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Списък на използваните съкращения:
ВИ – възобновяеми източници
ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници
ЗЕВИ – Закон за енергията от възобновяеми източници
НПДЕВИ – Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
ЕС – Европейски съюз
НСИ – Национален статистически институт
ЦДГ – Целодневна детска градина
ВЕТ – Възобновяеми енергийни технологии
ЕЕ – Енергийна ефективност
БГВ – Бойлер за гореща вода
ДКЕВР – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
НДПНВЕИ – Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ
МБВР – Международна банка за възстановяване и развитие
МУЕП – Местен устойчив енергиен план
ПЧП – Публично-частно партньорство
ОП – Оперативна програма
ФЕЕ – Фонд “Енергийна Ефективност”
МСП – Малки и средни предприятия
НПО – Неправителствена организация
Тео.П – Теоретичен потенциал
Тх.П – Технически потенциал
PVGIS – Географска информационна система
PV – Фотоволтаик
КПД – Коефициент на полезно действие
кВт – Киловат
МВт – Мегават
кВтч – Киловат час
кВт(р) – Киловат пик
МВтч – Мегават час
кВт/год – Киловата годишно
МВтч/год – Мегават часа годишно
η КПД – (коефициент на полезно действие)
h – Час
нм3 – Нормални метра кубични
м2 – Метър квадратен
кв.м. – Квадратен метър
кв.км. – Квадратен километър
л/сек – Литър за секунда
оС – Градус Целзий
Ktoe – Килотон нефтен еквивалент
Mtoe – Мегатон нефтен еквивалент
NUTS – Регион за планиране
ОШ – Облекчителна шахта
мВЕЦ – Малка ВЕЦ
ALTENER – Част от Програма „Интелигентна енергия – Европа”, отнасяща се до ВЕИ

2
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
на Община Нова Загора за периода 2021 г. – 2023 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
I. ВЪВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………...……………… 4
II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА ……………………………………………………………...… 4
III. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ………………………………………..….. 6
IV. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА ……………………………………………………….…… 7
1. Географско местоположение ……………………………………………………………. 7
2. Площ, брой населени места, население …………………………………………..…….. 8
3. Сграден фонд ………………………………………………………………………..……. 9
4. Промишлени предприятия …………………………………………………….……….. 16
5. Транспорт …………………………………………………………………………….….. 16
6. Селско стопанство ………………………………………………………………………. 16
7. Екология …………………………………………………………………………………. 17
8. Управление на отпадъци ………………………………………………………..……… 17
9. Външна осветителна уредба ……………………………………………………..…….. 18
V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ …….… 19
VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО
ВИДОВЕ РЕСУРСИ …………………………………………………………………...….. 19
1. Слънчева енергия ……………………………………………………………………….. 20
2. Вятърна енергия ……………………………………………………………………….... 22
3. Водна енергия …………………………………………………………………………… 24
4. Геотермална енергия …………………………………………………………….……… 25
5. Енергия от биомаса ……………………………………………………………..………. 25
VII. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА
ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ………………………………………. 27
1. Мерки и дейности ………………………………………………………………………. 27
2. Източници и схеми на финансиране …………………………………………….…….. 28
VIII. ПРОЕКТИ ………………………………………………………………………...….. 29
IX. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА ……….…. 33
X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………….... 33

3
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
на Община Нова Загора за периода 2021 г. – 2023 г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ:
Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници /ВИ/ и биогорива на Община Нова Загора за периода 2021 г. –
2023 г. е разработена на основание чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за енергията от
възобновяеми източници /ЗЕВИ/. Нейното изготвяне е в съответствие с Националния
план за действие за енергията от възобновяеми източници 2010 – 2020 г. /НПДЕВИ/ и
кореспондира на националното и европейско законодателство в сферата на
производство на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
Целите за реализиране на общинската политика за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива са заложени в Програма за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на
Община Нова Загора за периода 2014 – 2024 г. Настоящата, Краткосрочна програма,
има за цел да анализира потенциала и възможностите за използване на енергия от ВИ и
биогорива на територията на общината и да конкретизира мерките и насочеността към
тяхното използване за конкретния времеви период.
Програмата се одобрява и приема от Общински съвет – Нова Загора по
предложение на кмета на Община Нова Загора и обхваща период на изпълнение три
години.
II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:
Намаляването на потреблението на енергия, увеличаващите се технологични
подобрения, разрастването на обществения транспорт, използването на
енергоефективни технологии и насърчаването на използването на възобновяема
енергия в сектора за електрическа енергия, в сектора за топлинна енергия и енергия за
охлаждане, както и в транспортния сектор са ефективни инструменти, наред с мерките
за енергийна ефективност, за намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза и
неговата енергийна зависимост.
Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент от 23 април 2009 година за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници определя целите на
всички държави от ЕС за развитие и използване на ВЕИ. За България делът на енергия
от ВЕИ в брутно крайно потребление на енергия през 2020 г., заложен в НПДЕВИ,
трябва да възлиза на 16 %. Изразена в количество енергия при сценарий с
допълнителна ефективност тази цел съответства на 1 718 ktoe енергия от ВИ.
Електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници – дял от
брутно потребление на електрическа енергия 1

– НСИ – https://nsi.bg/bg/content/5301/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
1
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В петия национален доклад за напредъка на България в насърчаването и
използването на енергия от възобновяеми източници на Министерство на енергетиката
е отчетено, че през 2017 и 2018 г. страната ни е постигнала дял на енергия от
възобовяеми източници равняващ се съответно на 18,70 % и на 20,49 % от брутното
крайно потребление на енергия в страната. Констатираните стойности показват
надвишаване на междинните цели от НПДЕВИ за посочените години с 5 и 6,79 %
пункта и преизпълнение на националната задължителна цел за 2020 г.
Съгласно Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11
декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници е определена целта на Съюза за 2030 г. относно дела на възобновяемата
енергия в потреблението на енергия в Съюза да възлиза поне на 32 %. Освен това,
Комисията следва да прецени дали тази цел следва да се преразгледа във възходяща
посока с оглед на предвиждащото се значително намаляване на разходите, свързани с
производството на възобновяема енергия. Пред държавите членки стои задачата да
определят своите приноси за постигането на тази цел като част от своите интегрирани
национални планове в областта на климата и енергетиката. В проекта на Стратегия за
устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с хоризонт до
2050 година страната ни залага като основна цел 27,09 % дял на енергия от ВИ в брутно
крайно потребление на енергия.
Увеличеното използване на енергия от възобновяеми източници играе основна
роля за:

Подобряване на сигурността на енергийните доставки;

Устойчива енергия на достъпни цени;

Технологично развитие и иновации;

Технологично и индустриално лидерство;

Създаване на екологични, социални и здравни ползи;

Възможности за заетост и регионално развитие, особено в селски и
изолирани зони, в райони и територии с малка гъстота на населението или които са в
процес на частична деиндустриализация.
Стимулиране производството на енергия от ВИ се обуславя и от още два важни
фактора: намаляване на енергийната зависимост на страната и намаляване на вредните
емисии 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. Найважните 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;
- осъществяване на местно устойчиво енергийно развитие.
Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс
от ВИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за
развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти
в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво
развитие.
Основна цел на Програмата е насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници. Постигането й на местно ниво трябва да бъде съобразено с
развитието на района, особеностите и характеристиките на природните ресурси на
територията на общината. Реализацията на този процес се постига чрез определяне на
възможните дейности, мерки и инвестиционни намерения на общината.
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III. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:

Директива 2009/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 април
2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за
изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕС и 2003/30/ЕО

Директива 2018/2001 на Европейския парламент и на съвета от 11
декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници

Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. (обн., ДВ, бр. 43
от 7.06.2011 г., доп., бр. 101 от 7.12.2018 г.)

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
2010 – 2020 г.

