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 СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АУЕР – Агенция за устойчиво енергийно развитие 
БГВ – бойлер за гореща вода 
ВИ – възобновяеми източници 
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници 
ВИЕ – възобновяеми източници на енергия 
ВЕЦ – Водноелектрическа централа
ВтЕЦ – Вятърна електрическа централа
ЕЕ – Енергийна ефективност 
ЕС – Европейски съюз 
ЕСБ – Енергийна стратегия на България 
ЕК – Европейска комисия 
ЗБР – Закон за биологичното разнообразие 
ЗВ – Закон за водите 
ЗГ – Закон за горите 
ЗЕ – Закон за енергетиката 
ЗЕЕ – Закон за енергийна ефективност 
ЗЕВИ – Закон за енергията от възобновяеми източници 
ЗООС – Закон за опазване на околната среда 
ЗРА – Закон за рибарство и аквакултури 
ЗУТ – Закон за устройство на територията 
ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух 
ЗИД  закон за изменение и допълнение  
ЗОИК  Закон за ограничаване изменението на климата  
ЗОП  Закон за обществените поръчки  
ЗПЗГС  земеползване, промени в земеползването и горското стопанство  
ЗПЗП  Закон за подпомагане на земеделските производители 
КЕВР – Комисия за енергийно и водно регулиране 
КЕП – Крайно енергийно потребление 
КПД  Коефициент на полезно действие 
kW  Киловат 
MW Мегават 
kW/h  Киловат час 
kW/p  Киловат пик 
l/s – литра в секунда 
МW/h  Мегават час 
GWh  Гигават час
kW-Year  Киловата годишно  
kWh/m²  киловат час на квадратен метър  
МW/ h -Year  Мегават часа годишно 
l/s – литра в секунда 
m/s – метра в секунда 
КФ  Кохезионен фонд  
ЛОС  Летливи органични съединения  
МБТ  Механично и биологично третиране 
КЕП  Крайно енергийно потребление  
КПЕТЕ  Комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия  
КС  Краен снабдител 
ИКТ  Информационни и комуникационни технологии  
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ИНПЕК  Интегриран национален план енергетикаклимат  
ИПУР  Индустриални процеси и употреба на разтворители  
ИТС  Интелигентни транспортни системи 
НПДЕВИ – Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 
НСИ – Национален статистически институт 
ОП – Оперативна програма 
ПЧП – публичночастно партньорство 
ПНИЕВИБ – програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива 
НЕК  Национална електрическа компания  
НИРД  Научноизследователска и развойна дейност  
НМЛОС  Неметанови летливи органични съединения  
НОПЗ  Национален отчетен план за горите  
НПДЕВИ  Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 
НПДЕГБ  Национален план за действие за енергия от горска биомаса  
НПДИК  Национален план за действие по изменение на климата  
НПО  Неправителствена организация  
НПУО  Национален план за управление на отпадъците  
НСИ  Национален статистически институт  
ОВОС Оценка на въздействие върху околната среда  
ОЗ  Приземен озон 
ООН  Организация на обединените нации  
ОПИК  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  
ОСП  Обща селскостопанска политика п/ст  
Подстанция ПАВЕЦ  Помпенокумулативна водноелектрическа централа  
ПГ  Парникови газове  
ПГХ  Подземно газохранилище  
ПДС  Пределно допустими стойности  
ПЕП  Първично енергийно потребление  
ПОИ Проекти от общ интерес  
ПС  Промишлена система  
ПЧВ  Пакет за чистота на въздуха  
ПЧВЕ  Програма за чист въздух за Европа 
РЗП – разгъната застроена площ 
PV – Фотоволтаик 
ФЕ – фотоволтаична енергия 
ЮЦР – Южен централен район 
ФПЧ  Фини прахови частици  
ЦП  Цел на политика  
ЦПДД  Централизиран пазар на двустранни договори  
ITO  Независим преносен оператор  
LNG  Втечнен природен газ  
NTC  Нетен трансферен капацитет  
RBP  Регионалната платформа за резервиране на капацитет  
SET  план Европейски стратегически план за енергийни стратегии  
WAM  Сценарии с допълнителни политики и мерки  
WEM  Сценарии със съществуващи политики и мерки  
директива CAFE  Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух 
и за почист въздух за Европа 
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива на община Кричим за периода 2022 – 2025г. е 
разработена съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници (ЗЕВИ), Националния план за действие за енергията от 
възобновяеми източници и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие 
за разработване на общинските програми за насърчаване използването на енергия от  
възобновяеми източници и биогорива. Програмата се одобрява и приема от Общински 
съвет – Кричим, по предложение на Кмета на общината и обхваща тригодишен период 
на действие и изпълнение. 

Производството на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми 
енергийни източници (ВЕИ) има добре известни ползи както в Европейския съюз (ЕС), 
така и в България. Тези ползи са анализирани многократно в редица доклади на 
Европейската комисия (ЕК), както и в основни стратегически документи на национално 
ниво, и могат да се обобщят в следните направления:  
 Подобряване на сигурността на енергийните доставки;
 Повишаване на конкурентоспособността на индустрията и секторите, 

разработващи технологии за оползотворяване на ВЕИ; 
 Намаляване на емисиите на парникови газове основно от енергийния сектор; 
 Намаляване на националните и регионални емисии на замърсителите. 
На прага на новия програмен период в Европейския съюз в сферата на насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници, европейските институции правят 
преглед на постигнатото до 2020 г. и се набелязват нови цели и мерки за повишено 
производство на енергия от възобновяеми източници.  

Според анализът на Енергийната пътна карта на ЕС за периода до 2050 г. всички 
сценарии показват, че найголемият дял на технологиите за доставка на енергия през 
2050 г. се пада на възобновяемите енергийни източници. Предизвикателството за 
Европа ще е да даде възможност на участниците на пазара да намалят разходите за 
енергията от възобновяеми източници.  

Според Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 
2020  2030 година на Европейската комисия, енергията от възобновяеми източници 
трябва да продължи да играе главна роля в прехода към поконкурентоспособна, 
сигурна и устойчива енергийна система. 

Традиционните източници на енергия, които се използват масово, спадат към 
групата на изчерпаемите и невъзобновяеми природни ресурси – твърди горива 
(въглища, дървесина), течни и газообразни горива (нефт и неговите производни  
бензин, дизел и пропанбутан, природен газ). Имайки предвид световната тенденция за 
повишаване на енергийното потребление, опасността от енергийна зависимост не 
трябва да бъде подценявана.  

От друга страна високото производство и потребление на енергия води до 
екологични проблеми и поконкретно до найсериозната заплаха, пред която е изправен 
светът, а именно климатичните промени. Това налага преосмисляне на начините, по 
които се произвежда и консумира енергията.  

Производството на енергия от ВИ – слънце, вятър, вода, биомаса и др., има много 
екологични и икономически предимства. То не само ще доведе до повишаване на 
сигурността на енергийните доставки, чрез понижаване на зависимостта от вноса на 
нефт и газ, но и до намаляване на отрицателното влияние върху околната среда, чрез 
редуциране на въглеродните емисии и емисиите на парникови газове. Производството 
на енергия от ВИ допринася и за подобряване на конкурентоспособността на 
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предприятията, както и възможността за създаване на нови такива, тъй като води до 
насърчаване на иновациите, свързани с този вид производство, както и с използването 
на биогорива.  

Възобновяемата енергия се отличава, преди всичко, с това, че произхожда от 
неизчерпаем източник. Естествените енергийни ресурси осигуряват около 3078 пъти 
повече енергия, отколкото се нуждае човечеството в момента. При използването на 
слънчева, водна, геотермална и вятърна енергия не се отделя въглероден диоксид. Тези 
енергоизточници не влияят на глобалното затопляне и играят жизненоважна роля за 
намаляване на емисиите от парникови газове и други форми на замърсяване. 

Според предварително приети текстове от ЕП в новата Директивата за 
възобновяеми енергийни източници за периода до 2030 г. се определя обвързваща цел 
на ЕС за постигането на 32 % дял на ВЕИ до 2030 г.  

В транспортния сектор постигане на 14 % дял на ВЕИ до 2030 г., с 3,5 % дял на 
биогоривата от нови поколения и биогаза (1 % до 2025 г.). Освен това в него се слага 
таван от 7 % върху дела на биогоривата от първо поколение в автомобилния и 
железопътния транспорт и се предвижда постепенно преустановяване на използването 
на палмово масло до 2030 г.  

Националните приоритети в политиката на енергийния сектор са насочени към 
използване на енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ, като средство за достигане 
на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху 
околната среда от дейностите в енергийния сектор.  

Производството на енергия от ВЕИ е важен показател за конкурентоспособността и 
енергийната независимост на националната икономика. Делът на ВИ в енергийния 
баланс на България е значително помалък от средния за страните от ЕС. Затова се 
насърчава широкото им въвеждане и използване в бита и икономиката, включително на 
местно ниво, чрез заложените мерки и дейности в общинските програми за енергия от 
ВИ и биогорива. 

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. 

Към 2020 г. България преизпълнява заложените цели за възобновяемите енергийни 
източници като дял от общото енергийно потребление. Това показва последният доклад 
на Европейската комисия (ЕК) за напредъка на „зелената” енергия в Общността, от 
който се вижда, че през 2015 г. възобновяемите източници покриват 18,4% от общото 
енергийно потребление в България.  

Целите, заложени от Директивата за възобновяемите източници през 2015 г., са за 
дял от 12,4%. Като цяло Европейският съюз (ЕС) се движи с крачка напред спрямо 
заложените цели – 16,4% от енергийното потребление се покрива от ВЕИ при очаквани 
13,8%. Крайната цел е през 2020 г. 27% от потребяваната енергия да е "зелена". 

Европейският съюз (ЕС) има за цел да бъде световен лидер в борбата с изменението 
на климата и в тази връзка се стреми да постигне целите на споразумението от 
Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 
(COP 21) в Париж, като същевременно осигурява чиста енергия в целия Съюз.  

За да изпълни този ангажимент, ЕС определи следните обвързващи цели за климата 
и енергетиката за 2030 г., както следва: 
 Намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с наймалко 40% в сравнение 

с 1990 г.; 
 Повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) до поне 32,5%;
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 Увеличаване на дела на енергия от възобновяеми източници (ВИ) до поне 32% 
от брутното крайно потребление на енергия в ЕС;

 Осигуряване на минимум 15% ниво на междусистемна електроенергийна 
свързаност между държавите членки.

Широкото използване на възобновяеми източници (ВИ) е сред приоритетите в 
енергийната политика на страната ни и кореспондира с целите в новата енергийна 
политика на ЕС. Произведената енергия от ВИ е важен показател за 
конкурентноспособността и енергийната независимост на националната икономика. 

 Делът на ВИ в енергийния баланс на България е значително помалък от средния за 
страните от Европейския съюз (ЕС). За това се насърчава широкото им въвеждане и 
използване в бита и икономиката, включително, чрез заложените мерки и дейности в 
общинските програми за енергия от ВИ и биогорива на местно ниво. 

С разработването на настоящата Краткосрочна програма, Община Кричим ще 
създаде устойчива политика за усвояване на различни енергийни възможности, тяхното 
приложение на местно ниво с конкретен обхват на инвестициите и осигуряване на 
финансиране, чрез различни инструменти.  

Реализирането на програмата ще доведе и до:  
 намаляване вредните газови емисии, отделяни в атмосферата, водещо до 

подобряване параметрите на околната среда; 
 намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на енергиите и 

горивата върху крайните потребители и подобряване комфорта на живот на 
домакинствата; 

 рационално използване и забавяне на процеса на изчерпване на природните 
енергийни ресурси; 

 намаляване зависимостта на страната от внос на енергийни ресурси;  
 създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за 

услуги и т.н.) на енергийно ефективни съоръжения, разкриване на нови работни 
места;  

 създаване на условия за добиване на енергия от ВЕИ;  
 постигане на устойчиво развитие.  
Светлина, топлина, транспорт, индустриално производство: енергията е 

жизненоважна за множество услуги, които са неизменна част от ежедневието както на 
гражданите, така и на предприятията. Запасите на Европа от изкопаеми горива (петрол, 
газ и въглища) обаче не са неизчерпаеми.  

В тази връзка съществуват общи правила в Европа, чрез които Европейският съюз 
(ЕС) преследва една единна цел: достатъчни доставки на енергия и достъпни цени при 
възможно найслабо замърсяване. 

Чрез първоначална оценка на потенциала, развитие и последващо оптимално 
използване на енергийните ресурси, предоставени от възобновяеми енергийни 
източници, се цели да се постигне устойчиво енергийно развитие, намаляване 
използването на конвенционални енергийни източници и ограничаване на вредните 
въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор. 

Общинската краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива е подчинена на действащите в Република 
България нормативни актове, въвеждащи в българското законодателство директивите 
на ЕС в тази област, Енергийната стратегия на България до 2020 г. и Протокола от 
Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. 
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ІI. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

1. Национални цели 

Държавната политика в областта на възобновяемата енергия се определя 
посредством изискванията, посочени в Директива 2009/28/ЕО на ЕП за насърчаване 
използване на енергията от възобновяеми източници.  

Делът на ВЕИ в енергийния баланс на България е значително помалък от средния 
за страните от ЕС. Според последни доклади на Министерство на енергетиката, 
България е постигнала поставената й цел от 16% енергия от ВИ в крайното 
енергопотребление на страната до 2020 г.  

Представените в действащия, към настоящия момент НДПВЕИ национални цели за 
развитие на ВЕИ могат да бъдат обобщени по следния начин:  

 да се увеличи делът на ВЕИ в брутното производство на електрическа енергия;  
 да се заменят конвенционалните горива и енергии, използвани за отопление и 

БГВ; 
 да се насърчи потреблението на течни биогорива съобразно реалните възможности 

и пазарните условия в страната. 
На 27.02.2020 г. Министерският съвет прие Интегриран план в областта на 

енергетиката и климата на Република България 20212030 г. (ИНПЕК), в който са 
заложени ключовите цели на националната енергийна политика за следващото 
десетилетие. 

Основните цели, заложени в Интегриран план в областта на енергетиката и 
климата на Република България 2021-2030 год. са:  
 стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката; 
 конкурентноспособна и сигурна енергетика; 
 намаляване зависимостта от внос на горива и енергия; 
 гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители;  

Националните приоритети в областта на енергетиката до 2030 г. са, както 
следва:

1. Повишаване на енергийната сигурност, чрез устойчиво развитие на енергетиката; 
2. Развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар;  
3. Използване и развитие на енергията от ВИ, съобразно наличния ресурс, 

капацитета на мрежите и националните специфики;  
4. Повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане на нови 

технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика; 
5. Защита на потребителите, чрез гарантиране на честни, прозрачни и 

недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги.  
В Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република 

България до 2030 е заложено постигането на:  
 Национална цел за дял на енергия от ВИ в брутното крайно потребление на 

енергия до 2030 г.  27.09%; 
 ВИ  Е1  30.33%  
 ВИТЕ и ЕО2  42.60%  
 ВИ – транспорт3  14.20%  
 Намаляване на първичното енергийно потребление в сравнение с базовата 

прогноза PRIMES 2007  27.89%  
 Намаляване на крайното енергийно потребление в сравнение с базовата 

прогноза PRIMES 2007  31.67%  
 Първично потребление на енергия  17 466 ktoe 
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 Крайно потребление на енергия  10 318 ktoe  
 Национална цел за намаляване на емисиите на ПГ до 2030 г. спрямо 2005 г. 

