо до 

с. Искрица. През зимния период, когато нивата на речните потоци са високи,  водоемът се  

захранва от р. Соколица през помпена станция. Капацитетът на язовира е 1 000 000 м3, което 

е достатъчно количество за водоснабдяване на електроцентралата в продължение на шест 

месеца. 

Общият брой на микроязовирите на територията на общината е 41.  

На 2 км южно от Гълъбово от олигоценски пясъчници на дълбочина 345-365 м се появява 

вода с дебит 5 л/сек и температура 30° С. 

 

1.7 Подземни води 



Общите естествени ресурси на подземните води се оценяват на около 8100 л/сек на км2. 

Средният модул на подземния отток е 3,0 – 3,2 л/сек на км2. Подземните води в поречието на 

река Сазлийка се използват интензивно предимно в частните стопанства, както за 

комунално-битови, така и за селскостопански цели.  

Подземните води в кватернера са разпространени в алувиалните отложения на реките 

Овчарица, Соколица, Сазлийка и Блатница. 

 

1.8 Почвени ресурси 

Климатичните особености на преходно-континенталната зона, геоложката основа и 

характерът на естествената растителност са способствали образуването на почвената 

покривка. Според почвено-географското райониране на България (Нинов, 1997 г.) почвите в 

община Гълъбово попадат в Среднотракийско-Тунджанската провинция на Балканско-

Средиземноморската почвена подобласт. 

Преобладаващите почви на територията на общината са черноземни смолници с мощен 

хумусен слой, подходящи за отглеждането на зърнени и зеленчукови култури. Канелените 

горски почви са представени главно от излужени и оподзолени канелени горски почви. При 

разчленен релеф смолниците заемат по-слабо дренираните места, а склоновете са заети от 

канелените горски почви. По поречието на р. Сазлийка и нейните притоци разпространение 

имат алувиалните почви. 

В земеделските територии, според бонитета, преобладават почви от 4-та до 6-та категория 

– от такива със среднопродуктивни възможности до лоши и непригодни за земеделско 

ползване. Почвите, които притежават добри до средни продуктивни възможности, заемат 

ограничени размери. Това се дължи до голяма степен на антропогенната дейност и широкият 

добив на полезни изкопаеми, които благоприятства замърсяването на почвите.  

 

1.9 Биологично разнообразие и горски ресурси 

Във фитогеографско отношение, територията на община Гълъбово се отнася към 

Тракийската провинция на Европейската широколистна горска област. В миналото районът е 

бил покрит с гъсти широколистни гори, но в процеса на антропогенизация на мястото на 

някои горски екосистеми са създадени агроекосистеми или пък по естествен път са 

възникнали вторични горски, храстови и тревни формации. 

Горският фонд на територията на общината възлиза на 15,5%. Основната част от 

естествените гори в общината се намира в югоизточния и край и в терасите на реките. 

Наблюдава се наличието на следните видове, в резултат на осъществена горска 

рекултивация: Pinus nigra (черен бор), Quersus vidra (черен дъб), Quersus robir (летен дъб), 

Beluta pendula (бяла бреза), Tilia tomentosa (сребролиста липа), Platanus acerifolia (хибриден 

платан),  Robinia pseudoacacia (бяла акация). Единично и групово участие имат и следните 

видове: Fraxinus ornus (мъждрян), Fraxinus oxucarpa (полски ясен), Populus Xeuroamericana 

(топола), Ailantus glandulosa (айлант). От храстите различна степен на участие имат видовете: 

Syringa vulgaris (люляк), Amorha fruticosa (аморфа), Tamarix tetrandra (тамарикс), Ligustrum 

vulgare (птиче грозде) и др. Най-често срещаните храсти са драка, смрадлика, шипка и дрян, 

по-рядко черното грозде и чашкодрян. Тревната растителност е представена от: невен, 

глухарче, бъз, лайка, мента, маточина, пелин. 

Животинският свят в общината е от централно-европейски тип. Характерни 

представители на фауната са следните: 

» птици: бухал, врабче, врана, гарван, гълъб, кукувица, кукумявка, сврака, славей, чухал, 

щъркел, ястреб и орел; 

» диви животни: таралеж и невестулка; 

» влечуги: обикновен смок, смок-стрелец, водна змия, гущер, пепелянка и усойница. 

За обезлесените полски и открити територии е характерно наличието на по-ограничен 

брой животински видове. Там се срещат най-често заек, обикновена полевка, полска мишка, 

лалугер, полска яребица, пъдпъдък, розов скорец, колхидски фазан, дропла и др. 

2. Анализ на икономическото развитие по сектори 



Структурата на икономиката в община Гълъбово се определя от настъпилите социално-

икономически условия през последните 20 години. Анализът и оценката на общинската 

икономика, направени в ОПР 2014-2020, показват проблеми в развитието на стопанската 

дейност. Въпреки, че се наблюдава известно повишение на икономическата активност през 

периода след 2007 г. насам в сравнение с предходните години, общото незадоволително 

състояние на местната икономика се запазва. Негативните тенденции се засилват след 

средата на 2009 г. По реален БВП за крайно потребление, общината се нарежда на 5 място от 

262 общини в страната. Според индекса на човешко развитие, определен от екип на 

Програмата за развитие на ООН, общината се намира на второ място в област Стара Загора.  

 

2.1  Промишленост 

Най-обобщеният анализ дава основание да се направи обективната констатация, че 

структуроопределящи за икономиката на община Гълъбово са добивната промишленост, 

производството на електроенергия, производството на брикети и енергоремонта. 

Водещо място в икономическото развитие на общината заемат търговските дружества, 

осъществяващи своята дейност в сферата на енергетиката. Те определят икономическия 

облик на общината и дават отражение върху развитието на останалите икономически 

отрасли. За разлика от дълбоките структурни промени в реалния икономически сектор, 

засегнали повечето общини в страната, икономическата характеристика на община Гълъбово 

остава почти непроменена.  

Икономическият облик се формира от търговски дружества от системата на енергетиката, 

разкрити на територията на община Гълъбово, като „Брикел” ЕАД, Експлоатационна 

компания „КонтурГлобал“, „Марица Изток 3” АД, рудник „Трояново-3”, „Енергоремонт - 

Гълъбово” АД, част от рудник „Трояново-1”, както и „АЕS – Марица Изток 1”. Местната 

власт няма правомощията и нормативно регламентираните функции да се намесва активно в 

производствената дейност и управлението им. В същото време в тези предприятия се 

реализира трудовата заетост на основната част от трудоспособната част на населението.  

В енергийния комплекс „Марица Изток” се добиват над 80% от въглищата (90% от 

лигнитните) и се произвежда 30% от електроенергията в страната. Анализите и оценките за 

състоянието и възможностите на икономиката на община Гълъбово следва да отчитат 

мястото й в националния енергиен комплекс.  

Добивът на лигнитни въглища заема основно място в икономиката на община Гълъбово. 

Територията на общината включва голяма част от Източномаришкия въглищен басейн. 

Въглищните пластове са разположени в близост до повърхността на три продуктивни 

хоризонта. Добивът се осъществява по открит способ. Находището заема 17,6% от общата 

площ на община Гълъбово. Тук се намират откритият рудник „Трояново-3” и част от рудник 

„Трояново-1”, те се включват в „Мини Марица Изток” АД и осигуряват суровинната база за 

другите водещи производства в общината – производството на електроенергия и брикети. 

Бъдещото развитие на отрасъла е свързано с очакваните бъдещи инвестиции за 

реконструкция и модернизация на „Мини Марица Изток” от стратегически инвеститор.  

На базата на въгледобива в района, през 1958г. в град Гълъбово е изградена и 

функционира единствената в България фабрика за производство на брикети. Тя работи в 

рамките на „Брикел” ЕАД и производството и се използва преди всичко за битови нужди. 

Максималната годишна производителност на фабриката за брикети е около 1 300 000 тона. 

Преобладаващата част от предприятията в общината са възникнали и работят като 

обслужващи или съпътстващи структуроопределящите местната икономика въгледобив и 

енергопроизводство. Най-голямото измежду тях е „Енергоремонт – Гълъбово” АД, 

осъществяващо монтаж и ремонт на енергетични машини и съоръжения в комплекса. 

Паралелно с него на територията на общината работят и множество малки и средни 

предприятия, обслужващи дейността на основните предприятия – ремонт, доставки и 

техническо обслужване.  

ТЕЦ Ей И Ес (AES) – Гълъбово работи от пролетта на 2011 година. Централата е с 

инсталирана мощност от 670 MW. Тя е собственост на американската енергийна компания 

AES и е изградена с инвестиция от 2,6 млрд. лева. ТЕЦ Ей И Ес – Гълъбово изпълнява 



мащабна социална програма на територията на община Гълъбово. Дружеството подпомага 

дейността на местните общности и училищата. Компанията финансира десетки проекти, 

които са част от водената политика на корпоративна социална отговорност. 

„Енергоремонт – Гълъбово“ АД е предприятието с най-много работни места в рамките на 

ИДА груп – около 900. Произвежда топлообменници и тръбни нагревни повърхности за 

енергийните парни котли на топлоелектрическите централи. Заедно с това извършва 

монтажни и ремонтни дейности на енергетично оборудване. 

През 2010 г. на територията на общината е разкрито предприятие за производство на 

гипсофазер и гипсокартон – „КНАУФ България“ ЕООД. Продукцията на предприятието е 

предимно за вътрешния пазар и износ. „КНАУФ България“ осигурява работни места за около 

80 човека. 

От фирмите от малкия и среден бизнес, работещи на територията на общината 

общинската фирма „Благоустройство и чистота“ ЕООД (100% общинско участие) осигурява 

заетост на 250 човека и то предимно жители на община Гълъбово. Дружеството е с предмет 

на дейност – строителство, охрана, почистване на сгради и промишлени обекти. 

Дружеството отчита положителен финансов резултат – печалба и внася дивидент в 

общинския бюджет.  

В Икономически район Стара Загора съществуват 42-те големи предприятия, като 4 от тях 

са със седалище в община Гълъбово. 

Броят на наетите в промишлеността лица е почти половината от всички работещи в 

общината, докато по официална статистика наетите в селското стопанство са много под 

реално работещите поради високия процент самонаемащите се лица в сектора. Те са 

предпоставка и за развитието на множество съпътстващи производства, услуги и търговия.  

Общинските фирми са със символичен дял в местната икономика и изпълняват преди 

всичко функции, свързани с осъществяване отговорностите на общината към гражданите й. 

Значимостта на водещите отрасли на общинската икономика в национален мащаб 

(въгледобив и енергопроизводство) е причина за запазване основните характеристики на 

местната промишленост. За разлика от дълбоките промени в икономиката на повечето 

общини, в община Гълъбово се запазва структурата на икономиката, видно от резултатите й 

по показатели като произведена продукция, брой и отраслова структура на заетите; размер и 

структура на приходите и на разходите за дълготрайните материални активи. 

 

2.2  Селско стопанство 

Селското стопанство в община Гълъбово не е структуроопределящ фактор в общинската 

икономика. Представено е от двата подотрасъла – растениевъдство и животновъдство, за 

които има изключително благоприятни природни и агротехнически условия за развитие.    

Анализите и оценките на поземлените ресурси, с които разполага община Гълъбово, са 

направени на базата на информацията за размера и структурата на основните видове 

територии, включени в общинските граници. Данните от ОПР 2014-2020 показват, че община 

Гълъбово е с обща площ 34889,5 ха или 348,9 кв.км. По този показател тя попада в групата 

на общините с малка по размер територия – до 400 кв.км.  

Растениевъдство  

С най-висок относителен дял в поземлените ресурси на общината са земеделските 

територии (191 130 дка по данни на ОСЗ Гълъбово към август 2014 г.). Те обхващат около 

55% от общата площ на общината. Това е поземлен ресурс, който е с определени качествени 

характеристики, даващи възможност аграрният сектор да заеме добро място в 

икономическото развитие на общината. 

По начина на трайно ползване най-голяма е площта на нивите – 16 613,4 ха (47,74%), 

следвани от площ с трайни насаждения – 249,4 ха (0,6%). Природно-климатичните условия в 

региона, както и високият процент обработваеми площи предопределят развитието на 

растениевъдството, главно към производството на зърнено-житни и маслодайни култури.   

Показатели Размер (ха) 

1. Ниви 12 551,99 



2. Трайни насаждения 

    2.1 Лозя 

144,87 

38,21 

3. Естествени пасища, мери 1490,78 

Табл.2. Разпределение на земеделски земи по начин на трайно ползване,  Източник: ОСЗ гр. Гълъбово 

 

Стопанска година 2019- 2020 г. разпределението на територията по предназначение 

показва най-голям дял заети площи за отглеждане на пшеница, следвана от слънчоглед, 

ечемик и маслодайна рапица.   

Вид култура  Площ ха 

Пшеница  6001 

Ечемик  425 

Маслодайна рапица 1843   

Слънчоглед  2382 

Царевица  548 

Люцерна 597 

Табл.3. Отглеждани култури, площ, Източник: ОСЗ гр. Гълъбово 

Други отглеждани култури на територията на общината са пипер, домати, картофи, дини, 

пъпеши, ябълки, фасул и др. със заета площ под 50 дка. 