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до
2030 година с хоризонт до 2050 година /проект/

Закон за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 9 Декември 2003 г., изм. и доп.
ДВ., бр. 21 от 12 Март 2021 г.)

Закон за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от
3.05.2011 г., изм. бр. 21 от 12.03.2021 г.)

Закон за устройство на територията (Обн. ДВ, бр. 1 от 2 Януари 2001 г.,
изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 12 Март 2021 г.)

Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91 от 25 Септември
2002 г., изм. ДВ, бр. 21 от 12 Март 2021 г.)

Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. Бр. 77 от 9 Август 2002 г.,
изм. ДВ. Бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.)

Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (Обн. ДВ, бр. 17
от 1 Март 1991 г., изм. и доп. ДВ, бр. 13 от 16 Февруари 2021 г.)

Закон за горите (Обн. ДВ, бр. 19 от 8 Март 2011 г., доп. ДВ, бр. 21 от 12
Март 2021 г.)

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

Закон за водите (Обн. ДВ, бр. 67 от 27 Юли 1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 17
от 26 Февруари 2021 г.)

Закон за рибарството и аквакултурите (Обн. ДВ, бр. 41 от 24 Април 2001
г., изм. ДВ, бр. 52 от 9 Юни 2020 г.)

Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в
експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределени
на електрическа енергия, изм. и доп. ДВ, бр. 73 от 05.09.2006 г.

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

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

Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производителите и
потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната
електрически мрежи, изм. и доп. ДВ, бр. 76 от 27.09.2019 г.

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на
строителство, изм. и доп. ДВ, бр. 56 от 11.07.2017 г.

Програма за енергийната ефективност на Община Нова Загора за периода
2014 – 2020 година

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива на Община Нова Загора за периода 2014 – 2024 г.

План за интегрирано развитие на Община Нова Загора за периода 2021 –
2027 година
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Всички европейски, национални, регионални и местни нормативни
документи и доклади, определящи политиката в сферата на производство на енергия от
възобновяеми източници и биогорива.
IV. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА:
1. Географско местоположение
Община Нова Загора се намира в северната част на Горнотракийската низина.
Разположена е в Югоизточна България, между големите областни центрове Стара
Загора, Сливен и Ямбол. Тя е втората по големина община на територията на област
Сливен. На изток граничи с община Сливен, на запад – с община Стара Загора, на север
– с общините Твърдица и Гурково, а на юг – с Раднево и Тунджа. Нейните
местоположение, граници и пътната свързаност, създават благоприятна възможност за
инвестиции и развитие на дейности от различни сектори.
В географско отношение общината се отличава с умерен континентален климат.
Релефът е с преобладаващо равнинен характер, като голяма част от равнинните земи са
сред най-плодородните в страната. Северната част на общината е с хълмист характер.
Умереният климат, равнинния релеф и плодородните почви характеризират общината
като благоприятна за развитие на селско стопанство. Водният ресурс се осигурява от
реките Тунджа, Съзлийка и Блатница, както и от язовирите Жребчево и Овчарица. В
село Баня се намира минерален извор.
Транспортната мрежа е представена от пътен и железопътен транспорт, с
доминираща роля на пътния транспорт. През новозагорско се кръстосват основни
пътни артерии, осигуряващи лесен достъп на населеното място, както към съседните
общински градове и областни центрове, така и към Централна Европа и Азия. Улеснен
е транспортът до Румъния, Гърция и Турция, Черно и Бяло море. Добрата локация на
общината и транспортната мрежа правят възможен и достъпа до международното
пристанище в Бургас и летище Бургас. Основните пътни артерии, обслужващи
общината са: магистрала „Тракия“, път II-66 „Стара Загора – Нова Загора – път I-6
/Бургас/“ и път II-55 „Гурково – Нова Загора – Свиленград“, който е част от ТрансЕвропейски коридор № 9. Основната железопътна линия, която минава през Нова
Загора е „Пловдив – Стара Загора – Ямбол – Бургас“. Тя е категоризирана като част от
европейската железопътна мрежа и е част от европейски транспортен коридор № 8,
свързващ Адриатика с Черно море. През последното десетилетие новозагорска община
превръща поддръжката и реконструкцията на пътната инфраструктура в един от
основните си приоритети.
Пътна карта на Република България 1

– Официален сайт на Агенция „Пътна инфраструктура“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството –
източник: http://www.api.bg/index.php/bg/karti/republikanska-ptna-mrezha/
1
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2. Площ, брой населени места, население
Територията на новозагорска община е 881 кв. км, което представлява 24,85 % от
територията на област Сливен. Общото население на общината към 31.12.2020 г.1 е 41
736 души с постоянен адрес в новозагорска община, от които с настоящ адрес са 38 508.
Това представлява приблизително 19 % от населението на област Сливен и 0,5 % от
населението на страната.
Население към 31.12.2020 г. по общини в област Сливен и местоживеене 2
(Брой)

Области/общини
Общо за страната
Сливен област
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица

Общо
6 916 548
182 551
17 887
34 758
116 666
13 240

В градовете
5 043 186
119 023
5 003
19 939
84 878
9 203

В селата
1 873 362
63 528
12 884
14 819
31 788
4 037

Новозагорска община е втората по брой население община в област Сливен, след
община Сливен. Постоянното население на общината към 01.02.2011 г. наброява 39 010
души3. Тенденцията за намаляване на населението в национален план и следствията от
демографската криза в страната намират своето отражение и в новозагорска община.
Вътрешната миграция, емиграцията, трудови, образователни и социално-битови
предпоставки предопределят намаляването на населението.
Община Нова Загора обхваща 34 населени места, от които 1 град – Нова Загора и
33 села. Едно населено място е обезлюдено – с. Графитово. Главно място в структурата
на общината заема общинският център, в който са съсредоточени местната
администрация, деконцентрирани са държавни служби и учредения, има възможност за
по-бърз и улеснен достъп до информация и услуги. По степен на благоустроеност
селата имат сходни характеристики – всички са електрифицирани и водоснабдени, но в
тях отсъства канализация.
Население на община Нова Загора по населени места
Населено място
Община Нова Загора
Гр. Нова Загора
с. Асеновец
с. Баня
с. Богданово
с. Брястово

Към
01.02.2011
г.3
39 010
22 507
625
1 479
392
255

Към 31.12.2018 г.4

Към 31.12.2019 г.5

(Брой)
Към 31.12.2020 г.6

Постоянен
адрес

Настоящ
адрес

Постоянен
адрес

Настоящ
адрес

Постоянен
адрес

Настоящ
адрес

42 340
26 877
548
1 814
322
311

39 507
23 050
704
1 755
386
271

42 137
26 716
546
1 851
322
313

39 099
22 725
699
1 770
370
282

41 736
26 513
532
1 867
325
303

38 508
22 402
679
1 755
362
279

– по данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към 31.12.2020 г. – източник:
https://www.grao.bg/tna/tadr2020.txt
2 – Национален статистически институт – източник:
https://www.nsi.bg/bg/content/2975/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB
3
– Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. – източник:
https://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=190
4,5,6
– по данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – източник:
https://www.grao.bg/tables.html
4
– https://www.grao.bg/tna/tadr2018.txt
5
– https://www.grao.bg/tna/tadr2019.txt
6
– https://www.grao.bg/tna/tadr2020.txt
1
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с. Бял кладенец
с. Графитово
с. Дядово
с. Езеро
с. Еленово
с. Загорци
с. Каменово
с. Караново
с. Коньово
с. Кортен
с. Крива круша
с. Любенец
с. Любенова махала
с. Млакарево
с. Научене
с. Новоселец
с. Омарчево
с. Пет могили
с. Питово
с. Полско Пъдарево
с. Прохорово
с. Радево
с. Радецки
с. Сокол
с. Стоил войвода
с. Събрано
с. Съдиево
с. Съдийско поле
с. Ценино