за секторите извън ЕСТЕ (сграден фонд, селско стопанство, отпадъци и 
транспорт), съгласно Регламент (ЕС) № 2018/842 за задължителните 
годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки 
през периода 2021—2030 г.   0%  

 Национална цел в сектор Земеползване, промените в земеползването и 
горското стопанство, съгласно Регламент (ЕС) № 2018/841 за включването на 
емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените 
в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и 
енергетиката до 2030 г.  за периодите 2021—2025 г. и 2026—2030 г. 
емисиите на ПГ да не надхвърлят 1 Дял на електрическата енергия от ВИ в 
брутното крайно потребление на поглъщанията, изчислени като сбора на 
общите емисии и на общите поглъщания на нейна територия общо във 
всички отчетни категории площи (Nodebit commitment) 

 Ниво на междусистемна електроенергийна свързаност  15%

Стратегическите цели и приоритети на енергетиката и климата на 
Република България, заложени до 2030 са: 

По измерение Декарбонизация – усилия за намаляване на емисиите на 
парникови газове, усилия за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми 
източници в брутно крайно енергийно потребление. Предвижда се използването 
на биомаса да се увеличи във всички сектори: електрическа енергия, топлинна 
енергия и енергия за охлаждане и транспорт. Предвидените промени в сектор 
транспорт ще имат значително отражение за развитието на енергията от ВИ, 
както и за намаляване на емисиите на ПГ. 
По измерение Енергийна ефективност – постигане на енергийни спестявания в 
крайното потребление и в дейностите по производство, пренос и разпределение 
на енергия, както и подобряване енергийните характеристики на сградите. В 
тази връзка са определени национални цели за постигане на 27,89% намаление 
на потреблението на първична енергия и 31,67% намаление на крайното 
потребление на енергия до 2030 г., спрямо референтния сценарий PRIMES 2007 
г. 
По измерение Енергийна сигурност – повишаване на енергийната сигурност 
чрез диверсификация на доставките на енергия, ефективно използване на 
местните енергийни ресурси и развитие на енергийната инфраструктура. 
Основен национален приоритет в областта на енергийната сигурност е 
изпълнението на стабилна стратегия за диверсификация на източниците и 
маршрутите за доставка на природен газ. България насърчава стартиралите 
проучвания за добив на нефт и природен газ в Черно море. 
По измерение Вътрешен енергиен пазар – развитие на конкурентен пазар чрез 
пълна либерализация на пазара и интегриране към регионални и общи 
европейски пазари. Основен елемент в процеса по пълна либерализация е 
защитата на уязвимите потребители. В съответствие с препоръката на ЕК за 
развитие на конкурентоспособни пазари на едро и дребно, чрез насърчаване на 
конкуренцията в страната и преминаване към изцяло пазарни условия, България 
поетапно ще премахва регулираните цени на електрическа енергия до края на 
2025 г.  
По измерение Научни изследвания, иновации и конкурентост – насърчаване 
на научните постижения за внедряване на иновативни технологии в областта на 
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енергетиката, в т. ч. за производство на чиста енергия и ефективно използване на 
енергията в крайното потребление. Ще бъдат разработени важни проекти за 
насърчаване на бизнес иновациите и дигитализацията. България планира да 
участва в множество програми в тази област. 

2. Общински приоритети и цели 

Основните цели на Общинската краткосрочна програма за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 20222025 
год. кореспондират на стратегическите документи за регионално развитие, като 
същевременно са съобразени с развитието на Южен централен район за планиране, 
особеностите и потенциала на Община Кричим. 

От особено значение е фактът, че географските характеристики на общината не 
предоставят значителен ресурсен потенциал за развитие на енергийното производство и 
потребление от възобновяеми източници. 

Целите на програмата, съгласно методическите указания на АУЕР, следва да бъдат 
конкретни и измерими. Основните цели и подцели на настоящата програма са изцяло 
съобразени с тези заложени в националните и регионалните стратегически документи, 
отнасящи се до развитието на района за икономическо планиране, енергийната 
ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници, а именно:  

 Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници;  

 Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 
енергийни източници;  

 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. 

 Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 
20212030 год. 

Главната стратегическа цел на програмата е:

Повишаване енергийната независимост на община Кричим, чрез 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в 
публичния и частния сектор. 

Главната стратегическа цел предопределя нова енергийна политика на община 
Кричим, основана на два основни приоритета:

П1: Стимулиране икономията на енергия и използване на ВЕИ, чрез 
целенасочена местна енергийна политика и интегрирано енергийно управление. 

П2: Оползотворяване на потенциала за производство и потребление на енергия 
от възобновяеми източници на територията на общината. 

П3: Повишаване капацитета на местната власт в областта на 
възобновяемите енергийни източници.  

С изпълнението на програмата се цели:
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Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, подобряване 
на средата и условията за живот и труд;  
Изграждане на устойчива енергийна политика на територията на общината; 
Намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, чрез внедряване на 
енергоспестяващи технологии. 

Общинската краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници и биогорива е израз на политиката за устойчиво 
развитие на Община Кричим. Тя предоставя големи възможности за съчетаване на 
нужните мерки за опазване на климата с нови технологични и икономически дейности 
и с перспективни работни места.  

Предизвикателството се състои в това да се сложи край на прекомерно 
увеличаващото се енергийно потребление без да се намалява качеството на живот. 
Програмата е съобразена с планираното развитие на района, особеностите и потенциала 
на Общината, както и с действащата стратегия на енергийна ефективност.  

Една от основните цели на програмата е насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници за собствени нужди в общински и частни сгради.  

Чрез изготвянето на краткосрочната програма за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2022 – 2025 г. се цели 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Чрез изпълнение на 
тази програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и 
биогорива се цели Община Кричим да е енергийно ефективна и независима община с 
чиста околна среда и намален разход на енергия. 

Реализацията на тези цели се постига, чрез определяне на възможните дейности, 
мерки и инвестиционни намерения.  

Мерки:
1. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в публичния и 

частния сектор;  
2. Стимулиране на бизнес сектора за използване на ВЕИ и привличане на местни и 

чуждестранни инвестиции;  
3. Използване на енергия от ВЕИ при осветление на улици, площади, паркове, 

градини и други имоти общинска собственост;  
4. Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на 

проекти свързани с въвеждането и използването на ВЕИ;  
5. Повишаване на нивото на информираност сред заинтересованите страни в 

частния и публичния сектор, както и сред гражданите във връзка с възобновяемите 
енергийни източници. 

6. Обследване за енергийна ефективност и саниране на сгради, общинска 
собственост, монтиране на слънчеви колектори на сгради общинска собственост. 

7. Въведено енергоспястяващо улично осветление в общината; Намаляване на 
потреблението на енергия; Намаляване на разходите в общинския бюджет. 

8. Намаляване на въглеродните емисии, изхвърляни от публичния сектор; 
Намаляване на въглеродните емисии, изхвърляни от частния сектор; 

Важен момент е намаляване на брутното крайно потребление на електрическа 
енергия, топлинна енергия; използването на енергия от възобновяеми източници в 
транспорта; внедряването на високоефективни технологии от ВИ и респективно 
намаляване на въглеродните емисии. Поставените цели ще се изпълняват с отчитане на 
динамиката и тенденциите в развитието на европейското и българското 
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законодателство за насърчаване използването на енергия от ВИ, законодателството по 
енергийна ефективност и пазарните условия. 

ІII. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

1. Национално законодателство

 Закон за енергията от възобновяеми източници 

Законът за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) e основният нормативен 
акт, регламентиращ националната политика в областта на използването на енергията от 
възобновяеми източници. Според закона държавната политика за насърчаване на 
производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници се определя от 
Министерски съвет и се провежда от министъра на енергетиката, който разработва, 
актуализира и внася за приемане от МС Националния план за действие за енергията от 
възобновяеми източници /НПДЕВИ/.  

За изпълнението на държавната политика за насърчаване производството и 
потреблението на енергия от възобновяеми източници отговаря изпълнителният 
директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), чийто основни 
отговорности се състоят в следното:  

 организиране изпълнението на дейностите и мерките, включени в НПДЕВИ;  

 съдействие при разработването и изпълнението на общинските програми за 
насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива; 

 организиране на извършването на оценки за наличния и прогнозния потенциал 
на видовете ресурси за производство на енергия от възобновяеми източници на 
територията на страната.  

Конкретните законоустановени изисквания към представителите на местната власт 
се изразяват накратко в изготвянето и приемането на Общинска програма за 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и в организиране на 
изпълнението на разписаните в програмата мерки.  

Съгласно разпоредбите на ЗЕВИ и в частност чл. 10, ал. 1 Кметът на общината 
разработва и внася за приемане от Общинския съвет на общински дългосрочни и 
краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 
източници и биогорива /ОПНИЕВИБГ/ в съответствие с НПДЕВИ, които включват:  

1. данни от оценките за наличния и прогнозния потенциал на местни ресурси за 
производство на енергия от възобновяем източник;  

2. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане или 
реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради  
общинска собственост;  

3. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при външно 
изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти 
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 публична общинска собственост, както и при осъществяването на други общински 
дейности;  

4. мерки за насърчаване на производството и използването на електрическа енергия, 
топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведена от възобновяеми; 

5. мерки за използване на биогорива и/или енергия от възобновяеми източници в 
общинския транспорт;  

6. анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство на 
енергия от възобновяеми източници върху покривните и фасадните конструкции на 
сгради  общинска собственост;  

7. схеми за подпомагане на проекти за производство и потребление на електрическа 
енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, 
включително индивидуални системи за използване на електрическа енергия, топлинна 
енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, за производство и 
потребление на газ от възобновяеми източници, както и за производство и потребление 
на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;  

8. схеми за подпомагане на проекти за модернизация и разширение на 
топлопреносни мрежи или за изграждане на топлопреносни мрежи в населени места, 
отговарящи на изискванията за обособена територия по чл. 43, ал. 7 от Закона за 
енергетиката;  

9. разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени 
планове, свързани с реализация на благоустройствени работи за изпълнение на проекти, 
във връзка с мерките по т. 2, 3 и 4;  

10. ежегодни информационни и обучителни кампании сред населението на 
съответната община за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на 
развитието и използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за 
охлаждане от възобновяеми източници, газ от възобновяеми източници, биогорива и 
енергия от възобновяеми източници в транспорта.  

Задълженията на Кмета на общината, определени в ЗЕВИ, са следните:

1. да уведомява по подходящ начин обществеността за съдържанието на 
общинските дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на 
енергията от възобновяеми източници и биогорива, включително чрез публикуването 
им на интернет страницата на общината;  

2. да организира изпълнението на програмите и предоставя на изпълнителния 
директор на АУЕР, на областния управител и на Общинския съвет информация за 
изпълнението им;  

3. да организира актуализирането на данните и поддържането на Националната 
информационна система за територията на общината;  

4. да отговаря за опростяването и облекчаването на административните процедури 
относно малки децентрализирани инсталации за производство на енергия от 
възобновяеми източници и за производство на биогаз от селскостопански материали, 
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като за целта да прави предложения пред общинския съвет за опростяването и 
облекчаването на процедурите;  

5. да оказва съдействие на компетентните държавни органи за изпълнение на 
правомощията им по този закон, включително предоставя налична информация и 
документи, организира набирането и предоставянето на информация и предоставянето 
на достъп до съществуващи бази данни и до общински имоти за извършване на 
оценката за наличния потенциал за използване на възобновяеми източници на 
територията на общината. 

 Кметът на общината внася за разглеждане от Общинския съвет предложенията на 
областния управител относно измененията в приети от Общинските съвети наредби и 
общи административни актове.  

Съгласно нормативните изисквания на ЗЕВИ, Общинският съвет приема 
дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от 
възобновяеми източници и биогорива.  

 Други нормативни документи, регламентиращи държавната и местната 
политика по отношение използването на енергия от възобновяеми 
източници, са: 

o Закон за енергетиката (ЗЕ);  
o Закон за устройство на територията (ЗУТ);  
o Закон за опазване на околната среда (ЗООС);  
o Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);  
o Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);  
o Закон за горите;  
o Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за 

неговото прилагане;  
o Закон за водите;  
o Закон за рибарство и аквакултурите;  
o Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и 
разпределение на електрическа енергия (ЗУТ);  

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

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

o Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и 
потребители на електрическа енергия към преносната и 
разпределителната електрически мрежи (ЗЕ);  

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

o Наредба № РД16869 от 2 август 2011 г. за изчисляването на общия дял 
на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление 
на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми 
източници в транспорта; 

o Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; 
o Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сградите; 
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 Национални стратегически документи 

 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.;  
 Национална стратегия за развитие на минната индустрия до 2030 г.;  
 Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция; 
 Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на 

националния фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт на изпълнение 
2050 г.; 

 Иновационна стратегия за интелигентна специализация;  
 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради; 
 Национална рамка за политика за развитието на пазара на алтернативни горива в 

транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура; 
 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници; 
 Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г.; 
 Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018 –2027 г.; 
 Национална стратегия за адаптация към изменението на климата на Република 

България и План за действие;  
 Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република 

България 2017  2030 г.;  
 Трети национален план за действие по изменения на климата (за периода 2013

2020 г.);  
 План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 

20192028 г.;  
 Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 

20192028 г. 

2. Европейска рамка

 Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници; 

 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 
2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 
2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (1); 

 Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 
г.относно енергийните характеристики на сградите;  

 Директива 2006/32/ЕС относно крайното потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги;  

 Директива 2004/8/ЕС за насърчаване на когенерацията;  
 Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и Съвета въвеждаща 

Европейска схема за търговия с емисии на парникови газове;  
 Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно насочването 

на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт; 
 Директива 2002/91/ЕО за енергийните характеристики на сградите;  
 Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и Съвета за насърчаване 

производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни 
източници на вътрешния електроенергиен пазар;  

 Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола от Киото; 
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 Споразумение от Париж, което създава рамка за борба с изменението на климата 
в световен мащаб след 2020 г. 

ІV.  ПРОФИЛ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 

4.1.  Географско местоположение, релеф, климат, води и полезни изкопаеми 

Община Кричим е обявена като самостоятелна община с Указ № 111 на МС от 30 
март 1998 година. 

Административните граници на Община Кричим включват само едно населено 
място – гр. Кричим, което е и общински център. 

Община Кричим се намира в югозападната част на Пловдивска област в т. нар. 
Северна родопска яка. Заема част от ПазарджишкоПловдивското поле и е разположена 
в подножието на северните склонове на Родопите. Общината граничи с общините 
Стамболийски, Перущица, Родопи, Девин и Брацигово. На територията на общината 
освен град Кричим няма други населени места. Град Кричим (230 м н. в. и площ 250 ха) 
се намира на около 20 км югозападно от областния център – гр. Пловдив. 

Общината има благоприятно географско положение с отдавна формирани 
икономически и административни връзки с община Родопи, със съседните общини – 
Стамболийски и Перущица и с областния център – гр. Пловдив. 

Релефът на общината е равнинен в северната част и средно планински в южната. 
Територията ѝ попада в пределите на Горнотракийската низина и крайните северни 
части на Западните Родопи. 

С площта си от 54,895 km2 заема 17о, предпоследно място сред 18те общини на 
областта, което съставлява 0,92% от територията на областта. Тя е една от 9те общини 
в България, в които има само по едно населено място. 

Фигура. Карта на община Кричим 



Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива на Община КРИЧИМ 2022-2025 г.

17

Северният район на общината попада в южната част на Горнотракийската низина, 
като тук на границата с община Стамболийски, в коритото на река Въча се намира най
ниската ѝ точка – 206 m н.в. Северно от големия завой на Стара река в пределите на 
общината попадат крайните югоизточни части на Бесапарските ридове – Широки връх 
442,5 m.

Според Национална концепция за пространствено развитие за периода 20132025 
г., гр. Кричим е от пето йерархично ниво.  

Съгласно функционалната категоризация на общините и населените места, 
категорията на населеното място в община Кричим е четвърта. 

В община Кричим по данни на НСИ към 31.12.2021 г. живеят 7 636 души, което 
представлява 1,2 % от населението на област Пловдив. Средната гъстота на 
населението е 145,6 души/кв.км. сред високите в областта и значително над средната за 
страната – 66,4 д. на кв.км.а спрямо тази  което се дължи на специфичната особеност, 
че общината е само с едно населено място. За периода 2001 – 2017 г. населението 
бележи намаление: от 8544д. на 7991 д. 

Населението в общината е изцяло градско, като демографската картина за 
Кричим, както и за цялата страна е неблагоприятна, населението застарява. 

Релефът на общината е равнинен, с преход към склоновете на планината. През 
нейната територия преминава река Въча.