След 2007 г. стартира субсидиране на земеделските стопани на единица площ земеделска 

земя, които обработват над 10 дка и/или 5 дка за трайни насаждения, мери и пасища. Тази 

мярка стимулира регистрацията на земеделските стопани и засилва тенденцията за 

увеличаване на обработваните земеделски площи. 

 

Община Гълъбово 2016-

2017 г. 

2017-

2018 г. 

2018-

2019 г. 

2019-

2020 г. 

Регистрирани земеделски производители 186 182 167 158 

Табл.4. Регистрирани земеделски стопани, брой, Източник: ОСЗ гр. Гълъбово 

 

По информация от ОПР 2014-2020 г. на община Гълъбово основен проблем за 

устойчивото земеползване е маломерността и разпокъсаността на поземлената собственост. 

Създадената ситуация на почти пълно отделяне на стопанисването от собствеността не 

поражда мотивация за земеделските производители, особено при условията на 

краткосрочния характер на арендата и наема върху земята. Производителите са затруднени 

да спазват добрите земеделски практики и това е силно ограничително условие. Не се 

спазват агротехническите изисквания за редуване на културите и прилаганият сеитбооборот 

много често е нерационален. Провежда се небалансирано торене, при което доминиращо 

участие имат все още нитратните торове. Растителните остатъци от полския сеитбооборот не 

се използват екологосъобразно и рационално – все още изгарянето на стърнищата е 

наблюдавана практика.  

Под влияние на подходящите природни и климатични особености в региона, 

растениевъдство в община Гълъбово се очертава като традиционен отрасъл за развитието на 

местната икономика. Относително високият дял на обработваемите площи се явява основен 

фактор за развитието на традиционни сектори като производство на зърнено-хлебни и 

фуражни култури, зеленчукопроизводство и тютюнопроизводство. 

Като цяло растениевъдството в община Гълъбово се характеризира със задоволителни 

темпове на развитие и има изключително благоприятни условия за растеж. 

Животновъдството в община Гълъбово се развива предимно в лични стопанства, без да 

има достатъчно на брой обособени семейни (фамилни) стопанства. Въпреки това 

животновъдните дейности са с традиции в региона. Приоритет на територията на общината 

са секторите млечно говедовъдство, свиневъдство и овцевъдство. 



Ограниченото развитие на животновъдството се дължи до голяма степен на неговата 

раздробеност, от което произтича и ниската му ефективност и ниско технологично равнище. 

На сегашния етап над 90% от обема на животновъдното производство се осъществява от 

дребни производители и малка част – в професионални ферми. Отпадъчните продукти, 

получавани в животновъдството, са екологична заплаха по отношение качеството на водите 

и земите. Ниското търсене на оборски тор, ниските му цени, липсата на изисквания при 

оползотворяването му и на санкции при нарушенията водят до замърсяване на водите и 

почвите. Липсват специално обезопасените торища за приготвяне и съхранение на оборския 

тор. 

Използваните средства за наторяване, за лечение на животни, за поддържане на хигиена в 

малките семейни ферми е осигурено от частни специализирани аптеки и ветеринарни 

лечебници. Упражняването на контрол за начинът на употребяване на закупените средства е 

практически невъзможно, защото не се ползват специализирани услуги на агрономи и 

ветеринари. 

Като цяло, повечето от селскостопанските животни в община Гълъбово се отглеждат в 

дребни стопанства, а това не благоприятства последващата ветеринарна и селекционна 

дейност. Като обезпокояващ фактор за развитието на животновъдството се явява и все по-

намаляващия брой на хората в трудоспособна възраст в селските райони. 

Голяма част от произвежданата животинска продукция няма стоков характер и остава за 

покриване потребностите на производителите и техните семейства. 

 

За стопанска година 2019-2020 г. на територията на община Гълъбово са регистрирани .  

Групи животни Брой 

Говеда  1445 

Овце  1928 

Кози  445 

Пчелни семейства 2307 

Табл. 5. Регистрирани животни в община Гълъбово, брой, Източник: ОСЗ гр. Гълъбово 

 

2.3 Горско стопанство  

Горският фонд заема около 15.5 % от площта на община Гълъбово. Горите, попадащи в 

него, са широколистни – дъбови и габърови. В основни линии те са нискостеблени. На 

територията на община Гълъбово гори за добив няма. Възможностите за развитие на 

отрасъла са нищожни.  

Горските територии заемат площ от 5010,3 ха и са разпръснати в 1912 горски имота.  

Необходимо е да се набележат мерки за залесяване и почистване на съществуващия 

горски фонд, да насърчават частните стопани, които се занимават с животновъдство и 

земеделие и да се усвояват повече средства от ПРСР и ДФ „Земеделие“ с цел развитие на 

средния агробизнес в различните селскостопански области.  

 

3. Демографска структура на населението 

Върху демографското развитие на община Гълъбово влияние оказват различни по 

характер фактори и условия. Част от тях се проявяват и в останалите административно-

териториални единици на страната, а други имат специфичен характер, отразяващ нейното 

социално, икономическо, демографско и културно развитие. Определящо влияние в тази 

насока имат динамиката на демографските процеси и явления, свързани с естественото 

възпроизводство, миграциите и структурните характеристики на населението. Съвременното 

състояние и тенденциите на изменения в посочените процеси и явления обуславят сегашното 

и бъдещото развитие на човешките ресурси в общината, както в количествено, така и в 

качествено отношение.  

 

3.1  Брой и гъстота на населението 



Община Гълъбово е съставена от 11 населени места – един град (общинският център гр. 

Гълъбово) и 10 села. По данни на НСИ към 31.12.2020 г. броят на населението в община 

Гълъбово е 12 200  души, 66% от което живее в градовете. Град Гълъбово има население 

8 099 души. 

  

Намалението на населението на общината има повсеместен характер и засяга в една или 

друга степен почти всички населени места, в т.ч. и общинския център – гр.Гълъбово. 

 

  2018 2019 2020 

Населени 

места 

 общо  общо  общо  

Община 

Гълъбово 

 12611  12425  12200  

с.Априлово  230  213  202  

с.Великово  38  36  35  

с.Главан  808  794  785  

гр.Гълъбово  8293  8210  8099  

с.Искрица  149  145  143  

с.Медникарово  406  399  395  

с.Мусачево  198  192  178  

с.Мъдрец  771  758  749  

с.Обручище  1423  1393  1337  

с.Помощник  217  212  205  

с.Разделна  78  73  72  

Табл.6. Население на община Гълъбово по населени места към 31.12. 

 

Негативните изменения в броя на населението са един от основните неблагоприятни 

фактори за бъдещото демографско и социално-икономическо развитие на общината. 

Негативните последици се свързват със съкращаване на работната сила и 

възпроизводствения потенциал в общината. 

 

4. Здравеопазване  

Структурата на здравеопазването в община Гълъбово се състои от заведения за болнична 

и извънболнична помощ, концентрирани в общинския център.  

В община Гълъбово функционира едно болнично заведение – Многопрофилна болница за 

активно лечение (МБАЛ) гр. Гълъбово и едно лечебно заведение за извънболнична помощ – 

„Медицински център 1” ЕООД гр. Гълъбово. 

 

Показател 2018 2019 2020 

Лечебни и здравни заведения 

Болнични заведения - общо 1 1 1 

   легла 80 80 80 

   многопрофилни болници 1 1 1 

   легла 80 80 80 



Лечебни заведения за 

извънболнична помощ - общо 

1 1 1 

   легла  - 9 9 

   диагностично-консултативни 

центрове 

 - - - 

   легла  - - - 

   медицински центрове 1 1 1 

   легла  - 9 9 

Табл.7. Лечебни и здравни заведения в община Гълъбово за периода 2018 – 2020, брой, Източник: НСИ 

 

Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) гр. Гълъбово осигурява болнична 

помощ на населението от общината и от съседни общини. В болницата функционират 

следните отделения: 

- Вътрешно отделение 

- Детско отделение 

- Неврологично отделение 

- Хирургично отделение 

- Отделение по физикална терапия и рехабилитация" 

- Отделение за продължително лечение". 

- Рентгеново отделение  

- Клинична лаборатория.  

Сградата, в която се помещава болницата, отговаря функционално на изискванията за 

болнично заведение. Легловият фонд на болницата е 80 места, което напълно задоволява 

потребностите на общината. Съществува необходимост от допълнителни средства за 

осъвременяване на сградния фонд и на апаратурата. Наблюдава се тенденция на ориентиране 

на младите лекари към областната болница и гр. Стара Загора. През последните три години 

броят на персонала в болницата (лекари, мед. сестри, обслужващ персонал) е сравнително 

постоянен. В момента в здравното заведение работят 30 лекари, 45 медицински сестри и 37 

души обслужващ персонал. 

„Медицински център 1” ЕООД гр.Гълъбово осъществява специализирана извън болнична 

помощ. Центърът разполага с 12 специализирани кабинета – вътрешни болести, хирургичен, 

очен, акушеро-гинекологичен, УНГ, педиатричен, неврологичен и др. Центърът е 

разположен в сградата на болницата, което улеснява работата и на двете здравни заведения. 

Персоналът в медицински център наброява 21 заети – лекари, медицински сестри и 

обслужващ персонал, като от тях на трудов договор са 7, а останалите са на граждански 

договор. Освен медицински услуги на гражданите, медицинският център извършва и 

профилактични прегледи на персонала на част от предприятията, които работят на 

територията на общината. Към медицинския център има обособен и стационар с 9 легла, 

предимно за дневен стационар, който не функционира. 

В гр.Гълъбово функционира и Център за спешна медицинска помощ филиал Гълъбово, 

който обслужва територията  на общината. На центъра са представени помещения от 

сградата на многопрофилната болница, обособени по подходящ начин. 

Аптеките на територията на общината са   5 ,  които  са разположени в гр.Гълъбово. Това 

териториално разпределение до известна степен затруднява живеещите в останалите 

населени места. 

Към структурата на здравеопазването спадат и детските ясли. В общината има една яслена 

група, част от ДГ „Радост“. Към детското заведение работи и детска млечна кухня, която 

обслужва над 100 деца от общината. 

 

 



Детски ясли и деца в детските ясли 

Показател 2017-

2018г. 

2018-

2019г. 

2019-

2020г 

Детски ясли - общо 1 1 1 

   места 26 26 26 

Деца - общо 22 13 13 

   момчета  11 8 7 

   момичета 9 5 6 

Табл.8. Детски ясли и деца в детските ясли в община Гълъбово за периода 2017 – 2020 г., брой,  

 

Общопрактикуващите лекари по данни на НСИ са 9, като половината от тях са 

концентрирани в гр. Гълъбово. Проблем е навременното осигуряване на медицинска помощ 

в селата. Сградният фонд на лекарските и стоматологичните кабинети в селата е в 

незадоволително състояние.   

 

Медицински кадри към 31.12. 

Показател 2018г. 2019г. 2020 г. 

Лекари - общо
 
 36 39 40 

в т.ч. Oбщопрактикуващи
1
 8 8 9 

Лекари по дентална медицина 13 12 12 

Медицински специалисти по 

здравни грижи 

52 59 58 

Табл.9. Медицински кадри в община Гълъбово за периода 2018 – 2020г., брой, Източник: НСИ 

 

По отношение на осигуреността с лекари на 10 000 души от населението, общината е 

сравнително добре обезпечена спрямо останалите общини в областта.  

Като цяло може да се обобщи, че населението в община Гълъбово е с осигурена 

специализирана болнична и извънболнична помощ, с висок обхват на осигуреност с 

общопрактикуващи лекари. Проблемите пред сектора са свързани със затруднения достъп на 

пациенти от селата до специализирана медицинска помощ и неравномерното териториално 

разпределение на лекарските практики, липсата на профилактично стоматологично 

обслужване на ученици и др. 

 

5. Образование 

Структурата на образованието в община Гълъбово се състои от 4 общообразователни 

училища, 1 професионална гимназия и 2 детски градини. Този брой, както се вижда от 

таблицата по-долу, не се е променил за последните 3 години: 

 

 

Показател 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 Учебни институции 

                                                 

 

 



Общо 5 5 5 

Общообразователни училища 4 4 4 

Професионални гимназии 1 1 1 

Табл.10. Учебни институции в община Гълъбово, 2017 – 2020 г.,  

 

Броят на преподавателите в учебните институции също е сравнително постоянен за 

разглеждания период. . 

 

Показател 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Преподаватели по видове учебни институции 

Общо 115 116 111,5 

Общообразователни училища 93 93 86,5 

Професионални гимназии и училища 

след VІ, VІІ и VІІІ клас 

22 22 25 

Табл.11. Преподаватели по видове учебни институции в община Гълъбово, 2017 – 2020, брой 

 

По отношение на общия брой на учащите, тенденцията през последните години е към 

намаление, като причината е в намаляване броя на децата в общообразователните училища. 

 

Показател 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Учащи по видове учебни институции 

Общо 1306 1309 1144 

Общообразователни училища 919 958 875 

Специални училища  -  - - 

Училища по изкуствата (ІІІ степен 

професионална квалификация)
1
 

 -  - - 

Професионални гимназии (ІІІ степен 

професионална квалификация) 

351 336 270 

Професионални колежи с прием след 

средно образование 

 -  -  - 

Професионални гимназии и 

професионални училища (ІІ степен 

професионална квалификация) 

36 15 24 

Табл.12. Учащи по видове учебни институции в община Гълъбово, 2017 – 2020, брой,  

 

Учебните институции са разположени предимно в общинския център - 1 СУ, 1 ПГ и 2 ОУ. 