207
460
424
455
392
386
875
925
1 695
35
465
975
670
149
439
371
603
374
382
161
218
399
183
661
407
829
384
231

118
512
398
428
354
526
858
898
1 797
18
388
751
537
135
288
306
324
265
352
116
140
302
155
630
252
932
404
284

146
498
458
428
440
468
938
893
1 638
33
406
796
594
149
396
326
485
308
403
133
171
362
178
649
321
974
457
293

112
520
393
423
356
522
865
900
1 782
19
389
749
529
131
275
296
312
249
379
110
136
293
154
615
249
936
399
296

149
507
464
423
439
470
959
925
1 618
34
402
809
586
144
371
313
461
284
405
125
171
356
163
634
305
969
454
313

105
518
384
417
358
519
856
889
1 784
19
374
731
513
130
265
289
301
235
374
99
127
283
151
610
245
929
394
297

143
499
460
409
420
459
961
913
1 620
30
388
777
591
144
358
309
426
260
410
104
171
349
157
621
312
966
455
319

3. Сграден фонд
По данни от последното преброяване на населението на Република България през
2011 г. населението на община Нова Загора от 39 010 души разполага с 18 216 жилища,
с 1 356 хил. м2 полезна и 1 057 хил. м2 жилищна площ. Средният брой лица на едно
жилище е 2,1 души, а необитаваните жилища са 26,7 %. Има ясно изразена тенденция
към увеличаване делът на необитаваните жилища, свързан с негативните демографски
тенденции, най-вече ясно изразен в селата на територията на общината. В тази връзка
районът на новозагорско би могъл да се определи като подходящ, което кореспондира и
с една от основните цели при стимулиране използването на енергия от възобновяеми
източници, а именно възможността за заетост и регионални развитие, особено в селски
и изолирани зони, в райони и територии с малка гъстота на населението или които са в
процес на частична деиндустриализация.
По последно преброяване на населението през 2011 г. по данни на НСИ на
територията на област Сливен са находящи общо 58 584 жилищни сгради, както следва:
Жилищни сгради по вид и местонамиране в област Сливен 1
Брой

Вид на сградата
Област
Сливен

Общо

Общо
В градовете
В селата

58584
26083
32501

1

Къща

Жилищен
блок,
кооперация

Сграда от
смесен тип
(над 60 %
жилищна
площ)

Общеж
итие

51380
20325
31055

1058
1008
50

174
142
32

5
1
4

Лятна
кухня

Вила

1419 4536
217 4384
1202 152

Сграда за
колектив
но
домакинс
тво

Дом за
временно
настаняван
е на
бездомни

12
6
6

-

- https://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=228
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Жилища по форма на собственост и местонамиране в област Сливен
към 1.02.2011 г. 1
Брой

Област
Сливен

Общо

Общо
В градовете
В селата

91648
59091
32557

Форма на собственост
Частна
Държавна или
общинска

На физическо
лице

На юридическо
лице

1407
1204
203

89784
57548
32236

457
339
118

Сгради по форма на собственост и местонамиране в община Нова Загора
към 01.09.2021 г. 2
Брой

Община Нова
Загора

Общо

Общо
В гр. Нова Загора
В селата
Графитово
Крива круша
Ценино
Научене
Сокол
Прохорово
Дядово
Съдийско поле
Радево
Брястово
Бял кладенец
Богданово
Питово
Радецки
Каменово
Полско Пъдарево
Новоселец
Любенец
Езеро
Събрано
Баня
Омарчево
Загорци
Асеновец
Съдиево
Караново

29982
11346
18636
37
103
161
229
272
305
341
346
354
371
399
428
483
500
506
514
536
541
560
566
576
585
679
707
717
774

1
2

Форма на собственост
Държавна
Частна
На физическо
На юридическо
и/или
лице
лице
общинска
187
28263
1532
62
10750
534
125
17513
998
36
1
1
97
5
2
154
5
1
218
10
2
259
11
2
289
14
3
322
16
5
324
17
2
335
17
2
352
17
2
376
21
5
401
22
3
457
23
3
473
24
2
480
24
3
484
27
4
505
27
4
507
30
4
523
33
2
531
33
8
533
35
5
543
37
2
638
39
6
661
40
5
671
41
6
726
42

- https://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=175&sp2=228
– Данни от общинска администрация Нова Загора към 2021 г.
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Млекарево
Еленово
Пет могили
Стоил войвода
Любенова махала
Коньово
Кортен

777
780
823
901
978
1055
1732

5
4
4
6
8
6
8

726
729
772
846
919
997
1629

46
47
47
49
51
52
95

Всички жилища на територията на община Нова Загора са електроснабдени (с
изключение на 17 бр. в града и 37 бр. в селата, които са необитавани). Близо 75,2 % от
жилищата се отопляват с твърди горива. Други 21,4 % са на електричество. Останалите
3,4 % с на газ, локални парни инсталации и нафта. Прекомерното ползване на твърди
горива за отопление на жилищата е един от основните източници на замърсяване на
въздуха, особено при неблагоприятни климатични условия.
Жилища по вид отопление 1

Положителен е ръстът на домакинствата, за последните три години, които
използват за своите нужди слънчева енергия чрез фотоволтаична електрическа
централа на територията на общината. Ако за 2019 г. обектите за нуждите на частни
лица и домакинства са 11, през 2020 г. – 7, то до август 2021 г. броят им е 25. Високата
цена на вложение на подобен вид инсталация се оказва „препъни камък“ за много от
домакинствата, които желаят да използват тази енергия в своя бит. Това е и една от
причините, поради която Европейският парламент и Съвета отчитат в Директива (ЕС)
2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година, че с
оглед да се подпомагат амбициозните приноси на държавите членки за постигане на
целта на Съюза до 2030 г., е необходимо да се създаде финансова рамка за улесняване
на инвестициите в проекти за възобновяема енергия в тези държави членки.
Сгради в сектора на услугите:
Пълен набор от добре развити услуги – образование, здравеопазване,
административно и правно обслужване, социални услуги, култура, спорт и други, е
съсредоточен на територията на град Нова Загора. В по-малка степен голяма част от
практиките се реализират и в селата. Неголямата отдалеченост на селата от общинския
център компенсира липсата на предлагани услуги във всички населени места. Голям
процент от предоставяните услуги на територията на новозагорска община са
1

– НСИ
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ситуирани в сгради, обект на общинска и държавна собственост. На територията на
общината има 145 имота – общинска собственост. Сградите в тези имоти са в добро
експлоатационно състояние.
Здравеопазване:
Здравното обслужване на населението се осигурява от доболнична, болнична,
специализирана, спешна и стоматологична помощ. Доболничната помощ се
осъществява от 1 групова лекарска практика със 7 общопрактикуващи лекари и 14
индивидуални лекарски практики, като 4 обслужват само града, 6 само селата и 4 –
града и селата, 1 към групова лекарска практика Сливен – само едно село. Болничната
помощ се осъществява от МБАЛ „Св. Пета Българска“. Специализираната медицинска
помощ се осъществява от медицински център „Света Петка“ и медицински център I.
През 2021 г. в двора на МБАЛ „Св. Петка Българска“ е започнато изграждането на нова
сграда на Центъра за спешна медицинска помощ. Стоматологичната помощ се
осъществява от 30 амбулатории за първична стоматологична помощ, като от тях 19
кабинета са разкрити в гр. Нова Загора, 10 – в селата и 1 в град и села. Спешната
медицинска помощ се осъществява от Център за спешна помощ – филиал на Сливен.
Към детските и учебни заведения на територията на общината са разкрити 42
медицински кабинета. Здравен медиатор подпомага достъпа на уязвими групи до
социални услуги.
Социални услуги:
Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Детство за всички“, с.
Асеновец, включващ Преходно жилище, Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи без увреждания и Дневен център за деца и младежи с увреждания.
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Нова Загора.
Домашен социален патронаж, гр. Нова Загора.
Дом за стари хора, с. Баня.
Център за обществена подкрепа, гр. Нова Загора.
Център за майчино и детско здраве – Нова Загора, филиал към Сливен.
Патронажна грижа.
Асистентска подкрепа.
Клуб на пенсионера – 33 на територията на общината, 3 в града и 30 в селата.
Образование:
Към настоящия момент на територията на общината функционират: 3 начални
училища – две на територията на града и едно в с. Караново; 7 основни училища, 1 от
тях в града и 6 в селата, 2 средни училища и 2 професионални гимназии, находящи се в
общинския център, общински център за специализирана образователна подкрепа „Ак.
Тодор Самодумов“. Предучилищното образование се осъществява в 20 детски градини,
от които 1 обединено детско заведение и 19 целодневни детски градини /ЦДГ/. 5 от
ЦДГ са разположени на територията на град Нова Загора, а останалите 15 – в селата.
Материално-техническата база на образователната инфраструктура в общината е добра,
с оглед на това, че осигурява нормалното протичане на учебния процес и съответства
на потребностите на учащите. По-голямата част от сградния фонд е обновен и
модернизиран.
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Деца/ученици, посещаващи учебните заведения на общинско финансиране, на
територията на община Нова Загора 1