Почви. В общината са разпространени главно алувиални почви. В северните 
склонове на Родопите почвите са с тънък хумусен слой, поради което не са залесени и 
нямат съществено икономическо значение. Почвите в района на общината са чисти. 
Няма данни за замърсени земеделски земи от промишлени дейности, за замърсени 
почви вследствие на напояване. Причини за доброто екологично състояние на почвите 
е липсата на активна промишлена дейност, както и на интензивна селскостопанска 
дейност. На територията на общината няма складове за съхранение на негодни и 
забранени за употреба продукти за растителна защита. Ерозията не е съществен 
проблем за почвите на общината, тъй като 62% от тях са с „много слаб ерозионен 
действителен риск”, 6% от територията на общината е с „умерен действителен риск” на 
проявление на водоплощна ерозия. 

Подземни природни богатства. В землището на Общината не са открити 
полезни изкопаеми, с изключение на кариерни материали. Кариерата е разположена на 
север от град Кричим и задоволява потребностите на строителството. 

На територията на Общината има минерален извор. Неговата вода се 
характеризира като изотермална, слабоминерализирана, хидрокарбонатна  калциево
натриева, без санитарно – химични признаци на замърсяване. Натуралната минерална 
вода от минерален водоизточник “сондаж № 1”, находище на минерална вода 
“Кричим”, град Кричим, Община Кричим, Пловдивска област, може да се използва за 
питейно балнеолечение и балнеопрофилактика при отстраняване на 
микробиологичното замърсяване. Дебитът на водата е около 0,63 литра за секунда, 
температурата и е 32°С. Засега минералният извор не се използва ефективно и 
икономическото му значение на общината е малко. 

Хидроложка система. Община Кричим попада в Източнобеломорския район. 
През територията на община Кричим протича река Въча, която е главен водоизточник 
за общината. Тя събира води от Родопския масив и е естествен отток на язовирите 
„Въча” и „Кричим”. Реката е оформила своеобразна тераса, която формира равнинната 
част на територията на общината. В близост до град Кричим е изграден един от най
големите хидроенергийни комплекси в страната, в който се включват язовирите „Въча” 
и „Кричим”. Те дават двигателна сила на четири водноелектрически централи, 
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превръщайки Общината във важен водноенергиен източник. Преминаването на реката 
през територията на общината и самия град Кричим оказва благоприятно влияние в 
икономическо, екологично и в урбанистично отношение. 

Климатът на Община Кричим също е предопределен от географското й 
разположение. Град Кричим е разположен на 230м. надморска височина. Общината 
попада в преходноконтинентална климатично област, разположена на север от 
Родопския масив.  

Тази климатична област се характеризира със значително помека зима и 
сравнително сухо лято. В климатично отношение не се отличава от климата на 
Горнотракийската низина. Задържането на снежна покривка е в диапазон от около 25
30 дни през годината.  

Характерно за климата е ранното започване на пролетния сезон. Температурата 
на въздуха бързо се повишава и в началото на м.април, средноденонощната 
температура надвишава 1012градуса по „С“.  

Продължителността на слънчевото греене средногодишно е около 2 260 часа. 
Това оформя и термичния режим, като юлската температура е около23 градуса по „С“, 
а януарската до0.5 градуса по „С“. Температурните инверсии са с изключително 
висока честота и обхващат 80% от въздушния басейн на цяла Горна Тракия, 
включително територията на Община Кричим.  

Значителни валежи падат през пролетния сезон. За лятото са характерни високи 
температури в порядъка на 3235 градуса по „С“, като валежите са редки с 
предпоставка на засушавания. Недостатък на влага за земеделските култури се изпитва 
през месеците юлиавгуст. В същото време близостта до планината създава прохлада и 
се намалява влиянието на континенталния климат.  

Доминират ветровете от западна посока. Характерни за територията на 
Общината са местните ветрове, които се появяват по планината, по течението на р. 
Въча. Тази природна даденост е много благоприятна и трябва да се има предвид при 
решаване на екологичните проблеми при мероприятия за благоустрояването на гр. 
Кричим. 

Таблица.  Баланс на територията на община Кричим по начин на трайно ползване 

Вид територия по основно 
предназначение и начин на трайно 

ползване 

Площ (в 
дка) 

Дял (%) 

Земеделски територии 19 758 35,99

Горски територии 28 410 51,75

Урбанизирани територии 2124 3,87

Водни площи и течения 1429 2,60 

Територии за добив на полезни изкопаеми 2925 5,33 

Транспортна инфраструктура 249 0,45

ОБЩО ТЕРИТОРИЯ 54 895 100,00

Управлението на дейностите, свързани с горите и техните ресурси на 
територията на община Кричим, се осъществяват от Южноценрално държавно 
предприятие – Териториално поделение ”Държавно ловно стопанство” (ТП”ДЛС”) 
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Тракия”. Функциите му обхващат организацията, координацията и контрола на 
дейностите по възпроизводството, ползването и опазването на горския фонд и дивеча. 

Горският фонд заема около 51,8 % от територията на община Кричим. Горите 
представляват около 87 % от горския фонд, като 99 % от тях са държавна собственост. 

4.2. Защитени територии 

В териториалният обхват на  Община Кричим попадат и защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии – защитена местност „Козница“, обявена 
със Заповед №РД405 от 07.07.2008 г. /ДВ бр.73/2008 г./ и поддържан резерват 
„Изгорялото гюне“, обявен с Пост.№5334/16.08.1949 г. на МС, актуализирана със 
Заповед №РД169/22.02.2013 г. на МОСВ, разпределени по категории, както следва: 

 Поддържан резерват (ПР) "Изгорялото гюне”

Обявен е за резерват през 1949 г. През 1999 г. е прекатегоризиран в поддържан 
резерват. Разположен е в землището на гр. Кричим. На неговата територия се съхранява 
едно от редките находища на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb.). Характерни 
растения за резервата са келяв габър, космат дъб, люляк, жасмин и други интересни 
дървесни и тревни видове. Той представлява голям интерес за природолюбителите като 
разкрива възможности за организиране на екотуризъм.  

Поддържаният резерват „Изгорялото гюне” е с обща площ 325 581 дка,  обявен с 
цел опазване на естественото находище на дървовидната хвойна (Juniperis excelsa).  
Намира се в Централната част на Западни Родопи и е разположен южно от град 
Кричим, по левия бряг на р. Въча при надморска височина 200400 m.  

Източната му граница е шосейният път за гр. Девин, движещ се успоредно на 
реката, на запад границата му се очертава от черен път, на север от покрайнините на гр. 
Кричим, а на юг от дълбоко дере. Дължината му е около 1 700 m, а средната широчина 
200 m. Релефът е силно пресечен със стръмни склонове и долове. 

Той  предлага оптимална среда за поддържане на популациите на растенията и 
животните в добро състояние. Уникалният комплекс от видове, сред които 
преобладават тези със средиземноморски тип на разпространение прави резервата една 
от малкото защитени територии, опазващи специфични биогеографски елементи.  

В него се срещат 221 вида медицински растения.  
Безгръбначната фауна на територията на резервата е разнообразна и включва 

епигеобионти, обитатели на гори и открити площи. В резултат от теренните 
изследвания са установени 94 вида безгръбначни животни от 3 класа и 44 семейства.  

Общият брой на регистрираните видове безгръбначни животни от територията на 
резервата според направената литературна справка и изследванията на място е 144 
вида. Мекотелите наброяват 25 вида, принадлежащи към 21 рода, 15 семейства и 2 
разреда. 

В поддържан резерват „Изгорялото гюне” са установени общо 21 вида птици, от 
които 2 вида са цитирани по литературни данни. Осемнадесет вида са от групата на 
широко разпространените в България птици и само един вид – белоопашат мишелов 
(Buteo rufinus) е обитател на типично местообитание. Три от видовете са включени в 
Червената книга на България: Buteo rufinus – белоопашат мишелов (категория уязвим – 
VU), Corvus corax – гарван (почти застрашен – NT) и Emberiza cia  сивоглава овесарка 
(слабо засегнат – LC).  

Регистрирани са 7 вида прилепи. Всички видове прилепи, установени на 
територията на резервата, са с висок консервационен стаус.  



Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива на Община КРИЧИМ 2022-2025 г.

20

В поддържан резерват „Изгорялото гюне“ са установени 28 вида бозайници, или 
това е 28% от нашата бозайна фауна (100 вида) или 41.8% от дребните и едрите 
бозайници. 

 В резервата не са установени видове с висок консервационен статус Това безценно 
ботаническо богатство представлява голям интерес за природолюбителите. 

Общият брой земноводни и влечуги в резерват „Изгорялото гюне“ е 11 вида. Към 
01.04.2014 г. в България са регистрирани 59 вида земноводни и влечуги (без двата вида 
морски костенурки). Регистрираните 11 вида земноводни и влечуги в резервата 
съставляват 18.64% от херпетофауната в България. С изключение на обикновената 
водна змия (Natrix natrix) останалите регистрирани видове са включени в Приложение 3 
на ЗБР. 

Поддържаният резерват е изключителна държавна собственост и се разполага 
изцяло на територията община Кричим. Охранява се от РИОСВ – гр. Пловдив. В него е 
забранена всякаква човешка дейност.  

Резерватът има ограничен туристически потенциал. Посещения в него са разрешени 
само по маркирани пътеки, а посещенията са допустими само след съгласуване с 
министъра на околната среда и водите или оправомощени от него лица по смисъла на 
чл.17, ал.3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ). Резерватът може да служи като 
притегателен център за туристи, желаещи да се насладят на естествена съхранена 
природа. 

В поддържан резерват „Изгорялото гюне“ се срещат два основни типа 
екосистеми – „Горски“ и „Площи с разпокъсана растителност или без растителност“, 
като вторият тип обхваща части от резервата със скални излази с различен размер, 
където дървесната растителност отстъпва място на тревисти сухолюбиви и 
слънцелюбиви растения. 

Природните местообитания, представени според Приложение 1 на Директива 
92/43/ЕЕС с посочени кореспондиращите кодове с Класификацията на Палеарктичните 
местообитания (Clasification of Palearctic habitats; CE; Nature and environment No 78/96) 
са: 91АА – Източни гори от космат дъб, 9560 – * Ендимични гори от Juniperus spp., 
8210 – Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове. 

Установените растителни съобщества на територията на резервата са следните: 
Съобщества на келявия габър (Carpinus orientalis);  
Съобщества на смесени широколистни гори, с участието на Quercus pubescens, 

Q. cerris,Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia и др.;  
Съобщества на дървовидната хвойна (Juniperus excelsa);  
Съобщества на черния бор (Pinus nigra);  
Съобщества на хазмофитна растителност по варовик.  
Почти цялата площ на резервата (79.6%) е залесена. Делът на насажденията с 

естествен произход е 75.1% от общата площ, като те са нискостъблени и издънкови за 
превръщане. 

Резерватът има изготвен и утвърден със Заповед № 106 от 29.02.2016 г. ДВ, бр. 
21 от 18.03.2016 г. на министъра на околната среда и водите План за управление. 

 Защитена местност (ЗМ) “Козница”.

Обявена е през юли 2008 г. с цел опазване на найголямото в Родопите находище на 
дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb). Площта на ЗМ е 6501,571 дка. Защитената 
местност се разполага на територията на две общини. Една част (4,230 дка от площта ѝ) 
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е на територията на община Кричим, а останалата част (6 497,341 дка)  на територията 
на община Родопи.  

Територия на защитената местност обхваща част от Средни (Централни) Родопи. 
Намира се на юг от гр. Кричим и включва скалистите планинските склонове, 
разположени източно от поречието на река Въча.  

Територията се отличава с богато биологично разнообразие, тук се намират 
находища на застрашени от изчезване растителни видове и местообитания на редки и 
защитени животински видове. Средиземноморското климатично влияние, което 
навлиза по р. Въча е силно изразено и е причина за широко застъпения 
средиземноморски характер на флората и фауната и предпоставка за богато 
биологичното разнообразие.  

В този район се намира второто поголемина в България и найголямото в Родопите 
находище на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb.)  рядък и защитен от закона 
вид, терциерен реликт, представител на вечнозелената средиземноморска флора в 
България. Стръмните скалисти склонове се обитават от дива коза (Rupicarpa rupicarpa) 
и кафява мечка (Ursus arctos). Районът е място за гнездене на малък креслив орел 
(Aquila pomarina), сокол скитник (Falco peregrinus) и др. дневни и нощни грабливи 
птици, а река Въча и притоците й – р. Кознишка и р.Малка Въча се обитават от видра 
(Lutra lutra).

Фигура: Местоположение на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, на 
територията на Община Кричим

На територията на община Кричим са разположени част от общо 4ри защитени 
зони: „Бесапарски ридове“, код BG0002057 – по директивата за птиците; „Родопи–
Западни“, код BG0001030 по директивата за местообитанията; „Бесапарски 
възвишения“, код BG0000254 по директива за местообитания; „Река Въча–Тракия“, код 
BG0000424 по директива за местообитанията.  

 Защитена зона „Родопи–Западни“ BG0001030
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Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна. 

Включва слабо населен район с обширни иглолистни и смесени гори. Зоната е 
ключово място за опазване на мечката – без опазване на тази зона срещу фрагментация 
и засилване на човешкото влияние, бъдещото на цялата РилоРодопска популация, 
включително и гръцката й част, ще бъде застрашено. ЗЗ е с обща площ  2 728 543,356
дка и заедно с другите 2 зони: Родопи средни и Родопи източни, , на практика обхващат 
почти цялата Родопа планина в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие. 

 Защитена зона „Бесапарски възвишения“ BG0000254

Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна. 

Разположена е в югозападната част на Тракийската низина в подножието на 
Родопите. Теренът обхваща ниски варовити безлесни хълмове и съседните открити 
пространства на запад до пътя за Пещера, на изток до река Въча. Северна граница е 
река Марица, а южната преминава през землищата на селата Радилово, Бяга и Козарско 
и достига гр. Кричим. В територията попадат и рибарниците до с. Триводици. 

Част от територията е определена за CORINE място през 1998 г. През 2005 година е 
обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място; установени са 86 
гнездящи видове птици, от които 15 са включени в Червената книга на България.  
Защитената зона e е приета с Решение на Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г. , 
ДВ, бр. 21/2007 г. Площ на зоната: 6743.06 хектара. 

Бесапарските възвишения се състоят от пет рида: Главинишки, Огняново
Синитевски, Триводишки, НовоселскоКричимски и Капитандимитриевски. Районът 
обхваща ниски безлесни хълмове и съседните открити пространства. Найвисоката 
точка е 536 m. Склоновете са силно ерозирани и окарстени, безводни. Общо тук са 
известни 568 вида висши растения, без мъховете и културните растения. 

Надморската им височина е между 350 и 536 м., като около 90% от територията им е 
заета от калцифилни и топлолюбиви тревни съобщества и обработваеми площи.  

Има отделни петна широколистни и смесени гори, но найразпространените тревни 
съобщества са доминирани от белизмата (Dichantium ischaemum), поради факта, че 
видът е много издръжлив на паша, отъпкване и особено на ерозия.  

 Защитена зона „Река Въча–Тракия“  BG0000424

Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна. 

Обхваща бреговете на едноименната река, която е един от найзначимите притоци 
на р. Марица. Започва от гр. Кричим и продължава до вливането на р. Въча в р. 
Марица. Почвите в прилежащите територии са хумуснокарбонатни. Реката е 
относително пълноводна. Бреговете са покрити с естествена растителност и изкуствени 
насаждения от хибридна топола. Площта на зоната е 550.32 хектара. 

 Защитена зона „Бесапарски ридове“

Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици. 
Бесапарските ридове са от световно значение за опазването на застрашения от 

изчезване на планетата царски орел (Aquila heliaca) и е едно от найважните места в 
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България от значение за Европейския съюз за гнездящите тук полска бъбрица (Anthus
campestris), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), ловен сокол (Falco cherrug) и 
дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra). Тъй като мястото предоставя богата 
хранителна база, то поддържа значителни гнездови популиции и на други видове 
грабливи птици като малкия креслив орел (Aquila pomarina), орела змияр (Circaetus
gallicus), скалния орел (Aquila chrysaetos), сокола скитник (Falco peregrinus) и др. 
Видове, характерни за откритите тревни местообитания, като совоокия дъждосвирец 
(Burchinus oedicnemus), късопръстата чучулига (Calandrella brachydatyla), и други също 
гнездят в района в значителна численост. Установени са 86 гнездящи видове птици, от 
които 15 са включени в „Червената книга на Р. България“ (1985). От срещащите се 
видове 43 са от европейско природозащитно значение. Като световно застрашени са 
включени 2 вида. Зоната осигурява подходящи местообитания за 25 вида, включени в 
Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални 
мерки за защита. От тях 22 са вписани в Приложение І на Директива 79/409 на ЕС. 