Освен в гр.Гълъбово, единствено в с.Обручище има училище:  

» СУ „Васил Левски“ – гр.Гълъбово; 

» Първо основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр.Гълъбово; 

» Второ основно училище „Христо Ботев“ – гр.Гълъбово; 

» Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ – с.Обручище; 

» Професионална гимназия по електротехника и енергетика  гр.Гълъбово. 



В гр.Гълъбово функционира професионална гимназия по електротехника и енергетика, в 

която се преподават следните специалности: Топлоенергетика, Електрообзавеждане на 

производството, Технология на машиностроенето, Машини и съоръжения за обработка на 

металите, до голяма степен са съобразени с промишлената специализация в общината.  

Във всички училища съвместно с родителите се организират разнообразни извънкласни 

форми – екскурзии, спортни състезания, благотворителни мероприятия – СУ „В.Левски“; ден 

на безопасността – ІІ ОУ „Хр.Ботев“, спортни състезания – ОУ с.Обручище. В І ОУ 

„Св.П.Хилендарски“ през учебната 2012/13 г. е основан родителски клуб, родители от 

ромски произход са участвали  в обучение в гр.В.Търново по проект „Намаляване отпадането 

на ромските ученици“ на ЦМДТ „Амалипе“, в помощ на училището са работили родители по 

програма „Коменски“. 

Детските градини в община Гълъбово са 2 - две в гр.Гълъбово (ДГ „Радост“ - 7 групи и ДГ 

„Наталия“ - 7 групи)  

 

Показател 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Детски градини 

Детски градини
 
- общо 2 2 2 

Детски учители 29 29 29 

Деца  280 286 246 

Целодневни детски градини 2 2 2 

Детски учители 28 28 28 

Деца  268 275 237 

Полудневни детски градини  - -  - 

Детски учители 1 1 1 

Деца  12 11 9 

Табл.13. Детски градини в община Гълъбово, 2017 – 2020, брой,  

 

Броят на учителите в тях е сравнително постоянен, което подрежда общината на едно от 

първите места по отношение на средния брой деца в детските градини на един учител, 

спрямо останалите общини в областта.  

Община Гълъбово разполага с оптимизирана мрежа от учебни заведения. Материална база 

в градините и училищата е сравнително добра и с добре организиран ученически транспорт. 

Наблюдава се негативна тенденция в образованието в общината по отношение на намаляване 

броя на учениците и засилена демотивация в участниците в образователния процес. 

Необходимо е стесняване на администрирането в отрасъла за сметка на засилване на 

гражданското участие при прогнозиране, финансиране, управление и отчитане на кръга от 

образователни и възпитателни дейности, както и участие в програми с европейско 

финансиране за дооборудване и осъвременяване на учебната база.  

 

6. Социални дейности 

В община Гълъбово се предоставят следните социални услуги: 

» Дом за стари хора 

» Защитено жилище в с.Априлово  

» Дневен център за деца и младежи с увреждания  

» Домашен социален патронаж  

» Обществена трапезария  

» Личен асистент 

» Клубове на пенсионера във всички населени места 



» Клуб на инвалида 

Социалните услуги се поделят на услуги, които се предоставят в общността и в 

специализирани институции (съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на 

социални услуги). 

Предлаганите в община Гълъбово социални услуги в общността са следните: 

Дневен център за деца и младежи с увреждания  

Центърът е разположен в гр.Гълъбово и е с капацитет 30 места. ДЦДМУ е открит през 

2006 г. като създава условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с 

предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и 

рехабилитационните потребности. Услугите  са Дневна грижа и почасови. За децата и 

младежите се грижи екип от специалисти: логопед, рехабилитатор, педагог, медицински 

специалист, психолог, възпитател, социален работник. През последните три години нараства 

броя на издадените направления към Центъра. 

 

Брой издадени 

направления/ заповеди 

към услуги в общността 

ДЦДМУ- ГЪЛЪБОВО 

Общ брой 

към  

31.12.2016 

год. / базов 

индикатор 

Общ 

брой  

2017 г. 

Общ брой  

2018 г. 

Общ брой 

2019 год. 

1.  ДЦДМУ- ГЪЛЪБОВО 40 43 38 45 

Табл.14 – Архив на ДЦДМУ 

7. Транспорт  

Транспортната мрежа в община Гълъбово заема 0,74% от територията на общината и е 

представена от републиканска и общинска пътна мрежа, като дължината на републиканските 

пътища е 47,2 км, а на общинските – 29,8 км. През територията на общината (с дължина 11 

км) преминава второкласният път II-55, свързващ Русе със Свиленград (Кап. Андреево).  

 

Карта. Транспортна инфраструктура в община Гълъбово 



 

Третокласната пътна мрежа включва:  

» път III-554 – от Нова Загора – (граница на община) - Обручище - Гълъбово (граница на 

община) – посока Харманли. Дължината му на територията на община Гълъбово е 9,9 км;  

» път III-5031 – от път III-503 южно от Опан – (граница на община) - Венец - Разделна -  

Гълъбово. Дължината му на територията на общината е 11,8 км; 

» път III-5504 – свързва републикански път III-554 с II-55 – Обручище – Медникарово – 

Искрица – Мъдрец. Общата му дължина, която изцяло влиза в границите на община 

Гълъбово е 15,5 км. 

 

Общината разполага с добре изградена автомобилна пътна мрежа, която обхваща всички 

населени места и е с обща дължина 29,8 км. Тя допълва транспортните функции на пътищата 

от републиканската пътна мрежа и обвързва в транспортно отношение населените места от 

общината, през които не преминават пътища от по-висок клас. Тези пътища се използват и за 

транспортното обслужване на енергийния комплекс „Марица-Изток“. Пътната мрежа от по-

висок клас улеснява контактите на общината със съседните общини – Раднево, 

Симеоновград, Тополовград. 

Най-сериозният проблем на транспортната пътна инфраструктура в община Гълъбово, 

подобно на останалите общини в областта и в страната, е свързан с недостига на финансов 

ресурс за поддръжка и ремонт на отделните отсечки. В по-голямата си част третокласната 

пътна мрежа на територията на общината не отговаря на съвременните изисквания и 

нормативи. Четвъртокласната пътна мрежа е в задоволително състояние, но независимо от 

това, липсата на финансови средства предопределя недостатъчното поддържане на пътните 

настилки и нарастващите нужди от текущи и основни ремонти. 

В Областната стратегия за развитие на област Стара Загора е предвидена рехабилитацията 

на републикански път III-5504 от Мъдрец до Гълъбово и републикански път III-5032 – Опан 

– Разделна – Гълъбово. В община Гълъбово планират модернизация и подобряване 

състоянието на общинската пътна мрежа, като рехабилитират следните пътни участъци и 

улични мрежи:  

» ремонт на улична мрежа в община Гълъбово; 

» рехабилитация на четвъртокласен път Гълъбово – Априлово; 

» рехабилитация на четвъртокласен път Гълъбово – Мусачево; 

» рехабилитация на четвъртокласен път Гълъбово – Помощник; 

» финансиране на обходния път на град Гълъбово, с цел ограничаване преминаването на 

тежкотоварни автомобили през централната част на града. 

 

Железопътната инфраструктура, изградена на територията на общината, включва линейни 

(железопътни линии) и точкови (ж.п. гари и ж.п. спирки) елементи. През общината 

преминава участък от железопътната линия Нова Загора – Симеоновград, който в момента се 

ползва само за превоз на товари.  

 

8. Водоснабдителна и канализационна системи 

Водоснабдителна мрежа 

Община Гълъбово се водоснабдява основно от шахтови кладенци на река Тунджа, които 

са на около 100 км от града и са с дебит над 300 л/с. Оттам чрез стоманен тръбопровод, 

водата се довежда до разпределителен възел „Карагьоз могила“, който е с капацитет 700 м
3
. 

От там водата се подава по няколко направления, част от които не са в рамките на община 

Гълъбово: 

» за гр.Нова Загора (извън пределите на общината); 

» за гр.Раднево (извън пределите на общината); 

» за гр.Гълъбово, чрез стоманен водопровод. От него се подава вода към гр.Гълъбово и 

отделно към трите големи производства извън регулацията на града и към ПС Обручище. 

Той пълни двата резервоара над града. Единият резервоар е стар, с вместимост 1000 м3, от 

който се захранва МБАЛ. Той разполага и с помпа, подаваща вода за кв.„Митьо Станев“. 



Другият резервоар е с вместимост 4000 м3 и чрез него се осъществява водоснабдяването за 

града. 

» направление за ТЕЦ „Марица-изток“ 3 /извън границите на общината/; 

» за с.Априлово – по етернитов водопровод; 

» за с.Разделна; 

» за с.Великово. 

 

От собствени водоизточници – шахтови кладенци, се водоснабдяват селата Мъдрец, 

Главан, Помощник, Искрица. Те са включени в централизираната водоснабдителна система, 

състояща се от помпена станция, водоем и гравитачен водопровод. 

Автоматиката и хлорирането на водата се осъществява при разпределителен възел 

Карагьоз могила. Монтирани са измервателни устройства след разпределителния възел и на 

входа на гр. Гълъбово. Питейната вода за населението се осигурява по гравитачен път.  

Общата дължина на водопроводната мрежа на територията на общината е 53,795 км, 

29,823 от които са външни. Дължината на главните водопроводи е 6,900 км. 75 % от 

водопроводите са изпълнени от етернитови тръби, 24% от стоманени и 1% от поцинковани и 

тръби от манесман. Мрежите са силно амортизирани и е необходима спешна подмяна на 

около 70% от вътрешните водопроводи. Експлоатационната възраст и материалът, от който 

са изработени обуславя влошеното качество на питейната вода, големи загуби и чести аварии 

по мрежата.  

Не по-различно е състоянието и на външните водопроводи. Отново заради възрастта на 

водопроводите, се наблюдава намалена водопроводимост, големи загуби и чести аварии – 

1,77 бр./км, което е почти 12 пъти над възприетия европейски стандарт от 0,15 бр./км.  

За последните четири години данните за водопотреблението на домакинствата не са се 

променили съществено. Средната стойност е 79-81 л/ж.д. Значителни разлики и колебания се 

забелязват при останалите консуматори. Така общото потребление за битови и стопански 

нужди за 2012 и 2013 г. е съответно 71,9 л/ж.д. и 68,4 л/ж.д.  

 

Канализационна мрежа 

Само в град Гълъбово има изградена канализационна мрежа с обща дължина около 47 км 

и с ползваемост 95%. Тя обхваща около 80% от територията на гр. Гълъбово. 

Канализационната система е от смесен тип – отвежда битови, промишлени и атмосферни 

води. Тръбите са бетонови, с диаметър от 200 до 1250 мм. На територията на гр. Гълъбово е 

изграден един дъждопреливник, който се намира североизточно от централната част на 

града. При канализацията, западно от река Сазлийка са оформени четири главни клона, които 

отвеждат отпадъчните води от цялата територия на града към реката, с изключение на кв. 

„Строител“, който е със самостоятелна мрежа. Отпадъчните води са основно битови и 

производствени, с преобладаваш битов характер. Главните клонове минават в 

съществуващите улици, като има едно изключение. Главен клон І в участъка о.т.47 и о.т.48 

минава в зелени площи покрай оградите на имоти, които са частна собственост. Местата на 

заустване на води в реката са две, разположени на около 250 м едно от друго. При първото се 

заустват отпадъчните води от централната част на града, а при второто от кв. „Строител“.  

Сериозен проблем представлява липсата на канализация във всички останали селища на 

общината, тъй като изградеността на канализационната мрежа и пречиствателни съоръжения 

за преработка на отпадните води са едни от факторите, определящи качествата на жизнената 

среда в населените места. Това е един от приоритетите в развитието на общинската 

инфраструктура през следващия планов период 2021 – 2027 г.   

Към средата на 2014 г. е приключила работата по изготвянето на инвестиционен проект за 

рехабилитация на канализационната мрежа на гр. Гълъбово и изграждането на 

пречиствателна станция.   

С реализирането на проект „Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и 

рехабилитация на канализационната мрежа в гр. Гълъбово“ по договор №DIR-

51011119СО23/17.02.2012г. между община Гълъбово и Министерството на околната среда и 

водите на стойност 33 840 592 лв., финансиран по ОП „Околна среда“ се реши комплексно 



проблема за опазване на околната среда и се ограничи прякото изхвърляне на непречистени 

води в реката, преминаваща през града. Отпадъчните води от пречиствателната станция ще 

се пречистят до степен, съгласно изискванията на Разрешителното за заустване, на Басейнова 

дирекция Пловдив. Получените в процеса на пречистването на отпадъчните води твърди 

отпадъци ще се третират с оглед предотвратяване на замърсяването на въздух, вода и почва и 

възможност за оползотворяването им.  

 

9. Хидромелиоративна мрежа 

Създадената хидромелиоративна мрежа на територията на община Гълъбово служи за 

оползотворяване на част от повърхностнотечащите води, протичащи на територията на 

общината, за нуждите на аграрния сектор. Тя обхваща голям брой язовири (основно 

микроязовири), други малки водоеми и свързаната с тях канална мрежа. 

Общият брой на микроязовирите на територията на общината е 28. Разположени са в 

землищата на 8 населени места. 