Вид/Име
Детска градина „Усмивка“
Основно училище „Злати Терзиев“
Детска градина „Вълшебен свят“
Детска градина „Дядовата ръкавичка“
Детска градина „Щастливо детство“
Начално училище „Д-р Петър Берон“
Детска градина „Патиланци“
Основно училище „Св. Св. Кирил и
Методий“
Детска градина „Веселушко“
Основно училище „Петко Рачев
Славейков“
Детска градина „Бърборино“
Детска градина „Мечтатели“
Основно училище „Иларион
Макариополски“
Детска градина „Приказен свят“
Детска градина „Детство“
Начално училище „Свети Паисий
Хилендарски“
Начално училище „Любен Каравелов“
Основно училище „Христо
Смирненски“
Средно училище „Иван Вазов“
Средно училище „Христо Ботев“
Професионална гимназия по селско
стопанство
Детска градина „Слънчице“
Детска градина „Надежда“
Детска градина „Тракийче“
Детска градина „Бодра смяна“
Детска градина „Детски свят“
Детска градина „Еделвайс“
Детска градина „Детелина“
Основно училище „Свети Паисий
Хилендарски“
Детска градина „Малчугани“
Детска градина „Звездичка“
Основно училище „Христо Ботев“
Детска градина „Дъга“
Детска градина „Зездица“

Населено
място

Бр.
деца

Бр. ученици

2019/2020
учебна
година
Бр.
деца

Бр. ученици

2020/2021
учебна
година
Бр.
деца

Бр. ученици

с. Асеновец
с. Баня
с. Богданово
с. Дядово
с. Еленово
с. Караново
с. Караново
с. Коньово

15
41
17
20
18
17
19

с. Коньово
с. Кортен

47

с. Кортен
с. Любенец
с.
Любенова
махала
с.
Любенова
махала
с. Млекарево
гр. Нова Загора

41
15

24

146

24

153

19

140

гр. Нова Загора
гр. Нова Загора

16

224

14

209

18

186

82

417

85

399

78

343

гр. Нова Загора
гр. Нова Загора
гр. Нова Загора

24

377
996

19

345
994

23

319
999

гр. Нова Загора
гр. Нова Загора
гр. Нова Загора
гр. Нова Загора
гр. Нова Загора
с.
Полско
Пъдарево
с. Радецки
с.
Стоил
войвода
с.
Стоил
войвода
с. Събрано
с. Съдиево
с. Съдиево
с.
Съдийско
поле

104
101
85
92
103

106
95
86
76
102

12

13

19

17

ОБЩО:

1

2018/2019
учебна
година

122

52

12
26
15
19
15
18
20

90

109

48

12
19
14
21
18
22
16

91

87
52

49
38
14

47

77
38
14

43

34

22

23

26

23

19

20

320

316

124

19
21
26
16

17
130

19
19
26

127
19

130

16

4 190

307
105
90
92
72
105

16
124

45

90
51

21

96

15
21
28

125

16

4 048

3 875

– Данни от Образец № 1 по реда на ПМС № 129/11.07.2007 г.
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Култура:
Към 2021 г. в новозагорска община дейност извършват 33 читалища – 2 от тях
находящи в общинския център Нова Загора и 31 – в малките населени места.
Исторически музей Нова Загора и художествена галерия „Руси Карабиберов“ са
пазители на културата, носещи духа и ценностите на новозагорския край.
Спортни бази и съоръжения:
В по-голямата си част материалната спортна база в общината е подобрена. С цел
подобряване условията за спорт сред подрастващите са реновирани училищните
спортни бази. Спортните бази и съоръжения на територията на Нова Загора са: градски
стадион, многофункционална спортна зала „Младост“, спортна площадка за тенис на
корт, футболно игрище в ж. к. „Загоре“ и 3 спортни площадки с уреди за уличен
фитнес. Спортните съоръжения на територията на селата са: стадион в с. Кортен,
спортна площадка в КСУДС „Детство за всички“, с. Асеновец и 6 футболни игрища в
селата Асеновец, Каменово, Коньово, Съдиево, Млекарево и Кортен.
Административно обслужване на населението:
Общинските и държавните институции в Нова Загора разполагат в адекватен
сграден фонд. Всяко населено място има ситуирано кметство, с цел по-добро и
навременно обслужване на гражданите. Материално-техническата база се поддържа и
обновява ежегодно.
Енергийна консумация на общинските сгради в общината 1

ОБЕКТ

НЧ „Д. П. Сивков – 1870“
Детска ясла
Спортна зала
Административна сграда
Община Нова Загора
Защитено жилище
Адм. сграда – с. Асеновец
Адм. сграда – с. Баня
Адм. сграда – с. Дядово
Адм. сграда – с. Езеро
Адм. сграда – с. Еленово
Адм. сграда – с. Караново
Адм. сграда – с. Коньово
Адм. сграда – с. Кортен
Адм. сграда – с. Млекарево
Адм. сграда – с. Любенова
махала
МБАЛ „Св. Петка Българска“
ПГСС, гр. Нова Загора
НУ „Св. Паисий Хилендарски“,
гр. Нова Загора
1

кВтч/за
период
01.11.2020 г. –
30.04.2021 г.

Дърва
/тон/

Въгли
ща
/тон/

Диз.
гориво
/литри/

Природен
газ
/МВТЧ/

13 858
7 179
63 178
55 944

19,958
131,920

14 441,00
4 760
1 221
3 527
3 011
1 769
3 131
8 472
3 669
5 014
1 181

9,432

204 056
37 927
13 982

182,853

6,00
4,00
3,00

2,00
2,00

3,00

7,00
6,00
8,00

3,00

727,586
139,844
90,491

– Данни на общинска администрация към август 2021 г.
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НУ „Любен Каравелов“, гр.
Нова Загора
ОУ „Христо Смирненски“, гр.
Нова Загора
СУ „Христо Ботев“, гр. Н.
Загора
СУ „Иван Вазов“ – начален
етап, гр. Нова Загора
СУ „Иван Вазов“ – основна
сграда, гр. Нова Загора
Начално училище, с. Караново
Основно училище, с. Кортен
Основно училище, с. Съдиево
Основно училище, с. Коньово
Детска градина, с. Асеновец
Детска градина, с. Кортен
Детска градина, с. Млекарево
Детска градина № 1
„Слънчице“, гр. Нова Загора
Детска градина № 3 „Надежда“,
гр. Нова Загора
Детска градина № 4
„Тракийче“, гр. Нова Загора
Детска градина № 5 „Бодра
смяна“, гр. Нова Загора
Детска градина № 7 „Детски
свят“, гр. Нова Загора
Детска градина, с. Богданово
Детска градина, с. Дядово
Детска градина, с. Еленово
Детска градина, с. Караново
Детска градина, с. Коньово
Детска градина, с. Любенова
махала
Детска градина, с. Любенец
Детска градина, с. Радецки
Детска градина, с. Стоил
войвода
Детска градина, с. Съдиево
Детска градина, с. Съдийско
поле
Детска градина, с. Събрано
ОБЩО:

14 439

69,729

16 133

29 288

33 800

478,804

5 045

60,600

5 809

175,358

5 680
9 326
3 124
1 896
14 224
15 222
8 271
14 730

18,00

5,00
2 020

12,00
5,50
3

4,40
8,00
15 000
3 000
79,909

33 133

72,560

22 360

20 000

15 438

20 000

43 787
31 769
14 234
15 020
16 021
9 599
9 062

89,145
4

2

5
2
15

3

4 889
13 908
9 758

5

2

6 141
14 126

10
8

3 978
857 242

4
128,50

4

10 000

35,40

99 308

2 328,189

Общината, принципал на общинска собственост, е заинтересована от въвеждането
на мерки за производство на енергия от възобновяеми източници, с цел редуциране
разходите за енергия и опазване на околната среда. Техническите мероприятия,
приложими в този сектор, са изискващи сериозен финансов ресурс.
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4. Промишлени предприятия
Потенциалът за развитие на града и селищата е многостранен и създава
възможност за развитието на разнородна индустрия. Много промишлени предприятия в
Нова Загора намират своята естествена суровинна база в големите селскостопански
райони около града. Общината е разположен на площ от 881 кв. км., обработваемата
земя е 78,3 % от територията на общината при средна за страната от 62 %.
Пред последните години се наблюдава засилване на интересът при използване на
енергия от възобновяеми източници в промишлените предприятия и за нуждите на
бизнеса на територията на цялата община и по-конкретно използването на слънчева
енергия чрез фотоволтаична електроцентрала. През 2019 г. за нуждите на юридически
лица са монтирани 19 обекта, през 2020 г. – 37 обекта, а до август 2021 г. броят им
нараства почти двойно, спрямо предходната година – 60.
5. Транспорт
Територията на общината се обслужва от пътен и железопътен транспорт. В
общинския център не се изпълнява вътрешноградски транспорт. Общината е
възложител по договори за осъществяване на обществен превоз на пътници от
утвърдената общинска/ областна/ републиканска схема.
От особено значение е и таксиметровият превоз на пътници, като на територията
на общината, с Решение № 375/18.05.2017 г. на Общински съвет – Нова Загора е
определен общ брой на таксиметровите автомобили, обслужващи общината – 40.
За осъществяване на превоз на деца и ученици в учебните заведения на
територията на общината се използват линиите за извършване на обществен превоз на
пътници от утвърдената общинска/ областна/ републиканска схема и училищни
автобуси, които към 15.09.2021 г. са 10 на брой.
При необходимост от обновяване на служебния автопарк се вземат предвид
екологичните категории на автомобилите, с цел постигане по-малко замърсяване на
въздуха при отделяне на вредни газове.
Потребление на горива в общинския транспорт за 2020 г.:
- дизелово гориво – 13 681,76 l с количество на биодизел 820,9056 l;
- бензин – 3 596,69 l, с количество на биоетанол 251,77 l.
6. Селско стопанство
Характеристиката на поземления ресурс на общината е един от факторите,
оказващ влияние върху развитието на селското стопанство. Почвеното разнообразие в
новозагорска община е голямо. Най-характерни са карбонатните черноземни смолници
и типичните черноземни смолници, подходящи за отглеждане на зърнено-хлебни и
зърнено-фуражни култури, слънчоглед и зеленчуци. По долината на р. Тунджа
преобладават канелени горски почви, благоприятни за отглеждане на лозя и овощни
насаждения. В Новозагорският регион има условия за отглеждане и на памук.
Климатичните и почвени характеристики на района около с. Полско Пъдарево и с.
Кортен са изключително благоприятни за развитието на лозарството, което е един
традиционен поминък на населението в тези райони.
В структурата на поземления фонд на новозагорска община преобладават земите
за земеделско ползване. Те заемат 51,5 % от цялата й територия. Горският фонд
обхваща 39,9 %. Териториите за транспорт и инфраструктура заемат 0,89 % от цялата й
площ, а на фонд „Населени места“ се пада 1,86 %. Според начина на ползване и
процентното разпределени на отглежданите култури, обработваемата земя се оформя в
следните групи:
Зърнено-житни култури – 60 %;
Технически култури – 29 %;
Лозови и овощни – 8 %;
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Зеленчукови градини (на открито и закрито) – 2 %;
Етерично-маслени култури – 1 %.
Природно-климатичните условия на региона благоприятстват развитието на
зеленчукопроизводството. Годишното производство на зеленчуци възлиза на 3-4 хил.
тона обща продукция. В общината се отглеждат домати, пипер, краставици (на открити
и закрити площи). Трайните насаждения заемат 8 % от обработваемата земя. Добивите
на грозде възлизат на около 13-14 хил. тона.
7. Екология
През последните години община Нова Загора периодично е включвана в
националната система за екологичен мониторинг. В рамките на 51 денонощия,
равномерно разпределени през календарната 2021 година, по установен график от
Министъра на околната среда и водите, се извършват имисионни измервания на
атмосферния въздух.
В периода 04 – 19.02.2021 г., Мобилна автоматична станция (МАС) на
Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда проведе първото
измерване на атмосферния въздух в гр. Нова Загора. МАС проследи нивата на
въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови
частици (ФПЧ10), сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди.
Автоматичната станция беше позиционирана в жилищен район на града, разположен
най-близо до южната индустриална зона, съобразено с изискванията в Приложение № 6
към чл. 11 от Наредба №12/2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.
Резултатите от измерванията сочат, че превишение има само по показател фини
прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10), което е в резултат на изгаряне на твърди
горива в битовия сектор през отоплителния сезон. По останалите контролирани
показатели не са отчетени превишения на действащите норми за качество на
атмосферния въздух.
В периода 31.03.2021 г. – 15.04.2021 г. се проведе второто измерване, като
контролираните показатели са същите и МАС е разположена отново в жилищен район в
южната част на града. Измерени са следните показатели за качеството на атмосферния
въздух: серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен,
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Резултатите са показали превишение
само на фини прахови частици под 10 микрона.
В периода 01.07.2021 г. – 16.07.2021 г. се проведе третото измерване, при което
бяха контролирани следните показатели: въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен
оксид, азотен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ10), сероводород, амоняк, метанови
и неметанови въглеводороди. МАС е позиционирана в жилищен район на града,
разположен най-близко до южната индустриална зона. Съгласно резултатите от
измерванията за визирания по-горе период не са отчетени превишения на нормите за
качество на атмосферния въздух по контролираните показатели.
В резултат на направените замервания е установено, че превишение на нормите
има само на финни прахови частици под 10 микрона, което се установява само в
отоплителния сезон. Като основна причина за това се посочва изгарянето на твърди
горива в битовия сектор. С цел намаляване на замърсяването на околната среда е
необходимо да бъдат предприети мерки за стимулиране използването на енергия от ВИ
в домакинствата и бита.
8. Управление на отпадъците
Община Нова Загора е обхванала 100 % от населението в системата за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като е осигурила достатъчно
количество съдове за събиране и техника за транспортиране на смесените битови
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отпадъци. Предоставените услуги за организирано сметосъбиране и транспортиране на
смесените битови отпадъци се извършват по утвърден от кмета на общината график,
чрез възлагане на външен изпълнител. Смесените битови отпадъци се транспортират
със специализирани автомобили на фирмата до площадка за предварително третиране
на отпадъците за отделяне на оползотворимите съставки и след това
неополозтворимите се депонират на регионалното депо за неопасни отпадъци Ямбол.
На територията на общината няма изградени съоръжения за преработка на битови
отпадъци и тяхното превръщане в електричество и/или енергия за отопление.
9. Външна осветителна уредба
Уличното осветление е един от основните консуматори на ел. енергия в общината.
Възможността за приложение на ВИЕ е чрез подмяна на досегашните осветителни тела
и крушки с LED осветителни тела с фотосоларни панели и акумулатори и LED крушки.
За целта през последните години на територията на град Нова Загора са подменени
осветителните тела на следните улици: „Петко Енев“, „Васил Левски“, „Кузман
Стойков“, „Минко Балкански“, „Сан Стефано“, „24-ти май“, „Кирил и Методий“ (в
участъка от улиците „Минко Балкански“ и „Стефан Караджа“), „Георги Бенковски“. В
целия жилищен комплекс „Загоре“ са подменени крушките на уличното осветление с
LED такива. При реконструкцията на централната паркова алея се поставиха нови LED
тела за осветление. При изграждане на покрита трибуна и съблекалня на градски
стадион в Нова Загора са използвани основно осветителни LED тела, с цел намаляване
консумацията на ел. енергия. В пет от малките населени места в общината са изцяло
подменени крушките на уличното осветление на главните им улици. Това са селата:
Кортен, Стоил войвода, Коньово, Съдиево и Млекарево. Със средства от капиталовата
програма на Община Нова Загора и от републиканския бюджет се предвижда да
продължи подмяната на уличното осветление в селата и града. Целта е реализирането
на съществени икономии в сектора.
Подменено улично осветление на територията на гр. Нова Загора 1