Площ на зоната: 14765.05 хектара. 

Режим на дейности на територията на ЗЗ: 
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, 

единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;  
2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането 

им в обработваеми земи и трайни насаждения;  
3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и 

ливади;  
4. Забранява се разкриването на нови кариери за добив на подземни богатства, с 

изключение на такива, за които има: стартирала процедура за предоставяне на 
разрешение за търсене и/или проучване; издадено разрешение за търсене и/или 
проучване; регистрирано търговско откритие; стартирала процедура за предоставяне на 
концесия за добив или предоставена такава.  

5. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в 
селското стопанство;  

6. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с 
бързодвижеща се техника и преди 15 юли. 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, целяща да 
осигури оцеляване на найценните и застрашени видове и местообитания за Европа в 
съответствие с международните договорености в областта на опазването на околната 
среда и биологичното разнообразие.  

Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две 
основни за опазването на околната среда: Директиви на Европейския съюз – Директива 
92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
(наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС съхранение на 
дивите птици (наричана за кратко Директива за птиците).  

Основните изисквания на двете директиви са отразени в българското 
законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие. Съгласно него в страната 
са обявени защитените зони като част от националната екологична мрежа и места от 
територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията на 
директивите. 

4.3. Население  
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Демографското развитие на община Кричим се определя от демографските процеси 
– намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, високото ниво на 
безработица сред младите възрастови групи, както и високи нива на смъртност и 
интензивна външна миграция.  

Развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението 
през последните две десетилетия са сред найважните социални, икономически, 
регионални и политически предизвикателства в развитието на страната и изследваната 
територия. Значението на протичащите демографски процеси се подсилва от 
обстоятелството, че те оказват силно влияние върху основните системи на обществото: 
икономическата, образователната, здравноосигурителната и социалната. 

Като цяло възрастова структура на населението в областта е поблагоприятна от 
тази в страната и се характеризира с висок дял на населението във възрастовия 
диапазон от 15 до 64 год., от която основно се формира и трудовият потенциал на 
областта.  

В община Кричим по данни на НСИ към 31.12.2021 г. живеят 7636 души, което 
представлява 1,2 % от населението на област Пловдив. Средната гъстота на 
населението е 145,6 души/кв.км. сред високите в областта и значително над средната за 
страната – 66,4 д. на кв.км.а спрямо тази  което се дължи на специфичната особеност, 
че общината е само с едно населено място. За периода 2001 – 2017 г. населението 
бележи намаление: от 8544д. на 7991 д. 

Населението в общината е изцяло градско, като демографската картина за Кричим, 
както и за цялата страна е неблагоприятна, населението застарява. 55% от жителите на 
общината се самоопределят като етнически българи, 20% като турци, 8% като роми и 
17% не се самоопределят. Община Кричим е с найголям относителен дял на младото 
население (до 15годишна възраст) в област Пловдив – 17%. По отношение на 
религиозната (конфесионалната) структура в община Кричим преобладава населението, 
изповядващо източно православие, следвано от общности, изповядващи исляма. Голям 
е броят на жителите на общината, които не се самоопределят към нито едно от 
вероизповеданията в страната – 2 837 жители (36,7 % от преброените лица). 

Средната гъстота на населените места (град Кричим) е 1 н.м./100 км при средна за 
страната – 4,78 н.м./100 км. Същевременно гъстотата на населението към 2018 г. е 144 
души и на км, значително над средната за страната  66,4 души на км. Актуалните 
данни на НСИ за трендовете на населението в общината и областта са дадени в долната 
таблица: 

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2021 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ 

Области Общо (Брой) В градовете (Брой) В селата (Брой) 

Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо за 
страната 

6 838 937 3 311 311 3 527 626 5 000 496 2 396 362 2 604 134 1 838 441 914 949 923 492

Област 
Пловдив 

662 907 318 186 344 721 497 753 236 735 261 018 165 154 81 451 83 703
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Община 
Кричим 

7 636 3 747 3 889 7 636 3 747 3 889 - - -

Град 
Кричим 

7 636 3 747 3 889 7 636 3 747 3 889 - - -

ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2021 Г. В ОБЩИНА КРИЧИМ  

Живородени (Брой) Умрели (Брой) Естествен прираст (Брой) 
Общини 

всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

Община 
Кричим 

70 34 36 169 91 78 -99 -57 -42

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2021 Г. В ОБЩИНА КРИЧИМ  

Заселени Изселени Механичен прираст (Брой) 
Общини 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Община 
Кричим 

108 58 550 125 56 69 -17 2 -19

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА 1 000 ДУШИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2021 Г.  

Естествен прираст (брой) Естествен прираст (‰) 

общо град село общо град село 

Област 
Пловдив 

-7 480 -4 648 -2 832 -11.3 -9.3 -17.0

НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАД ТРУДОСПОБНА ВЪЗРАСТ КЪМ 31.12.2021 Г.  В 
ОБЩИНА КРИЧИМ  

Общо В т.ч. в градовете 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо 7 636 3 747 3 889 7 636 3 747 3 889 

Под трудоспособна възраст 1 258 628 630 1 258 628 630 

В трудоспособна възраст 4 682 2 486 2 196 4 682 2 486 2 196 

Над трудоспособна възраст 1 696 633 1 063 1 696 633 1 063 

ПРОГНОЗА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ДО 2060  

Година  2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

Общо 663 500 651 689 639 331 627 533 616 870 607 028 597 461 587 528 577 064 

Мъже 318 477 312 326 306 324 300 905 296 279 292 147 288 108 283 821 279 222 

Жени 345 023 339 363 333 007 326 628 320 591 314 881 309 353 303 707 297 842 

Таблица 4: Население/Източник НСИ 

Емигрирането на млади и високо образовани хора има икономически и социални 
последици за бъдещото развитие на общината. Емиграцията оказва негативен ефект 
върху възпроизводството на населението, тъй като чрез “износа” на жени във фертилна 
възраст се понижава равнището на потенциалната бъдеща раждаемост, не само за 
следващите 1015 г., но и за много подълъг период от време – 4050 години.  
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Мотивите за емиграция се свързват основно с осигуряването на трудова заетост, 
повисоки доходи, жизнен стандарт и стремежът да се живее в подобра градска среда. 
Тази мотивация се допълва и от стремежа за образователна и професионална 
реализация. От друга страна това е тенденция, която може лесно да се обърне в случай, 
че се изберат правилните политики и мерки, с които общината да стане достатъчно 
привлекателна и конкурентна.  

Община Кричим има повисок дял на населението в под трудоспособна възраст в 
сравнение със средния за страната, 16 % спрямо 15% за страната, който е достатъчен за 
бъдещото формиране на трудовия контингент. Делът на  населението в над 
трудоспособна възраст в общината е под средния за страната 23% спрямо 25%. Делът 
на населението в трудоспособна възраст е над средното за страната 61% спрямо 60%. 

4.4. Сграден фонд на общината 

Общата площ на урбанизираните територии в община Кричим е 124.99 ха или 
2.27% от общата й площ. От нея жилищната площ заема 105.89 ха, производствените 
терени 7.7 ха, обществено обслужващите терени заемат 4,52 ха, а площите на терените 
за спорт и атракции заемат 4.03 ха. Уличната мрежа в Кричим включва около 30 км, от 
които само 75% е с трайна настилка (асфалтова или паважна). 

Жилищната територия на град Кричим е 105.89 ха или 85% от територията на 
града. Застрояването на града е с преобладаващо с уличноквартална структура и 
индивидуални парцели. Едноетажните жилищни сгради заемат 53.1%, двуетажните – 
34.6%, триетажните – 9.7%, а четириетажните са 1%. Основната част от жилищния 
фонд е изграден след Втората световна война и значителна част от него се нуждае от 
обновяване. Постройките са основно тухлени с бетонна плоча или с гредоред. По 
форма на собственост преобладават частните жилища.  

Наличният сграден фонд на територията на Общината по отношение на 
собственост се разглеждат като сгради: 

Общинска собственост; 
Частна собственост. 
Сградният фонд на община Кричим включва: 
сгради за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и 

местната администрация; 
обществено обслужващи сгради  училища, детски градини и читалища; 
помещения в сгради; 
блокове и индивидуални къщи представляващи жилищния фонд на общината 

и др. 
По отношение на предназначението на сградите се приеме следната 

квалификация на сградите :  
1. жилищни:
а) еднофамилни индивидуални къщи;  
б) жилищни сгради (блокове) с ниско и средно застрояване;  
в) смесени сгради. 
2. нежилищни (сгради, които са публична собственост или се използват от 

обществеността):
а) сгради за административно обслужване; 
б) сгради в областта на образованието (учебни, детски градини и др.);  



Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива на Община КРИЧИМ 2022-2025 г.

27

в) други сгради за обществено ползване (сгради в областта на социалните 
дейности, читалища и др.). 

Състоянието на общинския сграден фонд и на сградния фонд в жилищния сектор 
в община Кричим не се различават от тези в страната за населени места от този тип, 
като основните причини за високата енергоемкост са: наследена енергоинтензивна 
структура в строителството в зависимост от годините на построяване – външните стени 
на повечето стари сгради са с неизолирани стени имат до 5 пъти поголеми топлинни 
загуби в сравнение с нормите за ново строителство, сутерените и таванските плочи 
също са без топлоизолация, топлинните загуби през старата морално остаряла дограма  
прозорци и врати достигат до 50 % и неефективното отопление и осветление. 

В зависимост от предназначението, сградния фонд на община Кричим включва:
o административни 

Административна сграда на Общинска администрация; 
Общински младежки дом; 

o Общинска културна инфраструктура: 
НЧ „Пробуда1912 г”, гр. Кричим 

o Общинска инфраструктура за социални услуги: 
Домашен социален патронаж; 
Детска млечна кухня; 
Дневен център за стари хора; 
Център за обществена подкрепа 

o Образователна инфраструктура: 
ДГ „Ралица”; 
ДГ „Незабравка” 
НУ „В. Левски”; 
СУ „П. Р. Славейков”, както следва: 

- База 1 – бул. „Тракия” № 24 
- База 2 – ул. „Д. Благоев” № 5. 

o Общинска спортна инфраструктура: 
Градски стадион „Христо Ботев”, включващ и две спортни площадки. 

o Здравеопазване:  
В община Кричим няма изградена болница. Населението на общината ползва 

болнична помощ в гр. Пловдив и гр. Стамболийски.  
Независимо от това, че здравеопазването е изцяло на издръжката на 

Националната здравна каса, общинското ръководство не може и не се дистанцира от 
тази социална функция. Проблемите на здравеопазването като материалнотехническа 
база, отчасти, остават проблем. Качеството на здравните услуги, както и осигуряването 
на квалифициран медицински персонал, извършващ първична и специализирана 
медицинска помощ, също остават задължение на общинското ръководство.  

Приоритет за общинското ръководство е разработването и реализирането на 
проект за основен ремонт и преустройство на сградата на бивша „Градска 
поликлиника” в „Общински здравен център – гр. Кричим”. 

Повечето от сградите на общината са строени по времето, когато цената на 
енергията е била ниска и поради това външните ограждащи конструкции са причина за 
много недостатъци в сградите при експлоатацията им, посъществените от които са 
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увеличените топлинни загуби и поява на кондензат по вътрешните повърхности. 
Топлинните загуби понякога достигат до около 50% от общите топлинни загуби на 
сградите. Тe се дължат предимно на ниските топлоизолационни качества на 
използваната дограма и некачествен монтаж, лошото физическо състояние на сградите 
и конструкциите – без стандартните изолации на покриви и стени, стари дограми, 
осветление с енергоемки светлоизточници, амортизирани отоплителни инсталации.  

Този сграден фонд ще съществува дълго и е необходимо да се вземат мерки за 
възстановяването му, ако за всеки конкретен случай това е икономически оправдано. 
Подобряването на топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, 
използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в 
стария сграден фонд с около 50%. Външните стени на повечето стари сгради имат до 5 
пъти поголеми топлинни загуби в сравнение с нормите за ново строителство.  

Сградния фонд на двете детски градини и на училищата на територията на 
община Кричим са изцяло реновирани и са реализирани мерки за енергийна 
ефективност. 

По отношение на сградите за административно обслужване, сградите за 
социални услуги, за култура, за здравеопазване, за спорт, все още не са предприети и 
реализирани съществени мерки за енергийна ефективност. В голяма част от тях 
мерките са реализирани само частично – подмяна на цялата дограма или част от нея, 
топлоизолации на покриви на някои от тях, поради което усилията на общината следва 
да бъдат насочени към прилагане и реализиране на енергоспестяващи мерки. 

4.5. Домакинства 

Домакинствата на територията на община Кричим, по данни на НСИ от 
преброяването на населението към 01.02.2011 г. са общо 3014. Средният брой членове 
на едно домакинство в общината е 2,4.  

Общо 735 от домакинствата са едночленни, 772 са двучленни, 626 с трима 
членове, 528 са четиричленни и около 12% са многочленните домакинства. Броят на 
домакинствата в общината е намалял със 108 или с 4% през 2011 г. спрямо 2001 г.  

Поради високите цени на електроенергията, липсата на газификация и ниските 
доходи, домакинствата в община Кричим продължават да използват за отопление през 
зимата предимно твърди горива – дърва и въглища. Това води до значителни емисии на 
вредни вещества в атмосферата на общината по време на отоплителния сезон и ниска 
енергийна ефективност. 

Частните сгради са найголемият консуматор на биомаса, преди всичко дърва за 
горене. Потенциал за приложение на ВЕИ технологии в личния сектор има за 
получаване на топла вода чрез термосоларни колектори. За целта могат да се използват 
кредити, осигурени от ЕБВР по кредитни линии, които предоставят кредите с 15% 
грант.  

Има сериозен потенциал за замяна на съществуващите амортизирани, 
нискоефективни горивни инсталации (печки) със съвременни горивни системи, с което 
може да се реализира значимо повишаване на енергийната ефективност.  

Възможно е на южните скатове от покривите на жилищата да се поставят 
фотоволтаични инсталации с малки мощности до 10 KWp.  

Въпреки малките единични мощности, при помасово приложение на тази 
технология може да се генерира голяма сумарна мощност, което е найекологичното 
приложение на PVсистемите. 
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4.6. Промишленост и икономика 

Икономиката на община Кричим има индустриално – аграрен характер. 
Структуроопределящи отрасли на местната икономика са: преработваща 
промишленост, търговия, услуги и селско стопанство. Основни подотрасли на 
преработващата промишленост, развити в общината са: машиностроене, дърводобив и 
дървообработка, шивашка, обувна, козметична, хранителновкусова промишленост 
(хлебопроизводство и сладкарство). 

В община Кричим преобладават микропредприятията с до 9 заети лица – 209 броя 
или (93%) през 2018 г. Малките фирми от 10 до 49 заети лица са 14. В общината има и 1 
средно предприятие с персонал от 50 до 249 заети. Предприемаческата активност в 
община Кричим, представена чрез количествения статистически показател  брой на 
нефинасовите предприятия на 1000 души от населението (28 регистрирани предприятия 
на 1000 жители през 2018 г.) е под средното ниво за областта (54 предприятия на 1000 
жители и страната – 49 бр.). Делът на средните /от 50 до 249 заети/ предприятия и 
големите (над 250 заети) от общия брой е незначителен, но произведената в тях 
продукция е над 70% от общата.  

Предприятията, които определят икономическия профил на Общината, развиват 
дейност следните сфери: 

• Строителството  –  в  този  сектор  продължава,  макар  и  с  значително  по
ниски темпове, строителството на жилищни имоти. Значителен дял от дейностите в 
тази сфера през последните години имат инфраструктурното строителство. Основната 
част от поръчките са възложени от органите на местната власт и държавни поръчки. В 
болшинството от случаите тези дейности са финансирани със средства от програми на 
ЕС. В строителството активно се представя фирма „ЕВРОСИСТЕМ“ ЕООД. Освен това 
на територията на общината развива дейност и “КРИЧИМ БЕТОН” ЕООД – с основна 
икономическа дейност  производство и търговия с бетон. 