Общият размер на залятата от язовирите площ е около 2 хил. дка. По размер на площта и 

на завирения обем отделните язовири се различава твърде съществено. С най-голям завирен 

обем са яз. „Кумлия“ в землището на с. Обручище (1465 хил. м
3
), яз. „Червена река“ в 

землището на с. Искрица, който се ползва и за технологични нужди (1286 хил м
3
), яз. 

„Априлово“ в землището на едноименното село (600 хил. м
3
). С най-малък завирен обем са 

микроязовирите в землището на с. Главан (25 – 30 хил. м
3
). 

По-голямата част от язовирите са общинска собственост. Оценките за общото състояние 

на мрежата от язовири е задоволителна. 

Поради лошото състояние на каналната мрежа в напоителните полета водата в 

микроязовирите не се използва по основното си предназначение – за напояване на 

обработваемите земи. В днешната неблагоприятна ситуация, свързана с лошото състояние на 

хидромелиоративните съоръжения, язовирите се използват за развъждане на риба.  

 

10. Електроснабдителна инфраструктура 

Електропреносната мрежа, находяща се на територията на община Гълъбово е включена в 

списъка на стратегическите обекти от национално значение в Република България. На 

територията на общината се намират три подстанции: 400, 220 и 110 кВ, които са едни от 

най-големите в държавата и присъединяват ел. енергията, произведена от електрическите 

централи от региона към енергийната мрежа. 

Община Гълъбово се захранва с електрическа енергия от подстанция 110/20кВ 

„Гълъбово”, находяща се в гр. Гълъбово. Потребителите се захранват посредством 

електропроводи с обща дължина около 200 км. за мрежа 20кВ и 240 км. мрежа ниско 

напрежение. За размерите на общината електроразпределителната мрежа е добре 

структурирана.  

Електроснабдяването, поддържането на електропреносната и електроразпределителната 

мрежа и съоръжения към нея на територията на общината се осъществява от „ЕВН 

България”. Електрифицирани са всички населени места на територията на общината. 

Известен проблем представлява уличното осветление и неговата енергийна ефективност. 

Осветителната мрежа на територията на общината на места се нуждае от подмяна, 

разширение и реконструкция. Монтирани са около 3400 бр. улични осветителни тела, а 

поддръжката им се осъществява от общината. 

На територията на общината е слабо развито изграждането на възобновяеми източници на 

енергия. Изграденият ветропарк между селата Главан и Помощник е с мощност около 3МW. 

Фотоволтаични електроцентрали са изградени и функционират в селата Разделна, Великово,  

Априлово,Мъдрец, Искрица, Обручище, Помощник и  гр. Гълъбово, но са с мощност 

предимно до 30 kWp. 

11. Комуникационни мрежи, далекосъобщения и пощи 

Съобщителната система в община Гълъбово осигурява осъществяването на няколко вида 

пощенски и съобщителни услуги, характерни за общинското равнище. Осигурено е 



автоматично телефонно избиране между всички населени места в общината чрез 

автоматична телефонна централа.  

Мрежата от пощенски станции обхваща всички населени места в общината. Пощенското 

обслужване включва комплекс от стандартни пощенски услуги, като пощенските станции в 

селата на общината извършват допълнителни финансови услуги – изплащане на пенсии, 

инкасиране на такси за ел. енергия и др. Наблюдава се намалено ползване на пощенските 

услугите, което е характерно за цялата страна и е естествен процес след навлизането на 

новите технологии. 

Общината е покрита с качествен радио сигнал. Всички населени места са с добро 

покритие и на телевизионен сигнал. На територията на общината не е налична радиорелейна 

и телевизионна станция, затова телевизионният сигнал се приема от РРТС Хрищени (Ст. 

Загора) и РРТС Шейновец (Свиленград). Радио сигнал се приема от различни РРТС, РРС и 

РПС, разположени в близките области и София. Цялостното състояние на общината по 

отношение обслужването й с радио-телевизионен сигнал може да се окачестви като много  

добро. 

Към момента и трите национални мобилни оператора „Мтел“, „Глобул“ и „Виваком“ имат 

покритие за по-голямата част от територията на общината. Услугата е с влошено качество в 

районите на селата Помощник, Мусачево, Великово и Разделна. 

Интернет в общината се доставя от „Орбител“, „Интернет груп“ и КТВ. Достъп до 

интернет има и в по-големите села – Обручище, Главан, Мъдрец, Медникарово, Мусачево. 

Все още проблем остава ползването на интернет в селата Разделна, Великово, Помощник, но 

община Гълъбово е осигурила интернет достъп на всички кметски администрации чрез 

мобилни устройства. От средата на 2013г. община Гълъбово е осигурила и безплатен 

интернет за ползване от гражданите в централна градска част на град Гълъбово. 

Куриерските услуги на територията на общината се осъществяват и от куриерски фирми 

„Спиди“ и „Еконт“. Услугите, предоставени от горепосочените фирми са важни за бизнеса и 

за комуникацията с институции, най-вече в София. Тъй като на територията на общината 

работят и чужди инвеститори, то осъществяваните от тези две фирми международни 

куриерски услуги са от съществено значение и ще бъдат все по-търсени. Главните им офиси 

за областта са разположени в гр. Стара Загора, но правят ежедневни курсове до гр. Гълъбово. 

Добрите комуникации са от изключително значение за развитието и успеха на местния 

бизнес. Ето защо е наложително подобряване и увеличаване на техния брой на база 

прилаганите иновации в сферата. 

 

12. Топлопреносна мрежа 

Град Гълъбово е единственото населено място в общината, в което има изградена 

топлоснабдителна мрежа. Градът се топлофицира от „Брикел” ЕАД и наличната 

топлопреносна мрежа е около 33 км. Всички обществени учреждения в града са 

топлофицирани, а битовите абонати са над 1000. Мрежата е по-слабо развита в кварталите на 

града.  

Основен проблем при изграждането на топлопреносната мрежа е несъгласуваността 

между топлопреносното предприятие и общината. Липсата на средства и на един цялостен 

проект за изграждане на мрежа, води до изграждането й от страна на ползвателите на 

топлоенергия. Това от своя страна поражда проблеми с качеството на изпълнение на 

строително-монтажните работи, влаганите материали и възстановяването на разрушените 

улични настилки.  

 

ІV. Текущо състояние, съществуващи трудности и пречки за използване на ВЕИ 

Оценката на текущото състояние за развитие на ВЕИ сектора в община Гълъбово е 

направен на база на: 

-Краткосрочната Общинската програма за насърчаване на използването на ВЕИ 2017 – 

2020 г. 

-Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

енергийни източници и биогорива на Община Гълъбово за периода 2020 – 2030 г. 



- Анализ на Плана за развитие на община Гълъбово 2014 - 2020 г.;  

- Анализ на събраната допълнителна информация от общинските служби, регионални и 

национални институции.  

 

План за развитие на община Гълъбово 2014 - 2020 г. 

В Плана за развитие на община Гълъбово 2014 – 2020 г. има дадени само общи насоки, 

касаещи сектора енергийна ефективност и ВЕИ: 

В Плана е отбелязано, че промишленото развитие в общината, базирано основно на 

въгледобива, производството и преноса на електроенергия се осъществява във връзка с 

действащата в момента национална енергийна стратегия. Основните търговски елементи са 

от националния енергиен комплекс и от инфраструктурата на енергетиката. В този смисъл 

следва да бъде оценявано и мястото на община Гълъбово в територията на област Стара 

Загора и в националната територия.  

 

Дейности: 

» Топлинно саниране на обществени сгради; 

» Внедряване на модели за ползване на алтернативни източници на енергия в общинските 

сгради-училища, детски заведения, сгради на общината и др.; 

» Стимулиране въвеждането на ВЕИ в частния сектор-производствен и битов, чрез масово 

информиране за предимствата и възможности; 

» Сертифициране на сгради над 250 кв.м полезна площ, общинска собственост (съгласно 

Закона за енергийната ефективност). 

 

Използване на ВЕИ в община Гълъбово 

Основният вид ВЕИ, който се използва в община Гълъбово 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. 

Липсват термосоларни инсталации в общинския сектор. В с.Главан работят 2 ветропарка с 

по 3 ветрогенератора. 

За последните две години  община Гълъбово има издадени 25 бр. разрешения за строеж на 

фотоволтаична централа. 

Съществуващи трудности и пречки  

» Основни пречки за реализиране на ВЕИ проекти в община Гълъбово: 

» висока цена на инвестициите във ВЕИ; 

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

» допълнителни ограничения на финансовата самостоятелност на общината; 

» липса на достатъчни стимули за рационално енергопотребление; 

» затруднен достъп до инвестиции за проекти за ВЕИ; 

» липса на систематизирани данни за местния потенциал на ВЕИ.  

» липса на достатъчно познания за приложими ВЕИ технологии. 

» липса на достатъчен брой специалисти в общинската администрация с компетенции в 

сферата на ВЕИ. 

 

V. Потенциал на възобновяемите енергийни източници в община Гълъбово  

А. Възможности за използване на различните видове ВЕИ и екологичното 

въздействие от тяхното внедряване 

На таблица 1 са показани стойностите за редуциране на емисиите парникови газове чрез 

внедряване на ВЕИ.   

На таблица 2 са илюстрира възможностите за използване на различните видовете ВЕИ.  

 



Таблица 1. Намаляване на емисиите на парникови газове чрез внедряване на ВЕИ
2
 

ВЕИ 
Спестени емисии парникови газове 

Електрическа енергия Топлинна енергия 
ktoe kt CO2 екв. ktoe kt CO2 екв. 

Биомаса 73 705 1227 4 270 

ВЕЦ 257 2 480 0 0 

Ветрова енергия 22 214 0 0 

Слънчева енергия 4 39 21 72 

Геотермална енергия 3 25 93 324 

ОБЩО 359 3 463 1341 4 666 

Таблица 2.  

ВЕИ 
Първоначална 

трансформация 
Продукт на пазара за крайно 

енергийно потребление 

Биомаса 

Директно, без прера-

ботване 

 дървесина  
 битови отпадъци 
 селскостопански отпадъци  
 други 

Преработване 
 брикети 
 пелети 
 други 

Преобразуване в 

биогорива 

 твърди (дървени въглища) 
 течни (био-етанол, био-

метанол, био-дизел и т.н.) 
 газообразни (био-газ, 

сметищен газ и т.н.) 

Преобразуване във 

вторични енергии 
 електроенергия 
 топлинна енергия 

Водна енергия Преобразуване (ВЕЦ) електроенергия 

Енергия на вятъра 
Преобразуване (Вятърни 

генератори) 
електроенергия 

Слънчева енергия 
Преобразуване топлинна енергия 

Преобразуване електроенергия 

Геотермална енергия 
Без преобразуване топлинна енергия 

Преобразуване електроенергия 

 

Б. Потенциалът на ВЕИ на територията на община Гълъбово 

Потенциалът на ВЕИ на територията на община Гълъбово е даден в ”Доклад - Оценка на 

потенциала на Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)”, разработен в рамките на 

проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет” за обмен на добри практики 

и насърчаване на развитието на ВЕИ в Старозагорски регион по Оперативна програма 

“Регионално развитие” с програмен продукт REScan за анализ на енергийния потенциал на 

ВЕИ в общината. 

При избора на приоритети за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници е отчетена  политиката за развитие на Общината, която най-накратко е 

                                                 

 

 



формулирана във визията за развитие на Община Гълъбово за периода 2014-2020 г.,  като 

динамично развиваща се община от национално значение с развита икономика и 

инфраструктура, където се осъществяват индустриални, транспортно-логистични, 

туристически, културни, земеделски и образователни дейности, привлекателни за 

инвеститори и туристи и осигуряващи високо качество на живота на жителите на общината, 

обединяваща по най-ефективен начин потенциала на местните ресурси за устойчив, 

приобщаващ и интелигентен растеж”.  

С цел постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, 

намаляване на вредното въздействие върху околната среда с следствие на развиваща се 

икономика и устойчиво и екологосъобразно управление на природните ресурси са 

формулирани следните приоритети за насърчаване използването на ВЕИ:  

» Стимулиране въвеждането на ВЕИ технологии както в публичния сектор, така и в 

бизнеса;  

» Реализиране на проекти в сферата на енергията от възобновяеми източници;  

» Развитие на енергийно-ефективна икономика с ниски нива на въглеродни емисии за 

създаване на устойчив икономически растеж.  

В отговор на указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за изготвяне на 

общински програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива се предвижда съчетаване на мерки за повишаване на енергийната ефективност с 

производството и потреблението на енергията от възобновяеми източници.  

По-долу са дадени видовете ВЕИ с кратка характеристика и обобщения потенциал за 

съответния вид ВЕИ за община Гълъбово.  

 

1. Геотермална енергия 

Различните автори на изследвания на геотермалния потенциал, в зависимост от 

използваните методи за оценка и направени предвиждания, посочват различни стойности на 

геотермалния потенциал в две направления: потенциал за електропроизводство и потенциал 

за директно използване на топлинната енергия. 

По експертни оценки възможният за използване в настоящия момент световен 

геотермален потенциал е съответно: ~ 2000 TWh (172 Mtoe) годишно за електропроизводство 

и ~ 600 Mtoe годишно за директно получаване на топлинна енергия. 