1

– Данни на общинска администрация към август 2021 г.
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V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ.
Членството на България в Европейския съюз дава възможност да се използват
средства от Европейските фондове и в частност Оперативна програма „Възобновяема
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Възможностите за ползване на
Европейските фондове и тяхното обвързване с конкретни проекти, имащи отношение
към производството на енергия от възобновяеми източници и биогаз, ще бъде важен
елемент за постигане на целите на общинско, областно и национално ниво, заложени в
политиката на страната ни по отношение на производството на енергия от ВИ. За
постигане целите на държавите членки от Европейския съюз Съюза предвижда
финансова рамка, с цел подпомагане на дейностите за насърчаване използването на ВИ
и биогорива.
VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА
ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ

И

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

ЗА

През последните години значително се увеличи потреблението на енергия от ВИ.
Увеличеното потребление на енергия от ВИ се дължи на ръст в потреблението на
енергия от ВИ във всички сектори: електрическа енергия, топлинна енергия и енергия
за охлаждане и сектор транспорт. Разпределението на различните източници на енергия
в страната ни е неравномерно, като най-голям дял притежава хидроенергията (~ 31 %) и
биомасата (~ 36 %). Географското положение на България определя минимален дял на
вятърна енергия (~ 7,5 %) и енергията на приливи, отливи и морски вълни. В същото
време страната ни притежава значителни горски ресурси и развито селскостопанско
производство – източници, както на твърда биомаса, така и на суровина за
производство на биогаз и течни горива от биомаса. В България най-пълноценно се
използва потенциалът на хидроенергията, посредством ВЕЦ, и отчасти твърдата
биомаса, използвана предимно като гориво за отопление в бита и в обществени сгради.
С бързи темпове се развива производството на електроенергия от вятърни и
фотоволтаични електрически централи, както и използването на слънчева енергия за
покриване на нуждите от топла вода в бита и услугите.
В землището на град Нова Загора и на селата от общината (по справка на Агенция
за устойчиво енергийно развитие) са изградени:
- 1 обект за производство на биогаз – енергийна централа за комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане
на биомаса от растителни и животински субстанции;
- 3 обекта за производство на водна енергия - ВЕЦ;
- 85 обекта за производство на слънчева енергия.
Обектите за производство на слънчева енергия, за период от три години, по данни
на Общинска администрация Нова Загора, са както следва:
- за 2019 г. – общо 30 на брой, от които 11 – за нуждите на физически лица и
домакинства и 19 – за нуждите на юридически лица. 3 от тях са ситуирани в града, а 10
в селата: Питово, Млекарево, Караново, Загорци, Бял кладенец, Крива круша, Пет
могили, Полско Пъдарево, Стоил войвода и Омарчево;
- за 2020 г. – общо 44 на брой, от които 7 – за нуждите на физически лица и
домакинства и 37 – за нуждите на юридически лица. 8 от тях са ситуирани в града, а 15
в селата: Омарчево, Коньово, Бял кладенец, Кортен, Караново, Радецки, Новоселец,
Пет могили, Полско Пъдарево, Питово, Събрано, Загорци и Млекарево;
- за 2021 г. – общо 85 на брой, от които 25 – за нуждите на физически лица и
домакинства и 60 – за нуждите на юридически лица. 17 от тях са ситуирани в града, а
24 в селата: Новоселец, Любенец, Каменово, Събрано, Кортен, Богданово, Еленово,
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Баня, Ценино, Дядово, Научене, Коньово, Пет могили, Радево, Млекарево, Стоил
войвода, Питово, Караново, Загорци, Омарчево, Радецки и Бял кладенец.
От изложеното е видно, че се наблюдава увеличение на обектите за производство
на слънчева енергия на територията на общината, както и че тяхното местоположение
не е съсредоточено само на територията на града.
Съществуващи пречки за реализиране на ВЕИ проекти в община Нова Загора:
- висока цена на инвестициите за енергия от ВИ и биогаз;
- затруднен достъп до инвестиции за проекти;
- липса на систематизирани данни за местния потенциал;
- липса на достатъчно познания за приложимо технологии за ВИ.
Възможности за използване на различните видове ВИ:
ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ИЗТОЧНИЦИ

ПЪРВОНАЧАЛНА
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Директно, без
преработване

Преработване
БИОМАСА
Преобразуване в
биогорива

ВОДНА ЕНЕРГИЯ
ЕНЕРГИЯ ОТ
ВЯТЪРА
СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ
ГЕОТЕРМАЛНА
ЕНЕРГИЯ

Преобразуване във
вторични енергии
Преобразуване (ВЕЦ)
Преобразуване (вятърни
генератори)
Преобразуване
Преобразуване
Без преобразуване
Преобразуване

ПРОДУКТИ НА ПАЗАРА ЗА
КРАЙНО ЕНЕРГИЙНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

Дървесина;

Битови отпадъци;

Селскостопански
отпадъци;

Други.

Брикети;

Пелети;

Други.

Твърди
(дървени
въглища);

Течни (био-етанол, биометанол, био-дизел и т. н.);

Газообразни
(био-газ,
сметищен газ и т.н.).

Електроенергия;

Топлинна енергия.
Електроенергия
Електроенергия
Топлинна енергия
Електроенергия
Топлинна енергия
Електроенергия

1. Слънчева енергия
Слънчеви термосоларни системи:
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.
Слънчевият колектор може да се оформя като самостоятелен панел или във вид на
интегрирани повърхности, оформени като строителен елемент, например покрив или
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стена. Подобно съчетаване на функциите увеличава значително икономическата
целесъобразност от употребата на слънчеви колектори.
Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 часа,
а средногодишния ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh m2. 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).
Карта на слънчевата радиация в България по региони 1

Хоризонтална слънчева радиация в България 2

1
2

– АУЕР
– https://cheveuxcourts2015.blogspot.com/2018/07/blog-post_5.html
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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. Не е за пренебрегване и
възможността за приложение на слънчевите термични колектори в строителството на
хотели, ресторанти и др.
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.
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.
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 фотоволтаични
централи.
2. Вятърна енергия
Според последните прогнози на Европейската ветроенергийна асоциация се
наблюдава тенденция на засилено развитие на използването на вятърна енергия в
Европа. Вятърната енергетика към момента в България 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. Инсталираната мощност за 2010 г. е над 300 MW. Това показва, че вятърната
енергетика в България в последните години се развива експоненциално.
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 km2, 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.
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Карта на ветровия потенциал 1