• Хранително – вкусова промишленост и туризъм  – Произведена продукция на 
хотелите и ресторантите през 2018 г. възлиза на 278 хил. лева.  

Хранително - вкусовата промишленост на територията на общината е представена 
предимно от следните фирми: 

1. „КРИЧИМФРУКТ” ООД, с основна икономическа дейност  производство на 
плодови и зеленчукови сокове; 

2. „МАВИШ” ООД, с основана икономическа дейност  производство на хляб и 
хлебни продукти; 

3. ЕТ „ПЛЕЯДИ – НИКОЛА ГУНЧЕВ”, с основна икономическа дейност – селско 
стопанство. 

• Лека промишленост  В сектора на леката и преработваща промишленост по
сериозно място заемат следните фирми: 

1. „СОЛВЕКС КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ” ООД – с основана икономическа 
дейност  производство на парфюми и тоалетни продукти; 

2. „НАГИ” ЕООД – с основна икономическа дейност  производство на 
промишлено хладилно и вентилационно оборудване;  

3. „ВИОМОДА” ЕООД – с основна икономическа дейност  производство на 
друго облекло и допълнения за облекло ; 
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4. „ХРАМАР” ЕООД – с основна икономическа дейност  производство на 
метални конструкции и части от тях; 

5. „ВОЛОС 05” ЕООД – с основна икономическа дейност  производство на други 
изделия от дървен материал; 

6. „А И Г ГРУП” ЕООД – с основна икономическа дейност  горско стопанство и 
дърводобив; 

7. „ДАФИ 90” ЕООД – с основна икономическа дейност  производство на ризи, 
блузи и друго долно облекло. 

Селското стопанство в община Кричим изпълнява важна роля за цялостното ѝ
развитие. Независимо от значителното намаляване на произведената продукция, през 
последните няколко години, този отрасъл остава главен източник на доходи за по
голяма част от населението на града. Един от основните проблеми на сектора е 
негодността на хидромелиоративната мрежа за експлоатация. Необходими са усилия за 
решаване на проблемите, свързани с напояването и поточно на възстановяване на 
поливното земеделие.  

В община Кричим е развито и животновъдството – отглеждат се говеда, свине, 
овце, кози. Птицевъдството е представено главно с отглеждането на кокошки, петли и 
пилета. Бъдещите планове на общината са насочени към извеждане на отглежданите 
животни извън града, с цел опазване на градската среда от замърсяване и спазване на 
ветеринарномедицинските изисквания към животинските обекти.  

Перспективите за развитието на селското стопанство са в сферата на: 
а) трайни насаждения – чрез създаване на нови масиви от овощни насаждения 

(ябълки и череши); 
б) засилване на позициите на зеленчукопроизводството; 
в) развитие на пчеларството. 

 Броят на земеделските стопанства в община Кричим е 271, което представлява 
под 1% от стопанствата в област Пловдив. Средната използвана земеделска площ (ИЗП) 
е 12,1 дка, при средна за областта  68,25 дка и 101,25 дка за страната. 

Малката ИЗП предопределя и структурата на селското стопанство в общината. 
Земеделските стопанства, които обработват до 10 дка са 174 бр. или 63% от всички 
стопанства. Стопанствата, които обработват над 10 до 100 дка са 69 бр. или 25%. Само 
3 земеделски стопанства обработват повече от 100 дка земя, но липсват големи 
земеделски стопанства с над 500 дка ИЗП. 

Развитието на аграрния сектор в Община Кричим следва да се фокусира към 
производства с висока степен на добавяне на стойност и влагане на местни материални 
и трудови ресурси, така че да се осигури производството на суровини да се обвърже с 
преработката им на място и разкриване на нови работни места. Към момента обаче все 
още няма достатъчно МСП за преработване на плодове и друга сурова земеделска 
продукция. 

Важно е да се отбележи, че през новия програмен период 20212027 г. 
политиката за развитие на селските райони ще работи и чрез специални тематични 
подпрограми продължава, като в обхвата й попадат както земеделски стопанства, така и 
заетите в други сектори на икономиката – търговия, хотелиерство и ресторантьорство и 
др. 

Насоките за развитие на икономиката в общината следва да са преди всичко към 
използване на местните ресурси. 

По отношение на инвеститорите, в общината основните проблеми са свързани с 
липсата на квалифицирана работна ръка, нисък дял на хората в трудоспособна възраст, 
състоянието на професионалното образование, състоянието на техническа 
инфраструктура, особено в промишлените зони.  
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Намалението при чуждестранните инвестиции характерно за страната като цяло 
и в съчетание с много голямото увеличение при разходите за придобиване на 
дълготрайни материални активи (ДМА) показва, че предприемаческата и 
инвестиционна активност в общината се осъществява от български предприятия. 

На територията на община Кричим са разположени три ВЕЦ – „Въча I“, 
„Кричим“ и „Въча II“, и една ПАВЕЦ „Орфей“. Те са изключително държавна 
собственост и не носят доходи на общината, но са от съществено значение за трудовата 
заетост на населението в общината. 

Потреблението на енергия от ВИ в промишлените предприятия тепърва ще 
придобива все поголямо значение и ще се развива в община Кричим.  

Независимо от високата значимост и предимства на ВЕИ, промишлените 
предприятия на този етап не могат да се конкурират ефективно и да заменят 
традиционните енергийни източници без значителни инвестиции.  

Основните предизвикателства, особено в период на променяща се глобална 
финансова среда са: неблагоприятна пазарна структура – високите капиталови и 
производствени разходи, в сравнение с тези при традиционните енергийни източници; 
непредсказуема политика и регулации в тази област; недостатъчно финансиране за 
достигане на индикативната цел. За внедряване на ВЕИ в промишлените предприятия и 
за напред ще е необходима финансова, институционална и политическа подкрепа. 

4.7. Транспортна инфраструктура и комуникации. 

Съгласно данни от социалноикономическия анализ на районите на национално 
ниво, изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД община Кричим 
е с ниска спрямо средната гъстота, на общинската пътна мрежа с показател 0,07 гъстота 
км./кв.км., която е добре изградена. През общината не преминават пътищата с 
международно и национално значение, което включва автомагистралите, пътищата І 
клас и някои от второкласните пътища, категоризирани в европейската мрежа, по които 
се провежда значителен трафик, включително транзитен. На територията на общината е 
развит главно автомобилния и помалко железопътния транспорт. Транспортното 
обслужване на общината със съседните общини се осъществява чрез републиканска 
(третокласна) и общинска (бивша четвъртокласна) пътна мрежа. Републиканската 
пътната мрежа в община Кричим включва пътища с обща дължина 23,460 км, като 
общата им дължина в границите на гр. Кричим е 3,088 км., това са: 

• Трети клас път ІІІ866 Девин – Кричим – Стамболийски. Този път е с дължина 
20,470 км, а габаритът на пътното платно е променлив – от 5,60 до 9,20 м извън 
населеното место и 12,80 м в чертите на гр. Кричим. По този път се осъществява 
връзката със съседните общини Девин и Стамболийски. 

• Трети клас път ІІІ8602 Пловдив – Перущица – Кричим. Този път е с дължина 
2,990 км, а габаритът на пътя е променлив от 7 м до 9,20 м. Състоянието на пътната 
настилка по данни на Годишния отчет на ОПУ Пловдив за 2012 г. се променя от добро 
в някои участъци до средно и лошо в други участъци. По този път се осъществява 
връзката със съседните общини (Родопи и Перущица). 

За тях основно се грижи Агенция „Пътна инфраструктура”, респективно Областно 
пътно управление гр. Пловдив. 

На територията на община Кричим общинските пътища са с обща дължина 3,803 
км, от които: 
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• път № PAZ 1041, с наименование /ІІІ375, Бяга – Исперихово/  Козарско – 
граница общ. (Брацигово – Кричим) – Кричим /ІІІ – 866/ от км 4+300 до км 6+763 с 
обща дължина 2,463 км. Този път осигурява пътната връзка със съседната област 
Пазарджик. 

• път № PDV 1100, с наименование /ІІІ – 866/ Кричим – ж.п. гара Кричим от км 
0+000 до км 1+340, с обща дължина 1,340 км. 

Дължината на вътрешната улична мрежа на община Кричим е около 31 км, от 
които с трайна настилка 85% и 15% са без трайна настилка. Поголямата част от 
улиците без трайна настилка са в кв. Крайречен, около 12%. . Изградената вътрешна 
пътна мрежа е с трайна настилка асфалтобетон и паваж. 

През територията на община Кричим преминава 18 та жп линия Стамболийски 
– Пещера, от жп км 0+000 в гара Стамболийски до км 13+000 в междугарието  Кричим 
– Брацигово  (граница с Област Пазарджик). В тази част от ж.п. линията е спирка 
Куртово Конаре и гара Кричим. Железопътната линия е единична и не е 
електрифицирана. Съществуващият железопътен транспорт не е особено натоварен и 
не се използва достатъчно. С оглед развитието на зелена и устойчива икономика ж.п. 
транспорта, ще играе все по важна роля за развитие на общинската икономика. 

Община Кричим е добре позиционирана в националната комуникационно
транспортна мрежа. Пътната инфраструктура на общината е добре изградена. 
Транспортната обвързаност с националната и регионална транспортнокомуникационна 
инфраструктура показва, че през територията на общината не преминават пътища от 
висок клас (автомагистрали първокласни и второкласни републикански пътища).  

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са един от водещите 
фактори за изграждане на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и 
иновациите, за иновативно и приобщаващо информационно общество, осигуряващо 
високо качество на живот на гражданите. Ефектите и въздействието от развитието и 
широкото прилагане на ИКТ обхващат всички социалноикономически сектори. 

Подписано е споразумение AGREEMENT № INEA/CEF/WiFi4EU/32019/001577
046380  /РД0221254/ на 10.12.2019 г.,  за изпълнение и въвеждане в експлоатация на 
цялостна система за предоставяне на WiFi зона на територията на община Кричим по 
инициативата WiFi4EU и споразумение за отпускане на безвъзмездни средства  в 
рамките на механизма за свързване на Европа. Избраният изпълнител е А1 България и е 
сключен договор на 11.12.2019 г., който извърши доставката и инсталирането на  WiFi 
мрежата на следните точки:  

    Площад „Обединение“  2 устройства 
    Пазара – бивш нафтопункт  2 устройства 
  Бивша поликлиника – автогара – СУ „П. Р. Славейков“  2 устройства 
  Дневен център за стари хора  2 устройства 
  Стадион Христо Ботев  2 устройства 

Пощенска станция в град Кричим предоставя основните пощенски услуги – 
доставка на писма и колети, пощенски записи и изплащане на пенсии. Характерно и за 
община Кричим е свиване на услугите предлагани от пощенските станции поради 
наличието на поефективни такива, предлагани от частния сектор. 

4.8. Енергийна инфраструктура 

Електроенергийната система в общината е част от електроенергийната система 
на област Пловдив и на страната като цяло. Енергоснабдителната инфраструктура е 
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добре изградена и се обслужва от „EVN Електроразпределение ЮГ” ЕАД, дружеството, 
което поддържа и развива електроразпределителната мрежа и прилежащата й 
инфраструктура в Югоизточна България, за разпределение на електрическата енергия 
на територията е близо 42 000 km2 в девет области: Бургас, Кърджали, Пазарджик, 
Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.  

Общината няма пряко отношение към производството и разпределението на 
енергия, тя е предимно консуматор. Възможни сфери на въздействие са подобрение на 
съществуващите отоплителни инсталации, намаляване на загубата от преноса и 
загубите при самата консумация, външна топлоизолация на стени, топлоизолация на 
покрив, подмяна на дървена /метална/ дограма с нова PVC дограма. 

Община Кричим има приети:  
 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива за периода 2020 – 2030 г.  
 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива за периода 2018 – 2021 г. 
Основната цел и на двете програми е насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници, подобряване на средата на живот и труд; създаване на 
условия за активизиране на икономическия живот в общината при спазване на 
установените норми за вредни вещества в атмосферата. 
С цел постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, 
намаляване на вредното въздействие върху околната среда в 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 енергийноефективна икономика с ниски нива на въглеродни 

емисии за създаване на устойчив икономически растеж. 
Електропреносната система за захранване на община Кричим е част от 

Републиканската мрежа. Основното захранване е на 110kV. Общината е със 
специализация в хидроенергетиката. Тук се намира един от найголемите 
хидроенергийни комплекси, вкл. язовирите „Въча“ и „Кричим“ и водноелектрическите 
централи „Въча“ 1 и 2, „Кричим“ и ПАВЕЦ „Орфей“. 

На територията на гр. Кричим и околностите са изградени зидани трафопостове 
в самостоятелни УПИ, вградени трафопостове, КТП, БКТП и мачтови трафопостове. В 
поголямата си част трафопостовете са собственост на "ЕРП ЮГ" АД и се управляват 
от градската диспечерска служба. Една част от трафопостовете в промишлените зони са 
частна собственост.  

Електрическата мрежа ниско напрежение в град Кричим в поголямата си част е 
въздушна. Кабелни линии НН има в гр. Кричим. За разлика от останалите нива на 
мрежите, мрежа 0,4 kV е с найголям обем като дължини и брой съоръжения. 
Недоброто състояние на мрежа НН води до влошаване качеството на доставената ел. 
енергия. Като разпределителни табла се използват полимерни разпределителни кутии.  

Годишното потребление на ел. енергия на общинските сгради /адм. сграда, 
училища, детски градини, читалище, мл. дом, поликлиника, соц. дом/, в КВч, от 2018 г. 
до 2020 година включително е: 
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година Потребление на ел. енергия в 
КWh 

2018 395 915

2019 410 293

2020 344 619

общо 1 150 827 

Видно от представените в таблицата цифри потреблението на ел. енергия в 
сградите общинска собственост нараства през всяка следваща година. 

Идентично е потреблението на природен газ за посочения период за общинските 
сгради /адм. сграда, училища, детски градини и гр. поликлиника/, а именно: 

Потребление на природен газ в година 

Хнм3 МWh 

2018 87,626 -

2019 52,580 239,652

2020 - 422,913

общо 140,206 662,565 

С цел намаляване на потреблението на електроенергия в общината и в 
изпълнение на  Програмите по енергийна ефективност за предходни периоди на 
действие, са предприети целенасочени действия предимно към образователната 
инфраструктура. 

4.8.1. Външна осветителна уредба /улично осветление/ 

Важен проблем е уличното осветление в общината, което е един от основните 
консуматори на ел. енергия и генератор на разходи в общинския бюджет. 

Външната осветителна уредба на територията на общината е добре изградена и 
задоволява нуждите на населението от светлина в тъмната част на денонощието. 

Изграждането на системата за улично осветление е започнало много преди 1989 г. 
Тя представлява съвкупност от захранващи източници, разпределителна електрическа 
мрежа, стълбови линии и арматура, както и сравнително еднотипни осветителни тела. 
От страна на общината през последните 15 (петнадесет) години по системата за улично 
осветление е извършена цялостна подмяна на старите неефективни живачни осветители 
с нов тип Натриеви Лампи Високо Налягане (НЛВН) с мощност от 70W. Част от 
парковото осветление е оборудвано с Метал Халогенни Лампи (МХЛ) с мощност от 70W, а 
на пл. „Демокрация” и парк „Ливингстън” са монтирани LED осветителни тела с мощност 

от 10W. При реализиране на проект „Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване 
на зелени площи в УПИ XІІІ – за зеленина и трафопост кв. 80; УПИ XІІІ за зеленина 
кв. 129; имот на ул. „Венера” за зеленина кв. 135; площад „Родопи” /”Демокрация”/ – 
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пред църквата за зеленина; имот за зеленина в района на гара Въча” бяха монтирани 70 

бр. соларна градинска лампа SYTD08ECЛ 2x11W/LED lamp 2x6W. 

Уличното осветление е един от основните консуматори на ел. енергия и 
генератор на разходи в бюджета на Община Кричим.  

Община Кричим е изготвила обследване за енергийна ефективност на системите 
за външно изкуствено осветление на територията на единственото населено място – 
град Кричим. През месец март 2020 г. е разработен и подаден проект „Реконструкция и 
модернизация на системата за външно изкуствено осветление в община Кричим“, по 
програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на 
ФМ на ЕИП. Проектът е с положителна оценка при конкурентния подбор, но поради 
големия брой представени участници е в списъка с резервите, но в последствие поради 
липса на достатъчно финансов ресурс не е финансиран и не е реализиран. 