В общото световно енергийно производство от геотермални източници Европа има дял от 

10% за електроенергия и около 50% от топлинното производство. Очакваното нарастване на 

получената енергия от геотермални източници за Европа до 2020 г. е около 40 пъти за 

производство на електроенергия и около 20 пъти за производство на топлинна енергия. 

Освен използването на геотермалната енергия от подземните водоизточници все повече 

навлиза технологията на термопомпите. Високата ефективност на използване на земно и 

водно-свързаните термопомпи се очаква да определи нарастващият им ръст на използване до 

над 11%  годишно.  

Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални централи 

и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни първоначални инвестиции 

за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и 

разпределителни мрежи. Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия са 

по-ниски от тези при конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на 

използване на геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при 

другите технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато 

използването на енергоизточника може да продължи векове. За осъществяването на такива 

проекти е подходящо да се използват ПЧП. 
 

Оценка на потенциала на геотермална енергия за община Гълъбово. 

Съгласно „Баланс на ресурсите на минерални води – изключителна държавна собственост 

по находища и водоземни съоръжения” публикувано от МОСВ 

(http://www.moew.government.bg) , общината не разполага с геотермални ресурси. 

http://www.moew.government.bg/


Използването на термопомпени инсталации е възможно на цялата територия на общината. 

За всеки конкретен случай трябва да се правят анализи на термичните параметри и да се 

разработва проект, използващ най-подходящата технология.  

 

2. Водна енергия 

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 (~2280 ktoe) годишно. 

Съществуват възможности за изграждане на нови хидроенергийни мощности с общо 

годишно производство около 10 000 GWh (~860 ktoe). 

Достъпният енергиен потенциал на водните ресурси в страната е 15 056 GWh (~1 290 ktoe) 

годишно. 

Условно обособена част сред хидроенергийните обекти са малките ВЕЦ с максимална 

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

автоматизиране, себестойност на продукцията, изкупна цена и квалификация на персонала. 

Тези характеристики предопределят възможността  за бързо започване на строителството и 

за влагане на капитали в дългосрочна инвестиция с минимален финансов риск. Малките ВЕЦ 

могат да се изградят на течащи води, на питейни водопроводи, към стените на язовирите, 

както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната система. Малките ВЕЦ са 

подходящи за отдалечени от електрическата мрежа потребители, могат да бъдат 

съоръжавани с българско технологично оборудване и се вписват добре в околната среда, без 

да нарушават екологичното равновесие. Напоследък активно се развиват технологии за 

усвояване на енергийния потенциал на водни потоци с ниска скорост.  

Делът на електроенергията, произведена от ВЕЦ година е между 4% и 7,4% от общото 

производство на електрическа енергия за страната, което ги прави най-значителния 

възобновяем източник на електроенергия в електроенергийния баланс на страната. С цел 

увеличаване производството от ВЕЦ и намаляване количеството на замърсители и парникови 

газове от ТЕЦ, изпълнението на проекти за изграждане на нови хидроенергийни мощности е 

приоритет. Тези проекти могат да се осъществяват и като проекти за съвместно изпълнение 

съгласно гъвкавите механизми на Протокола от Киото. Този механизъм дава възможност за 

допълнително финансиране на проектите. 

 

За община Гълъбово 

Гравитачни водопроводи  

Направена е оценка на енергийният потенциал на съществуващите гравитачни 

водопроводи и на енергийният потенциал на река Сазлийка (Сютлийка). 

Използвана е официално предоставена информация от ВиК Гълъбово включваща месечни 

водни количества (л/сек), геодезичен напор и дължина на водопроводите. 

Оценките за теоретичния и техническия потенциал на гравитачни водопроводи са дадени 

в Таблица 3  и Фигура 1. 

Таблица 3 

№ Наименование 
Теоретичен 
потенциал 

Разполагаем 
технически 
потенциал 

Забележки 
Инсталирана 

мощност  
МВтч/год МВтч/год (кВт) 

1 „Карагьоз могила” 111,1 45,2 5,2 
2 Ниска зона „Главан” 10,3 6,2 0,7 
3 Водоем с.Помощник 2,4 0,8 0,1 

Общо 123,8 52,2  
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Фигура 1. Теоретичен и технически потенциал на водната енергия /гравитачни водопроводи/ 

 

Резултатите от оценката на енергийният потенциал на р. Сазлийка са представени в Таблица 4. 

Таблица 4 

Наименование на 

реката 

Инсталирана 

мощност 

Енергиен 

потенциал 

кВт МВтч/год 

Сазлийка (Сютлийка) 560 2227 

 

Техническият потенциал, оценен на база гравитачни водопроводи, е много малък и не 

представлява интерес за изпълнение на инвестиционни проекти. 

Енергийният потенциал на р. Сазлийка (Сютлийка) също не представлява практически 

приложим енергиен потенциал.  

С развитие на технологиите за усвояване на енергията на бавнотечащи води е възможно да 

се инсталират такива съоръжения каскадно по течението на реката, както и на изкуствените 

водоеми.  

 

3. Биогаз 

Производство на биогаз (включително сметищен газ) в Европа и света 

Биогаз 

За производство на биогаз могат да се използват животински и растителни земеделски 

отпадъци, но енергийното оползотворяване на последните е по-ефективно чрез директното 

им изгаряне. 

Съществен недостатък при производството на биогаз е необходимостта от сравнително 

висока температура за ферментацията на отпадъците, 30-40°С. Това налага спиране работата 

на ферментаторите, или използване на значителна част от произведения газ за подгряването 

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

Основните бариери пред производството на биогаз са: 

- значителните инвестиции за изграждането на съвременни инсталации, достигащи до 

4000–5000 €/kWh(e) в ЕС, при производство на електроенергия;  

- намиране пазар на произвежданите вторични продукти (торове); 

-  неефективна работа през зимата. 

Сметищен газ 

Добивът на сметищен газ е възможен само в големи и модерни сметища. С увеличаване 

броя и размерите на сметищата се увеличава и технически използваемия потенциал на 

сметищен газ. От друга страна в по-далечна перспектива, след 30-50 години е възможно 

намаляване количеството на депонираните отпадъци с развитие на технологиите за 

рециклиране, компостиране и т.н. на отпадъците. Трябва също така да се отчита, че 



намаляване количествата на сметищен газ започва 10-15 години след намаляване 

количеството на депонираните отпадъци. Енергийното оползотворяване на сметищния газ 

(съдържащ 50-55% метан) има голям ефект за намаляване емисиите на парникови газове.  

Технико-икономическите показатели на комбинираното производство на електроенергия 

и топлоенергия от сметищен газ са много по-привлекателни от показателите при използване 

на биогаз.  

В ЕС необходимите инвестиции за инсталации работещи със сметищен газ са около 900–

950 €/kWh(e), експлоатационните разходи  0,018–0,019 €/kWh(e), а разходите за 

производството на електроенергия са 0,033–0,035 €/kWh(e). 

Потенциал за производство в България 

Биогаз от животински отпадъци 

Общият потенциал за производство на биогаз чрез анаеробна ферментация на животински 

отпадъци в България е около 320 ktoe/год. При развитие на животновъдството и увеличаване 

броят на животните този потенциал може да се увеличи.  

Реално използваемият потенциал в по-големи ферми е около 72 ktoe/год. Този потенциал 

също може да се увеличи при нарастване броя на големите модерни животновъдни 

комплекси. 

Сметищен газ 

Количеството на депонираните битови отпадъци през 2020 г. е общо 3194 ktoe. Общото 

количество сметищен газ, който може да се използва за енергийни цели е около 144.106 

nm
3
/г. При 55% съдържание на метан, топлината на изгаряне на сметищният газ е 4700 

kCal/nm3, а общият енергиен потенциал на сметищния газ само от битови отпадъци е около 

68 ktoe/г. 

Необходимите инвестиции са оценени на 1000 €/kWh(е), а експлоатационните разходи за 

производство на електроенергия на 0,01 €/kWh(e). 

Проблем е намирането на консуматори на произведената топлинна енергия особено през 

лятото.  

Оценката на потенциала на биогаз в община Гълъбово. 

      Като изходни данни за оценката е използвана официално предоставена информация.                 

Техническият потенциал е изчислен за комбинирана система за топло и 

електропроизводство (ηт = 0,45 и ηел = 0,4) при коефициент на натоварване 8400 часа.  

Оценката е направена при хипотезата, че животните (птиците) се отглеждат във ферми. 

Оценките за теоретичния и технически потенциал са дадени в Таблица 5 и Фигура 2. 

 

   Таблица 5 

№ Вид животни 
Теоретичен 
потенциал 

Разполагаем  
технически 
потенциал 

МВтч/год МВтч/год 
1  Крави           2450,3 441,1 
2  Свине 2103,8 378,7 
3  Птици 13881,2 2498,6 

Общо 18435,3 3318,4 
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Фигура 2. Теоретичен и технически потенциал на течни селскостопански отпадъци (биогаз). 

 

Техническият потенциал е много малък и не представлява интерес за изпълнение на 

инвестиционни проекти. 

Наличният технически потенциал предоставя възможност за инсталиране на съоръжение с 

мощност до 0,6 МВт (птици). Това го прави икономически неизгоден за енергийни 

оползотворяване при съществуващите технологии. 

Основният проблем за усвояването на биогаз в общината е, че животните се отглеждат в 

много малки ферми или единично, което възпрепятства ефективното събиране и 

оползотворяване на отпадъците. Съществен проблем е и високата цена на инвестициите за 

изграждане на съоръжения за биогаз. Тук трябва да се използват активно различните 

възможности за грантово финансиране на такива инсталации.  

Сметищен газ  

Намиращото се на територията на общината сметище за депониране на твърди битови 

отпадъци, което предстои да бъде закрито не може да генерира практически приложимо 

количество сметищен газ за енергийно оползотворяване. 

 

4. Биомаса 

Използване на биомасата  

От всички ВЕИ, биомасата (дървесината) е с най-голям принос в енергийния баланс на 

страната. През 2008 година биомасата е представлявала 3.5% от ПЕП и 7.6% от КЕП. 

Енергията, получена от биомаса е 2.8 пъти повече от тази, получена от водна енергия. 

Енергийният потенциал на биомасата в ПЕП 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 КЕП към момента е близък до дела на 

природния газ. Следователно влиянието й върху енергийния баланс на страната не бива да се 

пренебрегва. На фона на оценката на потенциала от биомаса може да се твърди, че 

употребеното за енергийни нужди количество биомаса в страната не е достигнало своята 

максимална стойност. Трябва да се вземе под внимание, че битовият сектор сега е основния 

консуматор (86%) на биомаса (почти изцяло дърва за огрев) в страната.  

Потенциал на биомасата в Р България 

Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и предпазлив 

подход тъй като става дума за ресурси, които имат ограничен прираст и много други ценни 

приложения, включително осигуряване прехраната на хората и кислорода за атмосферата. 

Затова подходът е да се включват в потенциала само отпадъци от селското и горско 

стопанство, битови отпадъци, малоценна дървесина, която не намира друго приложение и 



отпада по естествени причини без да се използва, както и енергийни култури, отглеждани на 

пустеещи земи и т.н. 

Нарастващата енергийна употреба на дървесината в страната се дължи основно на ниската 

й цена и незначителните инвестиции за примитивните съоръжения, които сега се използват, 

за трансформирането й в топлинна енергия. Провежданата досега ценова политика, както и 

влиянието на международните енергийни пазари, доведе до непрекъснатото покачване на 

цените на дребно на течните горива и природния газ, както и на електрическата и топлинна 

енергии и оказа силен натиск върху потребителя в полза на преориентирането му към 

дървесина. Експертните прогнози показват, че използването на дървесина и нейните 

производни (при определени условия) ще продължи да бъде икономически изгодно. 

Разликата в цените на дървесината и останалите горива ще се запази или даже ще се увеличи 

и поради факта, че биомасата е местен и възобновяем ресурс.  

Дървата за огрев се използват за директно изгаряне в примитивни печки, с нисък КПД (30-

40%), самостоятелно или съвместно с въглища. Броят на употребяваните в домакинствата 

съвременни котли е все още незначителен поради ограничени финансови възможности. 

Използването на съвременни котли може да повиши до два пъти полезното количество 

топлина, получавано от дървата за огрев, което е равностойно на двукратно увеличаване на 

потенциала без да се увеличава потреблението. 

В България няма масова практика на използване на надробена на трески дървесина 

(дървесен чипс). В малки мащаби се произвеждат брикети и пелети, но това производство 

търпи непрекъснато развитие, както и се развиват технологиите за тяхното изгаряне. 

Автоматизацията на процесите при използване на пелети се доближава до нивото на 

автоматизация на газовите инсталации. 

Останалото количество, използвана днес биомаса са индустриалните отпадъци, 

оползотворявани в предприятията, където се образуват. Дървесните отпадъци с ниска 

влажност се използват предимно в самите предприятия за производство на пара за 

технологични нужди и за отопление.  

 

Възможности за разширяване на употребата и повишаване на ЕЕ при използване на 

биомасата в България 

България притежава значителен потенциал на отпадна и малоценна биомаса (над 2 Mtoe), 

която сега не се оползотворява и може да се използва за енергийни цели. Технико-

икономическият анализ показва, че използването на биомаса в бита и за производство на 

топлинна енергия е конкурентоспособен възобновяем източник на традиционните горива, с 

изключение на въглищата, и има значителни екологични предимства пред всички 

традиционни горива. 