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/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 годишно);
Средногодишната продължителност на интервала от скорости Σ 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 м. надморска височина. Характеристиките на тази зона са:
Средногодишна скорост на вятъра: 3 – 6 m/s;
Енергиен потенциал: 100 - 200 W/m2 ; (около 1 500 kWh/m2 годишно);
Средногодишната продължителност на интервала от скорости Σ 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 1000 м. Характеристики на тази зона са:
Средногодишна скорост на вятъра: над 6-7 m/s;
Енергиен потенциал: 200 W/m2 ; (над 1 500 kWh/m2 годишно);
Средногодишната продължителност на интервала от скорости Σ 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).
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).
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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.
Почти цялата територия на община Нова Загора 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.
3. 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 1 700 – 1 800 MW.
Съществуващият технически и икономически потенциал за големите ВЕЦ вече е
използван или е неизползваем поради ограничения от съображения за опазване на
околната среда.
Условно обособена част сред хидроенергийните обекти са малките ВЕЦ с
максимална мощност до 10 MW. 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.
Водните ресурси на Новозагорска община не са големи. Върху тяхното
количество влияят непостоянният режим на реките и ограничените валежи през
летните месеци.
Основен воден ресурс е река Тунджа – най–големият приток на река Марица, с
водосборен басейн около 7880 км². Освен река Тунджа, на територията на новозагорска
община има още две реки – река Съзлийка и река Блатница. На река Тунджа е изграден
язовир ,,Жребчево”, който е с обем над 400 млн. м³ и се използва главно за напояване.
На язовир ,,Жребчево” е изградена ВЕЦ ,,Жребчево” с мощност 15 430 кВт. На
територията на общината са построени и множество малки изкуствени водоеми. Те
обаче се използват предимно за напояване и анализът на хидроенергийния им
потенциал към момента не предполага практическото му използване.
При направената оценка на енергийния потенциал на съществуващите гравитачни
водопроводи не е установен практически използваем енергиен ресурс.
Към настоящият момент на територията на община Нова Загора са изградени
водноелектрическата централа до 1 МВт „Караново, с мощност 400 кВт.(р) и микро
водноелектрическа централа над 1 МВт – мВЕЦ „Събрано“, с мощност 1,575 МВт.
С развитие на технологиите за усвояване на енергията на бавнотечащи води е
възможно да се инсталират такива съоръжения на част от изкуствените водоеми.
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4. 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 топлинна енергия.
Освен използването на геотермалната енергия от подземните водоизточници, все
повече навлиза технологията на термопомпите. 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 коефицентът 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.
Съгласно ,,Регистър на ресурсите на минералните води – изключителна държавна
собственост по находища и водоземни съоръжения”, публикуван от МОСВ, към
момента общината разполага с находище на минерална вода в землището на село Баня.
Изворната минерална вода е каптирана в две шахти. Тя е с дебит 8 л/сек., с температура
от 42 до 57 градуса, характеризира се като слабо минерализирана, със слабо изразена
алкална реакция и съдържа азот, натрий, флуор, силициев двуокис и други химически
елементи и минерали.
Минералната вода в с. Баня се използва за лечебни цели, възстановяване и
рехабилитация, водоснабдяване и хигиенни нужди. След Решение на Общински съвет –
Нова Загора, кмета на общината разрешава водовземане от находище на минерална
вода в с. Баня. Като през последните години са изградени няколко отоплителни
инсталации за захранване с геотермална вода с цел отопление на оранжерии, в които се
отглеждат зеленчуци, разсад и цветя за нуждите на инвеститорите.
5. Енергия от биомаса
Използване на биомаса
От всички ВЕИ, биомасата (дървесината) е с най–голям принос в енергийния
баланс на страната. Трябва да се вземе под внимание, че битовият сектор сега е
основния консуматор (86%) на биомаса (почти изцяло дърва за огрев) в страната. За
периода 1997–2004 г. употребата на биомаса в битовия сектор се е увеличила 3,4 пъти,
докато употребата на почти всички останали горива и енергии е намаляла.
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.
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.
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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.
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 е
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.

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 котелното на предприятието за производство на
електроенергия и пара за технологични нужди.
На територията на община Нова Загора има потенциал за изграждане на системи
за производство на енергия от биомаса. Към настоящия момент този потенциал не е
изследван задълбочено, предвид факта, че подробно обследване налага сериозен
финансов и научен ресурс. Бизнесът – като основен ползвател на този ресурс има
възможността за подобно изследване и инвестиране в тази насока.
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.
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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 5 000 – 6 000 €/kWh(e) в ЕС при производството 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.
Към настоящия момент потенциалът в новозагорска община за използване на
биогаз за производство на енергия е реализиран чрез изграждане на съоръжения на
частен инвеститор. Работата на подобен род централи в близост до населените места
създава неблагоприятно въздействие върху населението и околната среда. С цел това да
бъде преодоляно е необходимо да се предприемат национални законодателни мерки,
принуждаващи инвеститорите да предприемат действия по реализиране на
предварителна и последваща оценка на въздействието на околната среда.
VII. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ.
1. Мерки и дейности
Изборът на подходящите мерки, дейности и последващи проекти е от особено
значение за успеха и ефективността на енергийната политика на Община Нова Загора.
При избора на дейности и мерки е необходимо да бъдат взети предвид следните
фактори:
- Достъпност на избраните мерки и дейности;
- Ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции;
- Проследяване на резултатите;
- Контрол на вложените средства.
Планирани етапи на действие:

Да се определят обектите, в които ще бъдат предприети мерки за
намаляване на енергийната консумация и въвеждането на енергийни източници от ВИ в
тях.
Необходимо е да се изготви анализ на енергопотреблението в приоритетните
сектори и технико-икономическа оценка на потенциала за икономия на енергия и
въвеждане на ВЕИ. Общината ще изготви списък с приоритетните обекти по степен на
значимост на база данни от предходен най-близък период.
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Възлагане на изследвания за енергийна ефективност от трета независима
страна, на лица, притежаващи необходимата квалификация за това.
При изготвяне на инвестиционни проекти за нови сгради или за реконструкция,
основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради в част
„Енергийна ефективност“ и при обследването за енергийна ефективност на
съществуващи сгради се анализират възможностите за използване на енергия от
възобновяеми източници и икономическата целесъобразност.
Административни мерки /АМ/:
АМ 1: Изграждане и надграждане на институционалния капацитет на Община
Нова Загора във връзка с изпълнението и мониторинга на проекти и дейности, насочени
към използването на енергия от ВИ;
АМ 2: Осигуряване на възможност за вземане на решения, основани на конкретни
данни;
АМ 3: Подобряване на информираността на гражданите относно възможностите и
ползите от енергия от ВИ.
Технически мерки /ТМ/:
ТМ 1: Изготвяне на предпроектни проучвания за използване на енергия от ВИ в
конкретни подходящи общински обекти;
ТМ 2: Мерки за използване на енергия от ВИ и мерки за енергийна ефективност
при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или
преустройство на жилищни сгради, сгради общинска собственост или сгради със
смесен режим на собственост – държавна и общинска;
ТМ 3: Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от
възобновяеми източници върху покривните конструкции на сгради общинска
собственост или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска;
ТМ 4: Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане и реконструкция на
мрежите за улично осветление на територията на общината;
ТМ 5: Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане и реконструкция на
парково, декоративно и фасадно осветление на територията на общината.
2. Източници и схеми на финансиране
Подходите при финансиране на общинските програми са:

Подход „отгоре – надолу“: състои се в анализ на съществуващата
законова рамка за формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното
развитие. При този подход се извършват следните действия:
- Прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата;
- Преглед на очакванията за промени в националната и общинската данъчна
политика и въздействието им върху приходите на общината и проучване на
очакванията за извънбюджетни приходи на общината;
- Използване на специализирани източници като: оперативни програми, кредитни
линии за енергийна ефективност и възобновяема енергия, Фонд „Енергийна
ефективност и възобновяеми източници“, Национална схема за зелени инвестиции
(Национален доверителен фонд), договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори или
финасиране от трета страна).