Системата за външно изкуствено осветление използва основно електрическа 
енергия. Общината е реализирала проект по внедряване на ВЕИ в парковото осветление 
на гр. Кричим. През обследвания тригодишен период се отчитат приблизително 
еднакви стойности на потребена ел. енергия за улично осветление на град Кричим, 
който е единственото населено място в Община Кричим. За 2018 год. е било 350338 
kWh ,  2019 год. е било 325417 kWh и за 2020 г. е било 318260 kWh.  

Според Доклада от извършеното обследване за енергийна ефективност, 
системата за улично осветление на гр. Кричим е остаряла, амортизирана, енергоемка и 
неефективна. Преобладаващият вид осветителни тела са от типа "Коала" с инсталирани 
в тях НЛВН 150 W и НЛВН 70 W. Съществуващото осветление не отговаря на 
изискванията за минимална осветеност на уличното платно. Много от 
конзолите/рогатките, на които са монтирани осветителните тела също се нуждаят от 
подмяна. Включването и изключването на осветлението се контролира чрез часовников 
механизъм, монтиран в захранващите ел. табла (касети).  

При направеното обследване се констатира, че съществуващото улично 
осветление в град Кричим на някои улиците има участъци с монтирани осветители през 
стълб.  Осветителите са стари и неефективни, голяма част от тях са с потъмнели 
разсейватели в следствие на дългият период на тяхната експлоатация, или липсват 
разсейватели. На места по пешеходните алеи на гр. Кричим е инсталирано 
фотоволтаично /PV/ осветление, което денем допринася за подобрия облик на града, а 
нощем подобрява значително осветеността на уличната мрежа. 

Препоръчва се директна замяна на старите нискоефективни осветители с 
източници на светлина НЛНН 70 W – 561 броя и НЛНН 150 W – 155 броя – общо 716 
броя стари УОТ, с нови LED осветители с мощност 22 W и светлинен поток 130 lm/W и 
42 W и светлинен поток 119 lm/W, с гаранция 5 години. Това ще доведе до енергийни, 
парични и емисионни спестявания и достигане на осветеност близка до изискванията на 
стандарта.   

При реализиране на енергоспестяващите мерки ще се реализират годишни 
спестявания на крайна енергия при потребител в размер на 195962 kWh, което в 
парично изражение се равнява на икономия от 74466 лв. Неенергийните спестявания от 
поддръжка и ремонт възлизат на 7053 лв. Спестената първична енергия ще бъде 587886 
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kWh, а спестените парникови емисии се равняват на 160,5 tСО2. Необходими 
инвестиции 321096 лв. Срок за откупуване на мярката 3,94 год. 

Енергийната политика на местно ниво следва да се насочи към прилагане на 
соларно осветление за фасади на обществени сгради, парково осветление и 
постепенното му въвеждане за уличното осветление. Възможностите за приложение на 
ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела с фотосоларни панели и 
акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии. Поради 
високата цена на тези съоръжения, е необходимо да се търсят програми с грантово 
финансиране за оптималната реконструкция на съществуващата улична осветителни 
уредба. Необходимо е в бъдеще да се работи за модернизация, усъвършенстване и 
постигане на повисоки нива на енергийна ефективност на уличното осветление, при 
което се предвижда голям потенциал за икономии на енергия и разходи. 

Цели и задачи на енергийно ефективната реконструкция на уличното 
осветление: 

1. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и 
намаляване на консумацията на електрическа енергия. 

2. Подобряване на нивото на уличното осветление в съответствие с европейските 
стандарти и норми. 

3. Намаляване на преките разходи за улично осветление при осигурено високо 
качество на осветлението. 

4. Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства 
повишаване сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване на 
комфортна нощна атмосфера. 

Усилията на общината трябва да се насочат в посока стимулиране на развитието 
на нисковъглеродна икономика, при която се търси постигането на енергийна 
ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове. 

Системата за външно изкуствено осветление на град Кричим обслужва общо 
8149 жители по настоящ адрес. Данните са от получена справка от община Кричим към 
30.09.2021 г. 

4.8.2. ВЕИ и ФтЕЦ 

На територията на община Кричим няма регистрирани фотоволтаични 
електрически централи (ФтЕЦ). В съответствие с Директива 2001/77 на ЕС в подкрепа 
на произведената от ВЕИ електроенергия, основавайки се на пазарните механизми, в 
Закона за енергетиката са предвидени мерки за поощряване и устойчиво използване на 
ВЕИ.  

Съгласно интегрирания план за развитие на ВЕИ в България до 2030 година, 
България има найголям потенциал за развитие на енергия от водни централи и 
биомаса. Потенциалът на община Кричим за производство на енергия от ВЕИ не е 
достатъчно проучен. Необходими са действия в посока на изготвяне на енергиен баланс 
на общината, с оглед подобро планиране на производство и потребление/консумация 
на енергия. 

Енергийният потенциал и интензитет на слънчевата радиация за региона е 
напълно достатъчен за изграждане на инсталации за топлинно преобразуване 
(инсталации за топла вода и слънчеви сушилни) и получаване на електроенергия, 
произведена от слънчеви батерии, монтирани на покриви на сгради, общинска 
собственост. 
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Сред основните проблеми по отношение на енергийната инфраструктура се 
открояват морално остарелите съоръжения, авариите и др. Поради това е необходимо 
предприемане на действия, насочени към отстраняване на проблемите, оказващи 
неблагоприятно влияние върху качеството на предоставяните услуги. Сред основните 
проблеми, характеризиращи състоянието на енергийната инфраструктура на 
територията на общината, се откроява високия дял на енергията, произвеждана от 
твърди горива. Това неефективно от екологична гледна точка производство, налага 
необходимостта от приоритетното предприемане на мерки, насочени към оптимизиране 
на енергопотреблението, въвеждане на енергоефективни технологии и създаване на 
условия, стимулиращи производството на енергия от възобновяеми енергийни 
източници. Основният дял в консумацията на електрическа енергия на територията на 
общината, се дължи на битовите абонати, като през последните години не се отчитат 
резки промени в консумацията на електроенергия, но се наблюдава увеличаване в дела 
на обществения сектор. 

4.9. Водоснабдяване и канализация 

Водоснабдителните и канализационните услуги на територията на община 
Кричим се предоставят от консолидирания ВиК – оператор за обособената територия 
на област Пловдив – „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив. 

Водоснабдителната система „Кричим“ спада към район „Кричим“ и обслужва 
град Кричим и село Устина. Водоснабдяването на град Кричим се осъществява 
гравитачно и чрез сондажни кладенци. За гравитачното водоснабдяване се използват 
местни водоизточници /водоеми/. Те са два броя  и имат  вместимост съответно 130 
куб. м и 2 000 куб.м. Във водоема влиза вода по гравитачен път от водохранилище 
„Кошовете”. Използват се два вида кладенци за водоснабдяване единия е в местността 
„Синката”, а другия в местността „Кошовете”. Кладенците са разположени по терасата 
на десния бряг на река Въча и това създава опасност от замърсяване на подпочвените 
води, тъй като над тях е разположен града със своите замърсители. Водопроводната 
мрежа се поддържа и ремонтира от “ВиК” ЕООД, гр. Пловдив.  

На територията на общината е изпълнен проект № DIR51011116943 
"Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ 
гр. Кричим по приоритетна ос 1 Води на ОПОС 20072013 год. Проектът стартира на 
14.06.2013 г. и приключва с издадено разрешение на ползване на 26.06.2015 г. Чрез 
проектът значително е подобрена съществуващата система за управление на питейните 
и отпадъчни води на територията на града, като е изградена пречиствателна станция за 
отпадъчни води ПСОВКричим с проектен капацитет: 10 598 е.ж., изградена е 22,613 
км канализационна мрежа и е изградена/рехабилитирана 26,121 км водопроводна 
мрежа. В резултат, на което 100% от населението на общината е с осигурено 
водоподаване на питейна вода и 98% от населението е с изградена канализационна 
мрежа. 

През периода 20182019 година е реализиран проект: „Подмяна на 
съществуващия тласкателен водопровод от помпена станция Кричим  Устина до 
регулацията на град Кричим”. Проектът е довел до значително намаляване на  авариите 
по водопреносната мрежа на Кричим и до подобряване на захранването с питейна вода 
на реконструираната в цялост градска водопроводна мрежа. 
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Водоснабдяването на населението на общината е от местни водоизточници 
(сондажи, каптажи и шахтови кладенци). Населението е водоснабдено с питейна вода 
на 100%.  

Ползването на питейната вода от населението на Общината е средно по 56.0 
литра/на ден, което нарежда Общината на последно място в Областта. 
Водоснабдяването се осъществява по гравитачен път и чрез сондажни кладенци. 
Изградени са два броя водоеми с обем общо от 2130 куб.м. вода. Сондажните кладенци 
са два вида: 2 бр.каптажни и 2 бр.шахтови. Кладенците са разположени по терасата на 
десния бряг на р. Въча. 

Водопроводната мрежа е изградена предимно от нови полипропиленови тръби и 
частично от стари стоманени тръби. Подменени са частично и старите тръби с 
пластмасови. В града при изпълнението на програмата на „Водния цикъл“ е решен 
проблема на кв. „Крайречен“, където ВиКмрежата е напълно модернизирана. След 
реализираната вече програма по „Водния цикъл“ на гр. Кричим, водопроводната и 
канализационната мрежа на гр. Кричим, заедно с новоизградената и влязла в 
експлоатация ПСОВ (Пречиствателната станция за отпадни води), гр. Кричим, е 
получил едно съвременно европейско водоснабдяване и канализация. Елиминиран е 
неблагоприятния фактор на старата ВиК мрежа за често получаваните аварии във 
водоснабдяването. Напълно са отстранени аварйните течове, водещи до икономически 
загуби. 

Въпреки това в перспектива водоснабдяването на града трябва да премине на 
водоизточникязовир „Въча“, като част от проекта за водоснабдяване на гр. Пловдив. 

Степента на изграденост на канализационната мрежа е в следствие на 
изпълнение и реализиране на проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация 
на водоснабдителната  и канализационна мрежа, и изграждане на ПСОВ, гр.Кричим“. 
Постигнати са следните параметри: 

- Новоизградени главни канализационни колектори – 2 266.00м. 

- Новоизградена второстепенна канализационна мрежа – 20 347.00м. 

- Новоизградени  сградни канализационни отклонения – 1 808бр. 

- Новоизградена  и влязла в експлоатация ПСОВ на гр.Кричим за 10 598 ЕЖ1бр. 

Общо рехабилитирана и новоизградена канализационна мрежа и канализационни 
колектори – 22 613.00м. 

Следва да се отбележи, че постигането на намалено потребление на вода и 
повторното й използване ще бъде основен фактор, който ще допринесе за повишаване 
на устойчивостта на обществото към недостига на вода и изменението на климата.  

4.10. Газификация. 

Град Кричим е газифициран, но само частично. Газоразпределителната мрежа 
/ГРМ/ в гр. Кричим захранва битови, общински и промишлени обекти.  

Изграждането на цялостна газоразпределителна мрежа на територията на 
общината е едно съвременно решение, което би довело да намаляване на енергийните 
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разходи и отделяните в атмосферата вредни емисии. Предпочитанията към този вид 
гориво са свързани с малките разходи и нисък коефициент на екологичен еквивалент  
202gCO2/kW.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е лицензирала 
СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД за доставка на природен газ до крайни потребители в 
Газоразпределителен район Тракия, който включва и община Кричим. Продължава 
дейността по разширяване на мрежата и присъединяване на нови абонати. 

През 2018 година „Ситигаз България” ЕАД е реализирало на територията на 
общината крайна енергия в размер на 13 630,088 МWh. През 2019 г. реализираната 
крайна енергия от дружеството на територията на община Кричим е в размер на 
17 497,134  МWh, а през 2020 г. – 11 389,306 МWh. 

Консумираният природен газ в община Кричим води до следните спестявания на 
крайна и първична енергия, както и емисии на парникови газове, изведени в таблицата: 

Таблица Спестена крайна, първична енергия по сектори 

Спестена 
крайна 
енергия 

Спестена 
първична 
енергия 

Спестени 
емисии 

СО2

Община/Икономически сектор 

МWh МWh ton

2018 г. 

Община Кричим 1 968.347 3 373.735 1 870.734

Битови потребители 123.932 151.407 39.258

Индустриални потребители 1 810.516 3 175.126 1 762.907

Обшествено Административни, 
Търговски 

33.900 47.203 68.569

2019 г. 

Община Кричим 2 333.594 4 038,683 2 051,199

Битови потребители 98.512 137,161 57,193

Индустриални потребители 2 207,445 3 864,300 1 949,744

Обшествено Административни, 
Търговски 

27,637 37,222 44,262

2020 г. 

Община Кричим 1 594,187 2 712,343 1 361,087

Битови потребители 172,387 232,073 89,793

Индустриални потребители 1 400,253 2 451,249 1 236,785
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Обшествено Административни, 
Търговски 

21,547 29,020 34,509

Газифицирани са следните сгради публична общинска собственост на община 
Кричим: СУ „П. Р. Славейков” – първа и втора база, НУ „Васил Левски”, ДГ „Ралица“, 
ДГ „Незабравка“, административна сграда на общинска администрация, сграда на 
бивша Градска поликлиника, Комплекс за социални услуги включващ Дневен център за 
стари хора, Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж. 

Разпределението на енергопотреблението, природен газ и дизелово гориво в 
общината за 2018, 2019 и 2020 г. по сектори, е както следва: 

ОБЕКТ ЕЛ. 

ЕНЕРГИЯ 

ДИЗЕЛОВО  

ГОРИВО 

ПРИРОДЕН  

ГАЗ 

КWh Лв. тон Лв. Хнм3 Лв. MWh Лв. 

1. Административна сграда 

2018 год. 84 195 17 874,02 11,316 9 275,19

2019 год. 96 991 21 306,67 6,440 5 894,26 41,068 3 694,15

2020 год. 87 469 20 075,93 100,614 8 009,99

2. Детски градини 

2.1. ДГ „Незабравка” 

2018 год. 39 713 8 104.88 13,388 10 971,51

2019 год. 38 211 8 089,48 6,662 6 098,13 46,048 4 140,04

2020 год. 26 815 6 036,80 92,800 7 781,71

2.2. ДГ „Ралица” 

2018 год. 36 595 7 853,17 11,231 8 703,80

2019 год. 33 297 7 387,66 2,824 2 586,40 28,610 2 568,59

2020 год. 22 301 5 157,24 73,294 6 698,86

3. Училища 

3.1. СУ „П. Р. Славейков” – ПЪРВА БАЗА 

2018 год. 21 505 4 599,92 32,035 25 992,75
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2019 год. 24 787 5 463,74 19,182 13 750,68 79,244 7 152,51

2020 год. 22 025 5 261,77 151,561 12 832,15

3.2. СУ „П. Р. Славейков” – ВТОРА БАЗА 

2018 год. 19 622 4 200,43 8,601 6 995,02

2019 год. 16 873 3 718,27 5,855 4 559,25 24,492 2 209,97

2020 год. 9 524 2 277,91 52,535 4 556,00

3.3. НУ „Васил Левски” 

2018 год. 15 397 3 971,18 10,301 8 480,83

2019 год. 16 407 3 956,36 11,214 5 658,85 17,095 1 504,04

2020 год. 14 259 3 702,62 43,152 3 626,22

4. Социален дом 

2018 год. 81 610 17 616,93 3 5 550,00

2019 год. 81 058 18 281,34 3,79 9 588,41

2020 год. 79 285 18 724,21 1,694 3 291,60

5. Младежки дом  

2018 год. 17 082 4 200,00

2019 год. 24 963 6 097,65

2020 год. 17 483 4 719,59

6. Център за обществена подкрепа

2018 год.    3 699 807,68

2019 год. 13 033 2 788,84

2020 год. 13 150 3 016,32

7. НЧ „Пробуда – 1912”

2018 год. 38 849 8 486,86

2019 год. 27 840 6 368,37

2020 год. 20 947 5 149,05

8. Поликлиника 

2018 год. 37 648 8 274,25 0,754 614,21
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2019 год. 36 823 8 357,71 0,403 368,85 3,095 278,86

2020 год. 31 362 7 535,18 8,956 720,83

9. Улично осветление 

2018 год. 350 338 57 814,32

2019 год. 325 417 56 820,13

2020 год. 318 260 58 526,79

Поставената цел в Енергийната стратегия до 2020 г. за създаване на условия за 
достъп до газоразпределителна мрежа на 30% от домакинствата е недостижима към 
този момент. Необходима е целенасочена политика както за стимулиране на търсенето 
от страна на потребителите, така и за изграждане на довеждащи газопроводи чрез 
подходящи регулаторни механизми. 