Използването на биомасата за производство на електроенергия отстъпва по икономически 

показатели на вносните и евтините местни въглища, ядрената и водната енергия.   

» Преработване на отпадъчна и малоценна дървесина и селскостопански растителни 

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

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

преработване в дървесни брикети или пелети след пресоване и изсушаване. Производството 

на трески има значително по-ниски разходи от производството на брикети и пелети, при 

което се изисква предварително подсушаване на дървесината и e необходима енергия за 

пресоване.  

Голям неизползван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. За балиране 

и транспорт на сламата има подходяща технология. Необходимото оборудване в голяма 

степен е налице и днес не се използва с пълния си капацитет. 

Засега няма опит и специализирано оборудване за събиране, уплътняване и транспорт на 

стъбла от царевица, слънчоглед и др., но този проблем може да бъде решен в кратки срокове 

без големи разходи. 

За отпадъците от лозята и овощните градини може да се използва оборудването, което ще 

надробява отпадъците от горското стопанство.  



Производството и вноса на съоръжения за преработка на биомаса с цел по-нататъшното й 

използване за енергийни цели трябва да бъде стимулирано по-всички възможни начини от 

държавата. 

» Въвеждане на съвременни инсталации за изгаряне на отпадъчна и малоразмерна  

дървесина и селскостопански отпадъци  

За отопление на домакинствата през 2008 г. са били използвани 27 ktoe течни горива и 176 

ktoe електроенергия, част от които могат да бъдат заменени с биомаса. Заедно с тенденцията 

за увеличаване употребата на дърва за огрев за отопление в бита, интерес представляват и 

по-мащабни проекти с по-мощни и съвременни инсталации за изгаряне. Много изгодно е и 

заместването на течни горива, използвани за отопление в училища, болници и други 

консуматори в сферата на услугите, особено в обекти в близост до горски масиви. През 2008 

година потреблението на скъпи течни горива в сектора на услугите е било 61 ktoe. От друга 

страна е известно, че тези обекти не се отопляват нормално. Освен намаляване емисиите на 

вредни вещества в атмосферата, използването на дървесина, като по-евтино гориво, във 

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

използвани (ако бъдат създадени законови възможности) за изплащане на направените 

инвестиции в необходимите съоръжения, а след това (в някои случаи едновременно) за 

възстановяване на топлинния комфорт в тези сгради. 

» Приоритетно изграждане на когенерационни инсталации на биомаса 

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

производство на топлина и електрическа енергия. За изграждането на нови централи са 

необходими значителни инвестиционни разходи. В много случаи, обаче дървесните и 

растителни отпадъци могат да бъдат оползотворяване в съществуващи централи, които сега 

употребяват природен газ и мазут, към които да се изгради допълнително инсталация за 

изгаряне на биомаса. В този случай ще се използват всички съоръжения на централата 

(топло-преносна мрежа и съоръжения за производство на електроенергия), които изискват 

големи инвестиции. В тези централи заместването на природен газ и течни горива ще има 

значителен, както икономически, така и екологичен ефект.  

Заместването на въглища в централи за когенерация може да има само екологичен ефект, 

но ще оскъпи произвежданите топло и електроенергия. 

Отстраняването на законови, институционални и организационни пречки пред 

реализирането на подобни проекти ще бъде особено ефективно.  

» Оползотворяване на индустриални отпадъци 

Изключително ефективна е употребата на дървесни отпадъци в предприятията, в които те 

се образуват, тъй като отпадат разходите за транспорт и събиране и се спестяват разходите за 

депониране на тези отпадъци в сметища. Произведената енергия може да се използва в 

централата или котелната на предприятието за производство на електроенергия и пара за 

технологични нужди.  

» Повишаване на КПД на устройствата за изгаряне на дърва за огрев 

Заместването на течни горива и електроенергия за отопление в бита, което е естествен 

процес, свързан с високите цени на тези енергоносители, от друга страна води до масовата 

употреба на примитивни и евтини печки с нисък КПД и голям разход на ръчен труд за 

обслужването им. Съвременните котли с висок КПД са сравнително скъпи (около 100 

лв/kW(t). Голямо значение ще има поощряване на производството и използването на по-

ефективни съоръжения за изгаряне на дървесина с малка мощност за бита. При използването 

на дървесина самостоятелно е възможно да се използват утилизатори с кондензация на 

димните газове и по този начин да се използва горната работна калоричност на дървесината 

което е особено полезно когато горивото е с висока влажност.  

Следва с предимство да се обмисли: 

- Въвеждане на етикетиране на предлаганите на пазара съоръжения за изгаряне на биомаса 

(по подобие на влезлите вече в сила наредба за етикетиране на битови уреди по отношение 

на консумацията на електроенергия и наредба за изисквания и оценяване съответствието на 

котли за гореща вода, работещи с течни и газообразни горива по отношение на КПД); 



- Механизми за поощряване повишаването на ефективността на съоръжения за изгаряне 

на дървесина за отопление в бита. Например, в рамките на енергийните помощи за социално 

слаби за закупуване на твърдо гориво да се предоставят горивни устройства с висок КПД, 

утилизатори на топлината на изходящите газове за инсталиране към печки, камини, котлета с 

цел повишаване на КПД и др.; 

- Разпространяване на информационни материали във връзка с възможностите за 

реализиране на икономии в съществуващите съоръжения за изгаряне на дървесина и 

предимствата при заместването им с по-ефективни; 

- Провеждане на национална информационна кампания за технологии и съоръжения за 

ефективно използване на биомасата. 

В резултат на повишаване КПД ще бъде ограничен ръста на потребление на дърва за огрев 

при значително нарастване на заместваното количество други горива и намаляване разходите 

на домакинствата за отопление. 

Биомасата е ВЕИ и нейното използване в бъдеще ще се ползва с приоритет в целия свят. В 

България дървесината е с най-голям дял в ПЕП и КЕП от всички ВЕИ (~3 пъти по-голям от 

дела на водната енергия). Страната ни не използва напълно годишния прираст от биомаса (в 

това число на дървесината). Увеличаването на добива, както и подобряване ефективността на 

използването на биомасата вече дава и ще даде в бъдеще едновременно значителен 

икономически, социален, екологичен и политически ефект, както вътре в страната, така и от 

гледна точка на изискванията на ЕС за повишаване на дела на ВЕИ за достигането на 

индикативните цели. Увеличаване на използването на биомаса за енергийни цели ще доведе 

до икономия на електроенергия и скъпи вносни горива и води до намаляване на енергийната 

зависимост на страната.  

» Икономия на скъпи вносни горива 

Икономически изгодно е заместването, на първо място, на най-скъпите течни горива 

(дизелово гориво, промишлен газьол, леко корабно гориво) и електроенергия за отопление в 

бита и в обществени сгради с биомаса. След това подлежат на заместване мазут и природен 

газ в топлофикационни централи. Повишаване цените на течните горива за транспорта се 

очаква в близко бъдеще да направи  конкурентноспособно производството на биогорива. 

Биомасата ще създаде силно конкурентна среда, както за топлинната енергия, 

произвеждана от топлофикационните предприятия, така и за течните горива в транспорта. 

Това ще се отрази във формирането на по-пазарна среда за тяхното функциониране. Главната 

конкуренция ще бъде между биомасата и природния газ, тъй като той е в основата не само на 

разрастващата се битова газификацията, но и на комбинираното производство на енергия. 

Намалената употреба на течни горива и природен газ ще се отрази положително върху 

външно-търговския баланс и енергийната независимост на страната.  

 

Оценка на потенциала на биомаса в община Гълъбово  

Твърди селскостопански отпадъци 

Направена е оценка на характерната за общината и областта селскостопанска продукция: 

житни култури, слънчоглед, царевица и лозови пръчки. 

Като изходни данни е използвана официално предоставена информация. 

Техническият потенциал е изчислен за производство на топлинна енергия (ηт = 0,65).  

Техническият потенциал е определен при допускане за оползотворяване на 30% от 

наличния отпадък.  

Оценките за теоретичния и техническия потенциал са дадени в Таблица 6 и Фигура 3. 

 Таблица 6 

№ Вид 
Теоретичен 
потенциал 

Разполагаем 
технически 
потенциал 

При 
влажност 

МВтч/год МВтч/год % 
1 Слама  28969,2 6083,5 20 
2 Царевични стебла и какалашки 183,6 33,1 50 
3 Слънчогледови стебла и пити 12560,4 2260,9 40 
4 Лозови пръчки 1831,9 384,7 35 



Общо 43545,2 8762,2  
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Фигура 3. Теоретичен и технически потенциал на твърди селскостопански отпадъци (топлинна енергия). 

 

Инсталираната мощност е изчислена при коефициент на натоварване 3600 часа 

(отоплителен сезон) и е приблизително 2,3 МВт., от които слама 1,7 МВт. и слънчогледови 

стебла и пити 0,6 МВт.  

Техническият потенциал е най-голям при сламата, които представлява интерес и при 

изграждане на водогреен котел.  

 

Дървесина 

Направена оценка за добиваната широколистна и иглолистна дървесина за промишлени 

нужди и за населението. 

Като изходни данни е използвана официално предоставена информация. 

Разполагаемият технически потенциал е определен за производство на топлинна енергия 

(ηт = 0,65) на база 30% отпадък от годишното количество добивана дървесина при влажност 

60%. 

Достъпният технически потенциал е оценен при допускане за оползотворяване на 85% от 

разполагаемия технически потенциал и ηт = 0,75. 

Инсталираната мощност е изчислена при коефициент на натоварване 3600 часа 

(отоплителен сезон).  

Оценките за теоретичния и технически потенциал са дадени в Таблица 7 и Фигура 4. 
         Таблица 7 

№ Вид 
Теоретичен 
потенциал 

Разполагаем 
технически 
потенциал 

Достъпен 
технически 
потенциал 

МВтч/год МВтч/год МВтч/год 

1 
Иглолистна дървесина за 
промишлени нужди 

3 245 730,1 620,6 

2 
Иглолистна дървесина за 
населението 

0 0 0 

3 
Широколистна дървесина за 
промишлени нужди 

6 572 1 478,7 1256,9 

4 
Широколистна дървесина за 
населението 

711 427,1 0 

Общо 10528 2635,8 1877,4 
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Фигура 4. Теоретичен и технически потенциал на дървесина и дървесни отпадъци (топлинна енергия). 

 

Наличният потенциал от дървесина и дървесни отпадъци е сравнително малък и към 

момента не представлява интерес за енергийно оползотворяване. 

5. Слънчева енергия 

 Слънчеви термосоларни системи 
Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното количество 

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

хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m
2
. При географски ширини 40°- 60° 

върху земната повърхност за един час пада максимално 0,8-0,9 kW/m
2
 и до 1 kW/m

2
 за 

райони, близки до екватора. Ако се използва само 0,1% от повърхността на Земята при КПД 

5% може да се получи 40 пъти повече енергия от произвежданата в момента. 

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. 

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. 

Количеството уловена и оползотворена слънчева енергия се влияе съществено от 

качествата на различните типове слънчеви колектори, както и от вида на цялостната 

слънчева инсталация за получаване на топла вода. Слънчевият колектор може да се оформя 

като самостоятелен панел или във вид на интегрирани повърхности, оформени като 

строителен елемент, например покрив или стена. Подобно съчетаване на функциите 

увеличава значително икономическата целесъобразност от употребата на слънчеви 

колектори. 

 

Оценка на потенциала на слънчевата радиация в България 

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

средногодишния ресурс слънчева радиация  е 1 517 kWh m
2
. Като цяло се получава общо 

количество теоретически потенциал слънчева енергия падаща върху територията на страната 

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

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

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

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



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

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

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

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

(виж. Фигура 5). 
 

 
Фиг. 5. Карта за теоретичния потенциал на слънчевата радиация в България 

 

Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на слънчевите 

термични 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/m
2
 и КПД на неселективни слънчеви панели ~66%. 

На база проведени експерименти у нас може да се твърди, че при селективен тип колектор 

специфичното преобразуване на слънчевата енергия за една година е 583 kWh/m
2
, а за 

неселективен тип - 364 kWh/m
2
. (Следователно ефективността на преобразуване на слънчева 

енергия от селективната инсталация е 38% по-голямо от това на неселективната.) Въпреки 

това у нас до сега са намерили приложение предимно неселективните слънчеви термични 

системи за топла вода за битови нужди на жилищни, обществени и стопански обекти и 

системи за сушене на дървен материал и селскостопански продукти. 

Слънчевите технологии изискват сравнително високи инвестиции, което се дължи на 

ниските коефициенти на натоварване, както и на необходимостта от големи колекторни 

площи.  

Усвояването на икономически изгодния потенциал на слънчевата енергия реално може да 

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

електроенергия и течни горива за производство на гореща вода за битови нужди. Очаква се и 

значително повишаване на интереса от страна на жителите на панелни сгради, които освен 

мерките по подобряване на термичната изолация на сградата да инсталират и слънчеви 

колектори за топла вода. Увеличава се използването на слънчевите термични колектори в 

строителството на хотели, ресторанти и др.  

Състоянието в община Гълъбово 

Слънчеви термосоларни системи  

В този раздел е направена оценка на теоретичния и техническия потенциал на „активната” 

слънчева енергия – слънчеви термосоларни системи или инсталации за топла вода. 