Подход „Отдолу – нагоре“: основава се на комплексни оценки на
възможностите на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства
или публично-частно партньорство. Основни източници на финансиране са:
- Държавни субсидии – републикански бюджет;
- Общински бюджет;
- Собствени средства на заинтересованите лица;
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- Договори с гарантиран резултат;
- Публично-частно партньорство;
- Финансиране по Оперативни програми;
- Финансови схеми по Национални и Европейски програми.
- Кредити с грантове по специализираните кредитни линии.
VIII. ПРОЕКТИ:
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СРОК ЗА
ИНДИКАТИВНА
ИЗТОЧНИК НА
ЗАБЕЛЕЖКА:
ИЗПЪЛНЕНИЕ:
СТОЙНОСТ:
ФИНАНСИРАНЕ:
Мярка АМ 1: Изграждане и надграждане на институционалния капацитет на Община Нова Загора във връзка с изпълнението и
мониторинга на проекти и дейности, насочени към използването на енергия от ВИ
Изграждане на общински капацитет в
сферата на ЕЕ и ВИЕ, чрез обучение
Външно финансиране,
1.
2021 г. – 2023 г.
на специалисти от общинска
АУЕР и др.
администрация
Мярка АМ 2: Осигуряване на възможност за вземане на решения, основани на конкретни данни
Създаване на база данни за
енергийната консумация на
общинските обекти и определяне на
1.
2021 г. – 2023 г.
Не е необходимо.
обектите, в които ще бъдат
предприети мерки за внедряване на
ВЕИ.
Проучване на възможностите за
2.
2021 г. – 2023 г.
Не е необходимо.
финансиране на проекти за ЕЕ и ВИЕ
Мярка АМ 3: Подобряване на информираността на гражданите относно възможностите и ползите от енергия от ВИ
Провеждане на общинска
информационна кампания за:
- Насърчаване използването на
енергия от ВИ в жилищни сгради;
1.
- Информиране жителите на
2021 г. – 2023 г.
1 300 лв.
Общински бюджет
общината за възможни финансови
схеми за реализиране на частни
проекти за внедряване на мерки за
ВИЕ.
Популяризиране на информацията
относно използването на енергия от
2.
2021 г. – 2023 г.
700 лв.
Общински бюджет
ВИ в медиите, изготвяне на
информационни материали.
№

ПРОЕКТ/ДЕЙНОСТ:
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Мярка ТМ 1: Изготвяне на предпроектни проучвания за използване на енергия от ВИ в конкретни подходящи общински обекти
Обследвания за енергийна
Външно финансиране
За част от обектите има
ефективност, съгласно ЗЕЕ, на
1.
2021 г. – 2023 г.
по Оперативни
разработени
жилищни блокове с цел проучване на
програми
инвестиционни проекти.
възможностите за внедряване на ВИЕ
Обследвания за енергийна
Външно финансиране
За част от обектите има
ефективност, съгласно ЗЕЕ, на
по Оперативни
2.
10 000 лв.
разработени
общински сгради и сгради със смесен 2021 г. – 2023 г.
програми, Общински
инвестиционни проекти.
режим на собственост с цел проучване
бюджет
на възможностите за внедряване на ВИЕ

Мярка ТМ 2: Мерки за използване на енергия от ВИ и мерки за енергийна ефективност при реализация на проекти за реконструкция,
основно обновяване, основен ремонт или преустройство на жилищни сгради, сгради общинска собственост или сгради със смесен режим
на собственост – държавна и общинска
Комбиниране на мерки по енергийна
Външно финансиране
За част от обектите има
1.
ефективност в сградния фонд с мерки 2021 г. – 2023 г.
по Оперативни
разработени
по въвеждане на енергия от ВИ
програми
инвестиционни проекти.
Въвеждане на мерки за използване на
Външно финансиране
енергия от ВИ (система за отопление
2.
2021 г. – 2023 г.
22 000 лв.
по Оперативни
и охлаждане) за нуждите на
програми
Исторически музей гр. Нова Загора
Реконструкция на водноотоплителна
Републикански
3.
инсталация на сградата на Общинска
2021 г. – 2023 г.
140 000 лв.
бюджет, Общински
администрация
бюджет
Изграждане на инсталация за
Оперативни програми,
производството на електрическа
Републикански
4.
2021 г. – 2023 г.
90 000 лв.
енергия от фотоволтаици на сградата
бюджет, Общински
на Дом за стари хора, с. Баня
бюджет
Изграждане на инсталация за
Оперативни програми,
производството на електрическа
Републикански
5.
енергия от фотоволтаици на сградата
2021 г. – 2023 г.
200 000 лв.
бюджет, Общински
на МБАЛ „Св. Петка Българска“, гр.
бюджет
Нова Загора
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Мярка ТМ 3: Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници върху покривните конструкции на
сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска
Изграждане на инсталация за
Оперативни програми,
производството на електрическа
Републикански
1.
2021 г. – 2023 г.
150 000 лв.
енергия от фотоволтаици върху
бюджет, Общински
сградата на общинска администрация
бюджет
Изграждане на инсталация за
производството на електрическа
Оперативни програми,
енергия от фотоволтаици върху
Републикански
2.
2021 г. – 2023 г.
200 000 лв.
покривни пространства на детски
бюджет, Общински
градини и училища на територията на
бюджет
община Нова Загора
Изграждане на инсталация за
производството на електрическа
3.
енергия от фотоволтаици върху
2021 г. – 2023 г.
120 000 лв.
Оперативни програми
сградата на НЧ „Д. П. Сивков –
1870“, гр. Нова Загора
Мярка ТМ 4: Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане и реконструкция на мрежите за улично осветление на територията на
общината
Ремонт и модернизация на
Републикански
1.
съществуващо улично осветление на
2021 г. – 2023 г.
90 000 лв.
бюджет, Общински
територията на община Нова Загора
бюджет
Мярка ТМ 5: Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане и реконструкция на парково, декоративно и фасадно осветление на
територията на общината
Инсталиране на акумулиращи
1.
осветителни тела, използващи
2021 г. – 2023 г.
30 000 лв.
Оперативни програми
фотоволтаични елементи.
Внедряване на ВЕИ за фасадно
2.
2021 г. – 2023 г.
10 000 лв.
Общински бюджет
осветление на обществени сгради

32
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
на Община Нова Загора за периода 2021 г. – 2023 г.

IX. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА.
Изпълнението на Общинската програма за насърчаване използването на ВЕИ ще
се осъществи за период от приемане от Общински съвет – Нова Загора до 31.12.2023
година.
Наблюдението и отчитането на Програмата се извършва от Общински съвет,
които определя достигнатите нива на потребление на енергия от ВИ на територията на
общината, вследствие изпълнението на Програмата, пред областния управител и
Изпълнителния директор на АУЕР.
X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Изготвянето и изпълнението на общинската Краткосрочна програма за
насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на
община Нова Загора до края на 2023 г. е важен инструмент за прилагане на местно ниво
на държавната енергийна и екологична политики и е в пряка връзка с Програмата за
енергийна ефективност и Програма за насърчаване на използването на ВЕИ за периода
2014 – 2024 г.
Краткосрочната Програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива има отворен характер и в срока на действие до
31.12.2023 г. ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от нормативните
изисквания, новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и финансови
възможности за реализация.
Настоящата програма е разработена на основание чл. 10, ал. 1 от ЗЕВИ и е
приета с Решение на Общински съвет Нова Загора № 422 от 29.09.2021 г.
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