V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ.  

Възможностите за насърчаване потреблението на енергия от ВИ се определят в 
зависимост от стратегическите цели и политиката за развитие на Общината  постигане 
на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, подобряване на 
стандарта на живот на населението на територията на общината и намаляване на 
емисиите на парникови газове, като елементи от политиката по устойчиво енергийно 
развитие.  

На местно ниво, механизъм за насърчаване използването на ВИ и биогорива е 
изготвянето на общински краткосрочни и дългосрочни програми, съгласно 
методическите указания на АУЕР.  

При разрабоването на настоящата краткосрочна общинска програма са отчетени 
възможностите на общината и произтичащите от тях мерки и насоки, имащи 
отношение към оползотворяването на енергия от възобновяеми източници.  

Високото енергийно потребление в общината налага спешни мерки за пестене на 
енергия, повишаване на енергийната ефективност, внедряване на алтернативни 
енергийни източници  ВИ, биогорива и икономия на средства в обществения сектор, 
промишлеността, селското стопанство, търговията и услугите. 

Основната линия, която се следва е съчетаване на мерки за повишаване на 
енергийна ефективност с производството и потреблението на енергията от 
възобновяеми източници.   

В това отношение в община Кричим през последните години се води 
последователна енергийна политика, както за подобряване на енргийната ефективност, 
така и за въвеждане на ВЕИ.  

По проекти на Община Кричим, слънчеви колектори за БГВ са поставени на 
покрива на ОДЗ "Ралица". 

През последните години са газифицирани ДГ „Ралица”; ДГ „Незабравка” НУ „В. 
Левски”; СУ „П. Р. Славейков”, както следва:  База 1 – бул. „Тракия” № 24 и База 2 – 
ул. „Д. Благоев” № 5; сградата на Общинска администрация при община Кричим; 
сградата на бивша „Градска поликлиника”; сградата на Детска млечна кухня и 
Домашен социален патронаж.. 
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Устойчиво енергийно развитие, включващо минимално използване на 
конвенционални горива, може да бъде достигнато само при последователно прилагане 
и съчетаване на различни мерки, въвеждащи производството и използването на енергия 
от възобновяеми източници и биогорива с дейности за енергийна ефективност. 

Основните трудности, свързани с реализацията на проекти за оползотворяване 
на енергията от ВИ, както в национален, така и в регионален мащаб, са:  

 висока цена на инвестициите във ВИ;  
 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 ВИ; 
 липса на систематизирани данни за местния потенциал на ВИ; 
 липса на достатъчно познания за приложими ВИ технологии;  
 липса на достатъчен брой специалисти в общинската администрация. 

Изпълнението на мерките по оползотворяване на енергията от ВИ може да се 
обвърже с препоръките в заключителните доклади от проведените енергийни 
обследвания на сградите общинска собственост. При обновяването на тези сгради, 
освен мерки по подобряване на термичната изолация на сградата, след доказване на 
икономическата ефективност, могат да се включат и мерки за въвеждане на термични 
слънчеви колектори и заместване на съществуващо отопление с такова, базирано на 
ВИ, като вид смяна на горивоенергийна база. 

С цел постигане на благоприятна среда за развитие на местната икономика и 
подобрено качество на живот са идентифицирани следните възможности за 
насърчаване използването на ВЕИ:  

o Стимулиране въвеждането на ВЕИ технологии в публичния сектор, 
бизнеса и домакинствата;  

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

o Развитие на енергийноефективна икономика с ниски нива на въглеродни 
емисии за създаване на устойчив икономически растеж. 

Краткосрочната програма на община Кричим за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2022 – 2025 година, е в 
пряка връзка със следните стратегически документи и програми: 

- Общ устройствен план на община Кричим; 
- План за интегрирано развитие на община Кричим 20212027 г.; 
- Дългосрочна общинска програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Кричим 
2020  2030 г. 

- Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Кричим 
20182021 г. 

VІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ  
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Според Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници, 
сумарния технически потенциал за производство на енергия от възобновяеми 
източници в България е приблизително 4500 ktoe годишно.  

Разпределението му между различните видове източници е неравномерно, като 
найголям дял притежават хидроенергията (29%) и биомасата (34%).  

Географското положение на България предопределя сравнително минималния 
дял на вятърната енергия (7%) и енергията на отливи, приливи и морски вълни. 

В същото време страната притежава значителни горски ресурси и развито 
селскостопанско производство – източници както на твърда биомаса, така и на 
суровина за производство на биогаз и течни горива.  

Използването на ВЕИ се превърна в един от основните фактори за преминаване 
към нисковъглеродни икономики, за развитието на нови високотехнологични 
производства и осигуряване на т.нар. „зелен“ растеж и „зелени“ работни места.  

Като енергия от възобновяеми източници се имат предвид следните видове 
енергия: 

 вятърна енергия; 
 слънчева енергия; 
 аеротермална енергия  енергия, съхранявана под формата на топлина в 

атмосферния въздух; 
 геотермална енергия  енергия, съхранявана под формата на топлина под 

повърхността на твърдата почва;  
 хидротермална енергия  енергия, съхранявана под формата на топлина в 

повърхностните води; 
 океанска енергия; 
 водна (водноелектрическа) енергия; 
 енергия от биомаса; 
 газ от биомаса;  
 сметищен газ;  
 газ от пречиствателни инсталации за отпадъчни води.  

Обхватът на ВЕИ в България включва: водна енергия, биомаса, слънчева 
енергия, вятърна енергия и геотермална енергия. 

Таблица: Световен достъпен потенциал на ВЕИ Фиг. 1: Световен достъпен потенциал на 
ВЕИ

0

20

40

60

80

100

120

Gtoe

Хид
ро

ен
ерг

ия

Био
мас

а

Слънч
ев

а 

Вят
ърн

а 

Ге
оте

рм
ал

на
 

Достъпен технически потенциал от ВЕИ, 

годишно

Достъпният потенциал от различните видове ВЕИ в България е представен в 
долната таблица.  

Таблица: Достъпен потенциал на ВЕИ в България         Фиг. 2: Достъпен енергиен потенциал на 
ВЕИ

Достъпен потенциал на ВЕИ, годишно 

ВЕИ EJ Gtoe
Водна енергия 50 1,2 
Биомаса 276 6,6 
Слънчева 
енергия 

1575 37,6

Вятърна 
енергия 

640 15,3

Геотермална 
енергия 

5 000 119,5

ОБЩО 7600 180,2
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 Следователно в преходния период (до постигането на устойчиво енергийно 
развитие на страната) заедно с мащабното въвеждане на ВЕИ, повишаване на ЕЕ и 
преструктурирането на икономиката (с цел поефективно използване на вносните 
изкопаеми горива), атомната енергия ще играе решаваща роля, особено във връзка с 
баланса на електрическата енергия.

Таблица: Средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия, приведена към лева 

Електропроизводство Директно топлопроизводство 
ВЕИ 

лв / kWh лв/kWh 
Водна енергия 0,10 – 0,30  

Биомаса 0,10 – 0,30 0,02 – 0,05 

Слънчеви панели   0,05 – 0,30 

От фотоволтаици 0,40 – 2,00  

Ветрова енергия  0,10  0,30  

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

По долу са дадени графиките при осреднени себестойности. 
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Фиг. 3: Средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия по световна оценка, приведена към 
лева 

Производствените разходи за енергийно производство (особено на топлинна 
енергия) от геотермални източници са найниски. 

6.1. Слънчева енергия 

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното 
количество слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен 
метър хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m2.  

1 ktoe  килотона петролен еквивалент 1 toe (1 тон петролен еквивалент) = 11,63 MWHh 

Достъпен потенциал в 
България ВЕИ 

- - ktoe1

Водна енергия 26 540 GWh 2 282 
Биомаса 113 000 TJ 2 700 

Слънчева 
енергия 

4 535 GWh 390

Вятърна 
енергия 

3 283 GWh 283

Геотермална 
енергия 

14 667 TJ 350

ОБЩО - - 6 005
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При географски ширини 40° 60° върху земната повърхност за един час пада 
максимално 0,80,9 kW/m2 и до 1 kW/m2 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.  

Найдостъпни 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.  

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. 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 часа, при среден ресурс на слънчевата радиация– 
1230kWh/кв.м.  

На база проведени експерименти у нас може да се твърди, че при селективен тип 
колектор специфичното преобразуване на слънчевата енергия за една година е 
583kWh/кв.м, а за неселективен тип 364kWh/кв.м. (Следователно ефективността на 
преобразуване на слънчева енергия от селективната инсталация е 38% по голямо от 
това на неселективната).  

Друга водеща технология за производство на електроенергия от слънчевата 
енергия са фотоволтаичните инсталации. Фотоволтаичната технология за производство 
на електрическа енергия от слънчевата радиация води до 40 процентов растеж на 
пазара в глобален аспект и е на път да се превърне в един от найзначимите 
икономически отрасли. При проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация за 
производство и продажба на електрическа енергия, рискът е премерен. Слънчевата 
радиация съществува независимо от нашите действия или намерения от една страна, от 
друга, не е възможно да се изчисли с висока точност (до 1%), какво ще бъде 
слънцегреенето през следващите 5 или 10 години, но могат да се предвидят 
отклоненията му с точност 10 12%, което е напълно приемливо и достоверно при 
проектиране и икономическа обосновка на една фотоволтаична инсталация. 

Като достъпен годишен потенциал за Краткосрочна програма за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022 – 2025 г. 
усвояване на слънчевата енергия може да се посочи приблизително 390 ktoe (Като 
официален източник за оценка на потенциала на слънчевата енергия се използва проект 
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на програма PHARE , BG93070301L001, „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 

Фиг.: Теоретичен потенциал на слънчевата радиация в България по зони 

Годишната сумарна слънчева радиация за гр. Кричим съставлява ресурс на 
слънчевата енергия 8 kWh/m2/дневно или 1620 kWh/m2/годишно по усреднени за 
България данни. 

Територията на община Кричим попада във втора зона, в която падащата 
слънчева радиация е от 1450 до 1600 kWh/m2 годишно. Климатичните дадености са 
благоприятни за изграждане на фотоволтаични инсталации.  

Фиг.: Продължителност на слънчевото греене в часове за община Кричим 

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

33 111 147 206 236 274 327 314 252 179 100 81 2 260

Източник: Национален институт по метеорология и хидрология

Тъй като наблюдения върху радиационните потоци на територията на 
Община Кричим не са правени, са представени данни за приведени стойностите на 
слънчевото греене от други близки станции. 

Относителната продължителност на слънчевото греене за района на Община 
Кричим се изменя от 2436 % през зимата, до 7274 % през летните месеци. 
Сравнително високия брой часове със слънчево греене (средно около 2 600 h/y за 
периода 2007  2010 г.) и високи стойности на слънчева радиация в района 
благоприятстват развитието на енергийни системи, захранвани слънчева енергия. 
Годишната сумарна слънчева радиация, измерена в станция Кричим е 2020.5 kcal/cm2, 
а годишният радиационен баланс е 5357 kcal/cm2. 
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Продължителността и интензитета на слънчево греене, слънчевата радиация, 
географската ширина на региона, ниската облачност през поголямата част от годината 
представляват предпоставки за реализирането на проекти свързани с използване на 
ВЕИ. 

Продължителността и интензитета на слънчево греене, слънчевата радиация, 
географската ширина на региона, ниската облачност през поголямата част от годината 
и др представляват предпоставки за реализирането на проекти на основата на 
използване слънчевата енергия. Единственият възобновяем енергиен източник с 
установени изградени мощности на територията на общината е слънчевата енергия. 
Като цяло би могло да се направи заключението, че поради благоприятните климатични 
условия фотоволтаични и соларни инсталации биха могли да се поставят на всяка 
административна и жилищна сграда. 

От оценката се налага извода, че теоретичният потенциал представлява 
внушителен ресурс, но практическото му приложение все още не е достатъчно 
изследвано във всички направления. Въз основа на оценения теоретичен потенциал, 
при значителни ограничителни условия е извършена оценка само на част от 
техническия (достъпния) потенциал. Последната включва  оценка за оползотворяване 
на слънчева енергия за загряване на вода за битови нужди на общински сгради. Избрана 
е технология за изграждане на инсталации със слънчеви колектори, които да се 
разположат на покривите на сградите. Покривната площ, която участва в оценката 
представлява 0,0002 % от общата територия на общината, върху която попада слънчева 
радиация. 

Фиг.: Средногодишна слънчева радиация в България (kWh/m2) 

При преминаването през атмосферата слънчевите лъчи губят значителна част от 
своята енергия. Стигайки до горните слоеве на атмосферата, част от слънчевата енергия 
се отразява обратно в космоса (около 10%). Друга част от слънчевата енергия (от 
порядъка на 30%) се задържа в нея, нагрявайки горните слоеве на атмосферата. Главна 
причина за това са поглъщането от водните пари в инфрачервената част на спектъра, 
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озоновото поглъщане в ултравиолетовата част на спектъра и разсейването 
(отраженията) от твърдите частици във въздуха. Степента на влияние на земната 
атмосфера се дефинира като Air Mass (въздушна маса). Въздушната маса се измерва с 
разстоянието, изминато от слънчевите лъчи в атмосферата, спрямо минималното 
разстояние в зенита. За удобство това минимално разстояние се закръглява на 1000 
W/m² и се нарича 1.0 АМ. За поголяма яснота може да се приеме, че имаме въздушна 
маса 1.0 AM тогава, когато в ясен слънчев ден на екватора 1 m² хоризонтална 
повърхност се облъчва със слънчева радиация с мощност от 1000 W. 

Фиг.: Данни за слънчевата радиация през 2020 г. за община Кричим 

Според принципа на усвояване на слънчевата енергия и технологичното 
развитие, съществуват два основни метода за оползотворяване – пасивен и активен: 

 ПАСИВЕН МЕТОД – „Управление” на слънчевата енергия без 
прилагане на енергопреобразуващи съоръжения. Пасивният метод за 
оползотворяване на слънчевата енергия, се отнася към определени 
строително  технически, конструктивни, архитектурни и интериорни 
решения. 

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

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното 
количество слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен 
метър хоризонтална земна повърхност и се изразява в KWh/m2. При географски 
ширини 400 – 600 върху земната повърхност за един час пада максимално 0,8 – 0,9 
KW/m2 и до 1KW/m2 за райони, близки до екватора. Ако се използва само о,1% от 
повърхността на Земята при КПД 5% може да се получи  40 пъти повече енергия, от 
произвежданата в момента. 

Достъпния потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на 
редица основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси на 
слънчевата енергия през отделните сезони на годината; физикогеографски особености 
на територията; ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите 
системи в специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др. 
Фотоволтаичната технология за производство на електрическа енергия от слънчевата 
радиация води до 40 процентов растеж на пазара в глобален аспект и е на път да се 
превърне в един от найзначителните икономически отрасли.   

При проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство и 
продажба на електрическа енергия, рискът е премерен. Слънчевата радиация 
съществува независимо от нашите действия или намерения от една страна, от друга, не 
е възможно да се изчисли с точност до 1%, какво ще бъде слънцегреенето през 
следващите 5 или 10 години. Но могат да се предвидят отклоненията му с точност 10 до 
12%, което е напълно приемливо и достоверно при проектиране на една фотоволтаична 
инсталация. 