Данните за териториалното разпределение на хоризонталната слънчева радиация дават 

основание да се твърди, че в района съществува значителен потенциал за използването на 

слънчевата енергия в качеството й на възобновим източник на енергия. 

 



 

Карта. Глобална хоризонтална слънчева радиация; Източник: www.solargis.info 

Тъй като техническият потенциал е много голям, в разработката е представена прогнозна 

оценка на пазарния потенциал. Оценката за средногодишното топло производство е 

направена за плоски слънчеви колектори със селективно покритие и средногодишен  КПД, ηт 

= 0,35. 

Като изходни данни е използвана информация за слънцегреене от системата PVGIS. 

Данните за района на община Гълъбово са показани на Фигура 6. 
 

 
Фиг.6. Данни за слънчевата радиация през годината за община Гълъбово 

 

Теоретичният потенциал за общината е –  454663801 МВтч/год. 

Техническият потенциал – 1030 МВтч/год. 

Децентрализираното производство на топлинна енергия (какъвто е случая) от ВЕИ към 

момента не се стимулира от държавата. 

Поради тази причина въвеждането на тази технология изисква предварително технико-

икономическа оценка  за всеки един обект поотделно.  

http://www.solargis.info/


Оценката за техническият потенциал е направена на база прогноза за развитието му в 

частния сектор (домакинства, промишленост, селско стопанство и др.). 

  

 

Слънчеви пасивни отоплителни системи 

 

Направена е оценка на теоретичния и техническия потенциал на пасивните слънчеви 

отоплителни системи – директна схема. Оценено е попадащото количество слънчева енергия 

върху фасадите на сградите. 

Като изходни данни е използвана информация за слънцегреене от системата PVGIS. 

Данните са за района на община Гълъбово. 

За изчисленията е прието, че общата площ на южните фасади е 79140  кв.м., а общата 

остъклена площ е 27700   кв.м.  

Изчисленият теоретичен потенциал възлиза на 34254 МВтч/год, а техническият  

потенциал – на 9364  МВтч/год. за периода м.ноември – м. април.   

Резултатите от тази оценка могат да послужат при изготвяне на енергийните баланси на 

сгради. 

 

Слънчеви фотоволтаични инсталации 

 

Генерирането на електроенергия от слънчеви фотоволтаици е една съвременна и 

свръхмодерна енергийна технология. Слънчевата фотоволтаика, въпреки бързо падащите 

цени, остава много зависима от преференциални условия.  

През 2004 година в света са инсталирани около 927 MW слънчеви фотоволтаични нови 

мощности, което е ръст от 62% в сравнение с предходната година. До 2020 година се очаква 

инсталираните ежегодно мощности в света да достигнат над 3 200 MW.  

Поради високата цена на произведената електроенергия от плоскопанелни фотоволтаични 

елементи, галиево-арсенидни фотоволтаични панели, хелиостатни ТЕЦ с френелова оптика и 

др., потенциалът на този вид системи към момента за България се смята за ограничен. По-

интензивното им въвеждане с цел развитие на технологиите и екологично въздействие засега 

може да става само с непазарни механизми за стимулиране (напр. специални изкупни 

тарифи).  

При този подход трябва сериозно да се анализира екологичното въздействие от 

използването на такива технологии, основно поради дългосрочно ангажиране на 

селскостопански площи. Препоръчително е урбанизираното интегриране на фотоволтаични 

инсталации към покриви или фасади на сградите, както и двуфункционалното им използване 

- интегрирани към строителни панели или с директното им използване за покриви на 

помещения или паркинги.  

Трябва сериозно да се анализира и въздействието на масовото използване на 

фотоволтаични инсталации върху цената на електроенергията.  

 

Състоянието в община Гълъбово 

 

Направена е оценка на теоретичния, техническия и технологичния потенциал за 

фотоволтаични инсталации на базата на разполагаеми площи посочени от общиниата. 

Като изходни данни за слънцегреене е използвана информация от системата PVGIS. 

Данните са за района на община Гълъбово. Обобщените данни са показани на фиг. 7. 



 
Фиг.7. Данни за генерираната електрическа енергия през годината от 1 KWp инсталирана PV-мощност  с 

фиксирани панели и тракинг система за община Гълъбово. 

Теоретичен потенциал (енергията попадаща на цялата площ на общината) – 114915000 МВтч/год.  

Технологичен потенциал: 

За стационарни PV системи: 1,230 МВтч/год/1кВтр. 



За следящи системи: 1,460 МВтч/год/1кВтр. 

Техническият потенциал се определя от технологичния потенциал и зависи от 

предоставените площи за изграждане на фотоволтаични инсталации.   

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

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

да се обърне при проучването на плоски покриви с големи площи. Общината има много 

добри фото-електрически параметри и южно изложение, което я прави обект на сериозен 

инвеститорски интерес за изграждане на фотоволтични централи.  

 
6. Вятърна енергия 

В Европа и света 

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

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

Западна и Централна Европа 

Според последните прогнози на Европейската ветроенергийна асоциация се наблюдава 

тенденция на засилено развитие на използването на вятърна енергия в Европа. Очаква се 

инсталираната мощност от 28 400 MW през 2003г. да достигне до  180 000 MW през 2020 г. 

През 2020 г. електричеството, генерирано от вятърните турбини, ще покрива нуждите на 195 

милиона европейци или половината от населението на континента. Според прогнозите на 

EUROSTAT потреблението на вятърна енергия в ЕС през 2010 г. ще достигне 10 000 ktoe. 

В България 

Вятърната енергетика към момента има незначителен принос в брутното производство на 

електроенергия в страната. Инсталираните вятърни мощности са: за 2005 г.- 13 MW, за 2007 

г.- 29 MW, за 2008 г.- 53 MW, за 2009 г.- 113 MW. Прогнозната инсталирана мощност за 2020 

г. е над 300 MW.  Това показва, че вятърната енергетика в България в последните години се 

развива експоненциално.  

Оценка на потенциала на ветровата енергия 

Критериите, на базата на които се прави обобщена оценка на енергийния потенциал на 

вятъра, са неговата посока и средногодишната му скорост. За целите на програмата са 

използвани данни от проект BG 9307-03-01-L001, “Техническа и икономическа оценка на 

ВЕИ в България”  на програма  PHARE, 1997 година, получени от Института по 

метеорология и хидрология към БАН (119 метеорологични станции в България, 

регистриращи скоростта и посоката на вятъра). Данните са за период от над 30 години и са от 

общ характер. На тази база е извършено райониране на страната по ветрови потенциал, (Фиг. 

8). 

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

само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на вятърната 

енергия в електроенергия: 5-7 m/s и  >7 m/s. 

Тези зони са с обща площ около 1 430 km
2
, където средногодишната скорост на вятъра е 

около и над 6 m/s. Тази стойност е границата за икономическа целесъобразност на проектите 

за вятърна енергия. Следователно енергийният потенциал на вятъра в България не е голям. 

Бъдещото развитие в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра 

зависи от прилагането на нови технически решения.  
 



 
Фиг 8.  Картосхема на ветровия потенциал в България 

Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на вятърната 

енергия, отчетени при височина 10 m над земната повърхност, на територията на страната 

теоретично са обособени три зони с различен ветрови потенциал: 

Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал – включва равнинните части от релефа на 

страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р. Струма и р. Места и високите полета 

на Западна България. Характеристики на тази зона са: 

Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s; 

Енергиен потенциал: 100 W/m
2
 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m

2
 годишно); 

Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в тази зона е 

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

Зона B: зона на среден ветроенергиен потенциал – включва черноморското крайбрежие и 

Добруджанското плато, част от поречието на р. Дунав и местата в планините до 1000 m 

надморска височина. Характеристиките на тази зона са: 

Средногодишна скорост на вятъра: 3 – 6 m/s; 

Енергиен потенциал: 100 - 200 W/m
2
 ; (около 1 500 kWh/m

2
 годишно); 

Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в тази зона е 4 

000 h, което е около 45% от броя на часовете в годината (8 760 h). 

Зона С: зона  на висок ветроенергиен потенциал – включва вдадените в морето части от 

сушата (н. Калиакра и н. Емине), откритите планински била и върхове с надморска височина 

над 1 000 m. Характеристики на тази зона са: 

Средногодишна скорост на вятъра: над 6-7 m/s; 

Енергиен потенциал: 200 W/m
2
 ; (над 1 500 kWh/m

2
 годишно); 

Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в тази зона е 6 

600 h, което е около 75% от броя на часовете в годината (8 760 h). 

Трябва да се отбележи, че средногодишната скорост на вятъра не е представителна 

величина за оценката на вятъра като източник на енергия. За да се направят изводи за 

енергийните качествата на вятъра, е необходимо да се направи анализ на плътността на 

въздуха и на турбулентността в около 800 точки от страната. В резултат на данните от 

направените измервания на височина 10 м над земната повърхност е извършено райониране 

на страната по представената картосхема (Фиг. 8). 

Метеорологичните данни се отнасят за движението на въздушните маси  на височина 10 

метра над земната повърхност. В последните години производството на ветрогенератори в 

света е с височини на мачтата над 40 м, което налага определянето на потенциала на вятъра 

на по-големи височини от повърхността на терена. Мегаватовите вятърни турбини се 

инсталират на височина над 80 м над терена. За определяне на скоростта на вятъра на по-

голяма височина от 10 м е разработена методика от Националния институт по метеорология 



и хидрология при БАН, използваща математическо моделиране за вероятната скорост на 

вятъра. 

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

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

срок 1-3 години. 

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. На тази база може да се определи оптималният брой агрегати и големината 

им на конкретна площадка. При такава оценка се извършва замерване на скоростта и 

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

30, 40 и 50 м. В резултат на проведените измервания се анализират: 

» роза на ветровете; 

» турбулентност; 

» честотно разпределение на ветровете; 

» средни стойности по часове и дни; 

Използва се математически модел за пресмятане на скоростта на вятъра във височина, 

изчислява се количеството произведена енергия за определена мощност на генератора и се 

извършва оптимален избор на ветрогенератор. 

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

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

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

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

обаче, че развитието на технологиите през последните години дава възможност да се 

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

Нито една 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, към момента с данните, които са на разположение (от Института по 

хидрология към БАН), е трудно да се направи избор на конкретни площадки за вятърни 

електроцентрали на територията на страната. Необходимо бъдещите инвеститори в централи 

с вятърна енергия предварително да вложат средства за проучване на потенциалните 

площадки с професионална апаратура. 

Разпределението на максималния ветрови потенциал пряко зависи от характеристиките на 

вятъра в съответната точка на измерване. Анализите показват, че на височини над 50 m над 

земната повърхност, ветровият потенциал е 2 пъти по-голям. 

При височина 10 м над земната повърхност, физическият потенциал на вятърната енергия 

за страната ни възлиза на 75.10 3 ktoe. 

 

Състоянието в община Гълъбово 

Почти цялата територия на  община Гълъбово попада в зоната на технологично 

неизползваемия към момента вятърен потенциал със средна годишна скорост под 4 м/сек. 

Въпреки това, по индикативни данни от измервания съществуват зони в хълмистата част на 

общината над 5 м/сек. За техническото му използване трябва да се направят измервания на 

конкретното място. От друга страна, с развитие на технологиите става възможно използване 

на вятър с по-ниска скорост.  

В случай, че настъпят промени по отношение на наличните изходни данни и площите, 

оценката за техническия потенциал ще се актуализира съобразно настъпилите промени. 

 

7. Опазване на околната среда 

Връзката между увеличаване на произведената енергия от ВЕИ и опазването на околната 

среда е пряка, тъй като ВЕИ в значително по-малка степен спрямо конвенционалните горива 

влияят негативно върху компонентите на околната среда. Важен ефект от тяхното 

внедряване е и ограничаването на емисиите на парникови газове в атмосферния въздух, 

което спомага за изпълнението на задълженията на страната ни по протокола от Киото.  

 



Общинска програма за насърчаване на използването на ВЕИ (ОПНИВЕИ) 

Целта на програмата е да  изпълни изискванията на страната ни за произведено 

количество енергия от възобновяеми източници. 

Насоки: 

» Община Гълъбово разполага с идеен проект за пречиствателна станция за отпадъчни 

води на гр. Гълъбово, като се препоръчва тя да се обвърже с производството на биогаз/метан/  

за енергийни нужди; 

» Третирането на утайките от ГПСОВ е препоръчително; 

» С цел повишаване на производството на екологично чисти продукти, почвата трябва да е 

без нитрати. Производството на биогаз от суровина животински тор, чрез анаеробно 

биологично третиране намалява количеството отделен азот; 

» 55% от генерираните боклуци в страната са органични, което прави производството на 

биогаз от селскостопански отпадъци приоритетно; 

» Потенциалът на община Гълъбово по отношение на слънчевата енергия е нескончаем, 

като инсталациите освен като соларни паркове, трябва сериозно да навлязат в бита на 

гражданите. Инсталация от соларен панел и бойлер за топла вода би понижило значително 

разходите на домакинствата за ел. енергия. Обществените сгради, собственост на общината, 

следва да се обследват за енергийна ефективност и предвидените мерки да се съчетаят с 

фотоволтаични, геотермални или друг вид инсталации, които да понижат разхода им за 

енергия. Приоритетни са сградите, които се използват целодневно, като детски градини и 

ясли; 

 

VІ. SWOT анализ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

» Наличие на относително добър 

потенциал на ВЕИ в общината; 

» Добре структуриран и балансиран 

енергиен сектор; 

» Добри комуникации и инфраструктура; 

» Политическа воля от местната власт за 

насърчаване използването на ВЕИ. 

» Липса на достатъчен капацитет в 

местната администрация в сферата на 

ВЕИ; 

» Липса на  достатъчна информация, 

мотивация и ресурси  от страна на 

заинтересованите страни за използване на 

ВЕИ; 

» Недостатъчни финансови ресурси за 

провеждане на местната политика в 

областта на ВЕИ. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

» Европейскo и национално 

законодателство, което стимулира 

производството и потреблението на 

електроенергия от ВЕИ; 

» Потенциал за създаване на нови работни 

места; 

» Потенциал за съхранение на екологията 

и  намаляване на въглеродните емисии. 

» Липса на достатъчен собствен ресурс за 

реализиране на ефективна общинска 

политика за насърчаване използването на 

ВЕИ и реализиране на конкретни проекти; 

» Възможна бъдеща промяна на 

националната политика за насърчаване 

използването на ВЕИ. 

 

VІІ. Стратегическа цел, приоритети и цели и на ОПНИВЕИ 

Недостатъчните мерки за енергийна ефективност и ВЕИ, прилагани в общината през 

последните години, води до нарастващи и ненужно големи разходи за енергопотребление и 

до негативно екологично въздействие. Това налага задължително прилагането на 

енергоефективни мерки, не само за намаляване на разходите, но и за повишаването на 

жизненото равнище и комфорта на потребителите на енергия и подобряване на екологичната 

обстановка. 



Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

енергийни източници и биогорива на Община Гълъбово за периода 2021 – 2024 г. е 

разработена в контекста на неспецифицирани условия и неочертани изисквания за 

допустимост на инвестиции и бенефициенти по отношение на европейските и национални 

фондове. Това се дължи на факта, че Програмата е разработена след края на действащия 

програмен период 2014-2020, но същевременно обхваща един по-дългосрочен период на 

изпълнение – 2021-2024 г, за който след 2020 г. няма официални приети рамки и условия за 

функциониране на финансовите програми на ЕС. Очакванията са да няма съществени 

отклонения от досега регламентираните изисквания за вид на бенефициентите и проектите 

» НДПВЕИ е съобразена с общата концепция за развитието на ВЕИ в страната, с 

набелязаните индикативни цели за производство на електрическа енергия от ВЕИ и 

средствата за постигането им. 

» Заместване на конвенционални горива и енергии с общ енергиен еквивалент не по-малко 

от 1 300 ktoe годишно.  

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

» Енергийната стратегия на Република България има следните главни цели:  

» насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност при крайните потребители;  

» подкрепа, включително чрез държавни гаранции, на проекти за управление на 

потреблението, които имат значителен социален ефект;  

» насърчаване развитието на по-икономични от електрическата енергия възможности за 

отопление и подобряване на достъпа на населението до тях;  

» пренасочване на електрическата енергия към по-високотехнологични нужди на 

икономиката и намаляване на цената й чрез отлагане на скъпи инвестиции (изграждането на 

ефективни системи за газификация или топлофикация, изисква по-малко средства, отколкото 

изграждането на електрическа мощност за задоволяване на същото потребление);  

» премахване на изкривяванията при цените на различните видове горива и енергии за 

отопление, така че да се създадат действащи стимули за енергоспестяване от населението;  

» подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия;  

» насърчаване на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия;  

» намаляване на енергийните загуби. 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ Е СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 

НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО В ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА ОБЩИНА 

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

енергийни източници и биогорива на Община Гълъбово за периода 2021 – 2024 г. си поставя 

три специфични цели: 

Специфична цел 1: Подобряване на средата за живот и труд в общината, чрез ефективно 

използване на енергийните източници 

Ефективното използване на енергийните източници ще подобри условията за живот в 

общината от екологична гледна точка. Подобряването на енергийната ефективност на 

сградите ще доведе до по-добри услови условия за работа и труд както през топлите, така и 

през студените месеци на годината.  

Мярка 1.1: Намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, финансирани от 

общинския бюджет 
Обследване за енергийна ефективност и саниране на сгради, общинска собственост 

Монтиране на слънчеви колектори на сгради общинска собственост 

 

Мярка 1.2 Повишаване нивото на информираност, култура и знания на местната 

общност относно използването на ВЕИ 
Обучение на общинска администрация за работа по проекти от фондовете по ЕЕ 

Публично-частни партньорства за изграждането на ВЕИ мощности на територията на 

общината 

Информационни кампании сред местната общност 



Намаляване на разходите на домакинствата за енергия 

 

Специфична цел 2: Създаване на условия за активизиране на икономическия живот в 

общината; 

Подобряването на екологичната ефективност ще доведе до освобождаване на капитали, 

които ще могат да се влеят в икономиката на общината и по този начин да подобрят 

стандарта на живот на населението. Ще се подобрят и условията за създаване на бизнес в 

общината, което може да повлияе върху привличането на инвестиции, 

конкурентоспособността на малките и средни предприятия и активизиране на 

икономическия живот. Мерките в Програмата за енергийна ефективност и енергия от 

възобновяеми енергийни източници биха могли да доведат до откриване на нови работни 

места. Ще намалее и енергийната зависимост на общината.  

Мярка 2.1. Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в частния сектор 
Повишаване на информираност сред инвеститорите; 

Популяризиране на източници за финансиране на ВЕИ проекти 

 

Мярка 2.2. Стимулиране на бизнеса за изграждане на ВЕИ мощности на територията 

на общината 
Създаване на благоприятни предпоставки за инвестиране във ВЕИ мощности; 

Увеличен дял на бизнес инвестициите във ВЕИ. 

 

Специфична цел 3: Намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените 

норми за вредни вещества в атмосферата; 

Използването  на възобновими енергийни източници ще намали използването на 

изчерпаеми енергийни ресурси, които са основни източници на замърсяване на околната 

среда. Това се отразява и върху промяната на климата. По този начин община Гълъбово ще 

даде своя принос за заложените цели за редуциране на емисиите на въглероден диоксид.  

  

Мярка 3.1. Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ  
Намаляване на въглеродните емисии, изхвърляни от публичния сектор  

Намаляване на въглеродните емисии, изхвърляни от частния сектор 

 

VІІІ. Индикатори за наблюдение 

За да се отчете степента на постигане на заложените цели и мерки на краткосрочната 

програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и 

биогорива на Община Гълъбово за периода 2021 – 2024 г. е необходимо да се използват 

индикатори за резултат. Индикаторите обхващат, както физически характеристики 

(параметри), така и финансови по отношение реализацията на поставените цели и 

приоритети, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни.   

Индикаторите за резултат са (по възможност) количествено измерими и осигуряват 

обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при 

реализацията на приоритетите и целите и постигнатото пряко въздействие в съответната 

област. 

Препоръчва  се индикаторите за въздействие да не бъдат използвани или да бъдат сведени 

до минимум, поради сравнително дългия период от време до тяхната проява.  

 

ІХ. Източници на финансиране 

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

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

Следните източници на финансиране биха могли да бъдат използвани: 

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

на планове и програми за енергийна ефективност се предвиждат в бюджетите на органите на 

държавната власт и органите на местното самоуправление; 

- Общински бюджет – предвиждане на собствени средства за изпълнението на мерките 

по Програмата за използване на ВЕИ и биогорива; 



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

предлагащи услуги в енергийната ефективност, финансов лизинг и др.; 

- Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” - създаден чрез Закона за 

енергийна ефективност и може да предоставя нисколихвени кредити за проекти в публичния 

и частния сектори и да осигурява гаранции на инвестициите;  

- Програма „Интелигентна енергия – Европа“ 

- Национален доверителен екофонд;  

- Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 2021-2027 г. 

- Програма „Енергийна ефективност на Европейската инвестиционна банка и 

Международен фонд „Козлодуй“ 

- Програма ЕЛЕНА на ЕИБ 

- Механизъм за свързване на Европа  

- Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежката 

програма за сътрудничество 

-  Програмата  за Развитие на регионите за периода 2021 – 2027 г. 

- Публично-частно партньорство – дългосрочнодоговорно отношение между лица от 

частния и публичния сектор за финансиране, построяване, реконструкция, управление или 

поддръжка на инфраструктурата с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където 

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

предоставяната услуга или за нейното търсене.  

 

Х. Заинтересовани страни 

Под заинтересовани страни се разбират всички лица, групи хора, институции или фирми, 

които имат отношение към изпълнението на краткосрочната програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община 

Гълъбово за периода 2021 – 2024 г. и биха имали пряк или косвен ефект от неговата 

реализация. 

При установяването на заинтересованите страни е необходимо да се ръководим от 

следните принципи:  

- информираност на гражданите и стимулиране тяхното активно участие  в процеса на 

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

самоуправление; 

- правилно взаимодействие между различните заинтересовани страни -  механизъм за 

изграждане на местен капацитет за планиране и реализация на ефективни местни политики; 

- партньорство между местната власт, граждани, НПО и бизнеса – необходим процес за 

правилното и модерно развитие на общината; 

- координираност на усилията за постигане на крайните цели. 

Основните заинтересовани страни за реализация и мониторинга на Плана за реализиране 

на Програмата за използване на ВЕИ в община Гълъбово  могат да бъдат следните групи:   

- Социално и икономически активни граждани на общината; 

- Неправителствени, браншови и други представителни организации; 

- Групи в неравностойно положение; 

- Общинска администрация; 

- Медии – регионални и национални; 

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

- Научни и изследователски центрове; 

- Други общини; 

- Международни партньори. 

 

ХІ. 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. 
 

ХІІ. Мониторинг, оценка и отчет 

Изпълнението на краткосрочната програма  е свързано с организирането и контрола на 

дейностите за насърчаване на използването на ВЕИ и биогорива. Необходимо е да бъде 

създадено звено (или обособена дейност в отдел) за ВЕИ, в което да влизат различни 

специалисти, работещи в този сектори. Това звено ще отговаря за провеждането на политика 

на общината за ВЕИ и постигане на икономически и екологични ползи. То ще организира 

създаването и поддържането на информационна база за енергопотреблението в общината и 

бази данни по ВЕИ. Звеното ще прави анализи и оценки и ще координира изпълнението на 

предвидените мероприятия. Изпълнението на конкретните мерки по програмата могат да се 

реализират и чрез привличане на външни специалисти чрез обществени поръчки.  

» Обучение и информиране 

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

използването на ВЕИ, общината ще бъде ориентирана към ангажиране на специалисти с 

високо качество на професионалният им труд. Това е важно условие за гарантиране 

качеството на проектите.  

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

посветена на мащабна обществена кампания за енергоспестяване, използване на ВЕИ и нова 

култура на потребление.  

В тази връзка е необходимо да се направи: 

- Обучение по енергиен мениджмънт на служители от общинската администрация;  

- Информационни кампании за населението;  

- Специализирани информационни дни по ВЕИ;  

- Регионални и Общински семинари;  

- Подкрепа на професионалното образование и обучение на територията на община 

Гълъбово за подпомагане на учебния процес и други извънкласни дейности, свързани с 

усвояването на допълнителни знания по енергоспестяване, енергийна ефективност и ВЕИ.  

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

прилагане на нови енергийни технологии по енергоспестяване, ВЕИ и управление на 

енергийни процеси;  

- Партньорство с фирми, предлагащи енергийно-ефективни услуги;  

» Срокове за изпълнение на програмата 
Изпълнението на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Гълъбово ще се осъществи през 

периода от 2021 до 2024 година. Ежегодно ще се изготвят планове за реализация на 

програмата, където ще се вземе под внимание финансовото осигуряване и тежест на 

програмата върху общинския бюджет, както във времето така и по отношение на различните 

източници на финансиране на програмата и възможност за нейното реално изпълнение.  

През всичките години на програмата текущо ще се изпълняват дейностите по събирането, 

обработването и анализ на информацията за състоянието и енергопотреблението на всички 

общински обекти. Тези дейности са важна основа за мониторинг на резултатите, 

актуализирането на общинската програма, както и за отчитането на резултатите от 

изпълнението на програмата.  



» Наблюдение и оценка на Програмата за насърчаване на използването на ВЕИ 

Наблюдението и оценката на общинската програма за насърчаване на използването на 

ВЕИ трябва да се осъществява на две равнища.  

Първо равнище: Осъществява се от общинската администрация по отношение на графика 

на изпълнение на дейностите и проектите, залегнали в годишните планове.  

По заповед на кмета на общината оторизиран представител на общинска администрация 

изготвя периодично доклади за състоянието на планираните инвестиционни проекти и прави 

предложения за актуализация на годишните планове.  

Докладва за трудности и предлага мерки за тяхното отстраняване. Периодично (поне един 

път в годината) се прави доклад за изпълнение на годишния плана и се представя на 

Общинския Съвет.  

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

своите правомощия, приема решения относно изпълнението на отделните планирани 

дейности и задачи.  

 

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

енергийни източници и биогорива на Община Гълъбово е стратегически документ с отворен 

характер. Той може да бъде усъвършенстван, допълван, променян и изменян на база 

установените резултатите, нуждите и финансовата възможност на общината. 
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