Минимизирането на риска се постига посредством:  
 използване на подходяща технология,  
 използване на сертифицирана носеща конструкция за монтаж на 

фотоволтаичния генератор, препоръчвана от доставчика на модулите. Такава 
конструкция е оразмерена така, че найниската част на модулите е на 0.8 до 1.2 m над 
терена, което не позволява натрупване на сняг върху тях. При всички случаи 
конструкцията трябва да притежава сертификат за статика;  

 монтаж на подходящо оразмерена мълниезащита, съобразена с мощността на 
инсталацията, местните климатични условия и вида на терена;  

 изграждане на предпазна ограда около терена с охранителна инсталация и 
интернет връзка за бързо предаване на информация за възникнали инциденти и дефекти 
в работата на фотоволтаичния генератор (ФВГ). 

Слънчеви колектори
Най – достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на 

слънчевата енергия в топлина, включващи т.нар. слънчеви колектори. Данните за тях са 
трудни за събиране, поради частния характер на процеса на инсталация.  

Предимствата на слънчевите термични инсталации се заключват в следното:  
 Произвежда се екологична топлинна енергия;  
 Икономисват конвенционални горива и енергии; 
 Могат да се използват в райони, в които доставките на енергии и горива 

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

слънчевите инсталации представлява периодът късна пролет – лято – ранна есен, когато 
основните фактори, определящи сумарната слънчева радиация в България са най
благоприятни.  
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Основният поток на сумарната слънчева радиация е в часовете около пладне, 
като повече от 70% от притока на слънчева енергия е в интервала от 9 до 15 часа. За 
този период може да се приеме осреднена стойност на слънчевото греене около 1 080 h, 
среден ресурс на слънчевата радиация – 1230 kWh/m2.  

Слънчеви термосоларни системи
Оценката за средногодишното топлопроизводство 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. 
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 техникоикономическа оценка за всеки един обект 
поотделно.  

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.  

На територията на Община Кричим могат да се изградят фотоволтаични 
централи за производство на електричество предимно по инициатива на частни 
инвеститори.  

Предвид пазарните тенденции в страната по отношение изкупуването на 
електрическа енергия произвеждана от фотоволтаични централи не може да се очаква в 
краткосточен план изграждане на големи фотоволтаични мощности на територията на 
Община Кричим. 

Това, което е реалистично е, в близко време е да се изградят малки покривни 
соларни електроцентрали, с инсталирана мощност до 30kWp. Такива проекти са най
конкурентни, тъй като инвестициите са сравнително ниски, възвращаемостта на 
инвестицията е добра и присъединяването към мрежата е относително облекчено. 

Може да се очаква и внедряване на множество малки фотоволтаични полета с 
инсталирана мощност до 3kWp, които да се използват за битови нужди на домакинства 
или за частично поемане на собствените нужди в малки фирми.  

Ще продължава и инсталирането на соларни колектори за подгряване на вода за 
битови нужди в частния сектор. Това ще се дължи основно на намалените пазарни цени 
на такова оборудване, както и на все поголямото доверие в обществото относно 
ефективността на тези системи и реалното спестяване на средства при загряване на 
вода. 

Сградите общинска собственост, основно сградите на училищата и детските 
градини, са удобни за разполагане на фотоволтаични инсталации за производство на 
електроенергия, защото в болшинството от случаите са разположени върху терени 
(училищни дворове и дворове на детски градини), където няма високи засенчващи 
сгради и в близост има изградени и функциониращи трафопостове. 

Енергийната ефективност може да се разглежда като една от съставляващите 
парадигми при реализиране на ново отношение към осъвременяване на технологиите в 
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съществуващите сгради, а така и при нови такива или стопански обекти. Тя може да се 
реализира чрез прилагането на иновативни решения при:  

 енергоспестяване при осветление и отопление;  

 автономно производство на електроенергия.  

 Енергоспестяване  
o За осветление  

През месеците с ограничен светлинен цикъл в денонощието проблемът е свързан 
с:  

 осветлението на помещенията в обектите;  

 осветлението извън тези обекти за нуждите на охрана на територията около 
тях; 

 създаване на безпроблемна среда за придвижване през паркове, 
производствени и неохраняеми територии и др.;  

 естетическо оформление на архитектурни и исторически обекти, 
административни и културни сгради през тъмната част на денонощието.  

Решението е в използването на ЛЕДосветителни тела, поради следните 
характеристики:  

 Светлинната им ефикасност е найголяма от всички светлинни източници. Тя е 
между 80 и 100 lm/W, докато при лампите с нажежаема нишка е 1215 lm/W, а при 
луминесцентните – около 50 lm/W. Това, заедно с много помалкото нагряване на LED 
(в сравнение с лампите с нажежаема нишка, те са студени), определя КПД между 25 и 
35%. Общият резултат е осигуряване на желана сила на светлината с 10, а понякога и с 
повече пъти помалък разход на електроенергия. Например: 12 W LED може да дава 
светлинен поток колкото 150 W лампа с нажежаема нишка.  

 Животът им надхвърля 50 000 часа (около 6 години при непрекъсната работа). 
Експлоатационният срок на LED, в края на който светлинният им поток намалява с 30% 
спрямо първоначалния (практически незабележимо за окото), е средно 50 000 часа, като 
вече не са малко диодите с експлоатационен срок 100 000 часа. Едва след това започва 
забележимо намаляване на силата на светлината, но без познатото от лампите с 
нажежаема нишка внезапно изгаряне. Експлоатационният срок на LED е несравнимо 
поголям от този на лампите с нажежаема нишка (средно 1500 часа) и е причина 
осветителните тела с LED да се считат за „вечни“. Ниската им консумация позволява да 
се захранват от ВЕИ или от батерии, които се зареждат от ВЕИ.  

 Светодиодите за осветление не излъчват ултравиолетови лъчи като 
луминисцентните тръби или инфрачервени лъчи, както при лампите с нажежаема 
жичка. Освен това LED са екологично чисти, докато например халогенните лампи 
съдържат живак. 

 За отопление  
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Решението е в технологията „стъклото, което топли“ (Heizglas,Heated glas) 
Варианти:  

а/ активен – с подгряване. Разходът на електроенергия е 20 – 800 вата/м2 , с 
което може да постигне температура на вътрешната повърхност на стъкления панел 
600С.  

б/ пасивен. 

И при двата варианта не се забелязва намаляване на осветеността на 
помещението. 

6.2. Вятърна 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 93070301L001, “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. 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:  

 зона ‘’57м/сек.’’ 
 зона ‘’>7 м/сек.’’.  

Тези зони са с обща площ около 1 430 кв.км., където средногодишната скорост на 
вятъра е около и над 6м/сек. Тази стойност е границата за икономическа 
целесъобразност на проектите за вятърна енергия. Следователно енергийният 
потенциал на вятъра в Република България не е голям. 

Фиг. Теоретичен потенциал на вятърната енергия в България 
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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 m. В резултат на проведените измервания се анализират 
розата на ветровете, турболентността, честотното разпределение на ветровете и 
средните им 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 7 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  

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: 23 m/s;  
 Енергиен потенциал: 100 W/m2 ; (т.е. помалко от 1 500 kWh/m2 годишно);  
 Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 525 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/m2 ; (около 1 500 kWh/m2 годишно);  
 Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 525 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 67 m/s;  
 Енергиен потенциал: 200 W/m2 ; (над 1 500 kWh/m2 годишно);  
 Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 525 m/s в 

тази зона е 6 600 h, което е около 75% от броя на часовете в годината (8 760 h).
Община Кричим попада в Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал 

– включва равнинните части от релефа на страната (Дунавската равнина и Тракия), 
долините на р. Струма и р. Места и високите полета на Западна България.  

Характеристиките на тази зона са: 
 Средногодишна скорост на вятъра: 24 m/s; 
 Енергиен потенциал: около 100 W/m2 ; (т.е. помалко от 1 500 kWh/m2 

годишно); 
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 Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 525 m/s в 
тази зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през 
годината (8 760 h).  
Средногодишната продължителност на интервала от скорости £ т 525 m/s в тази 

зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760 h). 
Средният ветроенергиен поток за територията на община Кричим (W/m2): 
- На височина 10 м над повърхността  66 W/m2; 
- На височина 25 м над повърхността  96 W/m2; 
- На височина 50 м над повърхността – 124 W/m2; 
- На височина 100 м над повърхността – 157 W/m2; 
От данните е видно, че на територията на Община Кричим енергийната мощност 

е в границите на 66 до 157 W/m2.  
Ветрови потенциал за община Кричим по сезони в проценти от 

средногодишния: Зима28%, Пролет37%, Лято17%, Есен18%. 
Почти цялата територия на община Кричим попада в зоната на технологично 

нискоефективен към момента вятърен потенциал със средна годишна скорост на вятъра 
под 4 м/сек.  

Продължителността на вятъра със скорост над 2 m/s през зимата и пролетта за 
Зона А е около 2 000 часа.  

Полезен ветрови потенциал, като процент от общия при различна скорост на 
вятъра:  

 95% при скорост на вятъра 3,5 – 4,0m/s;  
 90% при скорост на вятъра 4,5 – 4,0m/s;  
 86% при скорост на вятъра 5,5 – 4,0m/s;  
 43% при скорост на вятъра 3,5 – 7,5m/s;  
 52% при скорост на вятъра 4,5 – 11,5m/s;  
 58% при скорост на вятъра 5,5 – 11,5m/s;  

В зона на малък ветрови потенциал, каквато е община Кричим могат да 
бъдат инсталирани вятърни генератори с мощност до 30-40 kW. Възможно е 
евентуално включване на самостоятелни много-лопаткови генератори за 
трансформиране на вятърна енергия и на PV-хибридни (фотоволтаични) системи 
за водни помпи. Разположението на тези съоръжения е най-подходящо в зона с 
малък ветрови потенциал на онези места, където плътността на енергийния 
поток дори е под 100 W/m2. Това определя сравнително добри възможности за 
използване на вятърната енергия в община Кричим, особено за частни и 
производствени нужди.

6.3. Водна енергия 

Оползотворяването енергията на водните потоци за производство на 
електрическа енергия е найизползвания възобновяем източник за енергодобив на 
територията на страната. В България има дългогодишни традиции в строителството и 
експлоатацията на водноелектрически централи, като дори местни предприятия са в 
състояние да произвеждат основно и спомагателно оборудване, обезпечаващо тези 
технологии. В последните години се наблюдава засилен интерес при инвестициите в 
малки, микро и мини водноелектрически централи (с инсталирана мощност до 10МW), 
найвече предвид пониските инвестиционни разходи на инсталиран киловат, по
лесната експлоатация, дългия живот на оборудването и отпадане необходимоста от 
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годишни или многогодишни изравнители. Основния проблем пред хидроенергетиката 
е, че енергопроизводството е силно зависимо от сезона и климатичните фактори. 

Разграничаването на малки, мини и микро водноелектрически централи е 
условно и се използва найвече от експертите в бранша, въпреки че е прието в почти 
всички страни по света. Класифицирането се извършва на база инсталирана мощност. В 
категорията малки ВЕЦ спадат централи с инсталирана мощност равна или помалка от 
10 МW, мини ВЕЦ се наричат централите с мощност от 500 до 2000 kW, а микро ВЕЦ  
до 500 kW. 

Според хидроложкото райониране община Кричим принадлежи към Басейнова 
дирекция „Източнобеломорски район“ със седалище в град Пловдив.  

Територията на община Кричим е много богата на водни ресурси. През
територията на община Кричим протича река Въча, която е главен водоизточник за
общината. Тя събира води от Родопския масив и е естествен отток на язовирите „Въча” 
и „Кричим”. Реката е оформила своеобразна тераса, която формира равнинната част на
територията на общината. В близост до град Кричим е изграден един от най-големите
хидроенергийни комплекси в страната, в който се включват язовирите „Въча” и 
„Кричим”. Те дават двигателна сила на четири водноелектрически централи, 
превръщайки Общината във важен водноенергиен източник. Преминаването на реката 
през територията на общината и самия град Кричим оказва благоприятно влияние в 
икономическо, екологично и в урбанистично отношение.

През 2020 г. по данни от регистъра на Агенция за устойчиво енергийно 
развитие на територията на община Кричим  функционират  3 ВЕЦ и 1 ПАВЕЦ с 
обща мощност от 261 MW, което представлява огромен енергиен ресурс:  

- ВЕЦ "Кричим" с мощност 80 MW. Централата е въведена в експлоатация на 
01.01.1973 г.  

- ВЕЦ "Въча  1" с мощност 14 MW. Централата е въведена в експлоатация на 
01.01.1932 г.  

- ВЕЦ "Въча  2" с мощност 7 MW. Централата е въведена в експлоатация на 
01.01.1972 г.  

 ПАВЕЦ "Орфей" с мощност 160 MW. Централата е въведена в експлоатация на 
01.01.1975 г. 

Водната енергия е основния използван възобновяем източник в община 
Кричим. Значителният енергиен капацитет на съществуващите централи 
показва много сериозен потенциал за бъдещо използване на водната енергия.  
Предвид наличните водни ресурси и вече изградените съоръжения за добив на 
електроенергия от ВЕЦ в краткосрочен план не се очаква озсезаем интерес от 
страна на инвеститорите за изграждане на водноелектрически централи на 
територията на Община Кричим. 

6.4. Геотермална енергия 

Използването на геотермалната енергия включва всички технологии за директно 
или индиректно използване топлината на земните недра. Геотермалните източници, 
взависимост от своята температура могат да се класифицират по следния начин:  
нискотемпературни, с температура до 200 С. Този вид ресурси не могат да се използват 
директно, като найчесто се потребяват за подгряване на първичния контур на 
темопомпени агрегати. Това е найразпространения геотермален ресурс в България;  
среднотемпературни, с температура 20700 С. Взависимост от температурата тези 
източници могат да се ползват директно в нискотемпературни (30450 С) или 
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високотемпературни (50700 С) инсталации, или индиректно, за подгряване на 
първичния контур на темопомпени агрегати;  високотемпературни, с температура 70
1100 С, които могат да се използват директно;  свръхвисокотемпературни, с 
температура над 1100 С. В България не се срещат такива геотермални източници. 

На територията на Община Кричим има един функциониращ минерален извор. 
Водата се характеризира като изотермална, слабоминерализирана, хидрокарбонатна 
калциевонатриева, без санитарно–химични признаци на замърсяване. Натуралната 
минерална вода от минерален водоизточник “Сондаж № 1”, находище на минерална 
вода “Кричим”, град Кричим, Община Кричим, област Пловдив, може да се използва за 
питейно балнеолечение и балнеопрофилактика при отстраняване на 
микробиологичното замърсяване. Дебитът на водата е около 0,63 литра за секунда, 
температурата е 32°С. Засега минералният извор не се използва ефективно и 
икономическото му значение за общината е незначително.

Поради сравнително ниската температура на единствения регистриран 
геотермален източник на територията на община Кричим към момента може да 
се направи извода, че е налице нисък геотермален потенциал за производство на 
енергия.

6.5. Енергия от биомаса 

Използването на биомаса се счита за правилна стъпка в посока намаляване на 
пагубното антропогенно въздействие, което модерната цивилизация оказва върху 
планетата. Биомасата е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За добиването й 
не е необходимо изсичане на дървета, а се използва дървесният отпадък. За ¾ от 
хората, живеещи в развиващите се страни, биомасата е найважният източник на 
енергия, който им позволява да съчетаят грижата за околната среда с тази за собствения 
им комфорт.  
 Технологиите за биомаса използват възобновяеми ресурси за произвеждане на 
цяла гама от различни видове продукти, свързани с енергията, включително 
електричество, течни, твърди и газообразни горива, химикали и други материали. 
Дървесината, найголемият източник на биоенергия, се е използвала хиляди години за 
производство на топлина. Но има и много други видове биомаса – като дървесина, 
растения, остатъци от селското стопанство и лесовъдството, както и органичните 
компоненти на битови и индустриални отпадъци – те могат да бъдат използвани за 
производството на горива, химикали и енергия. В бъдеще, ресурсите на биомаса може 
да бъдат възстановявани чрез култивиране на енергийни реколти, като бързорастящи 
дървета и треви, наречени суровина за биомаса. 

Енергийният потенциал на биомасата в първоначално енергийно потребление се 
предоставя почти на 100% на крайния потребител, тъй като липсват загубите при 
преобразуване, пренос и дистрибуция, характерни за други горива и енергии. Делът на 
биомасата в крайно енергийно потребление към момента е близък до дела на 
природния газ. 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. 
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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. 
Техникоикономическият 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. 

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. 

Основните източници на суровина са: 
 от дърводобива  вършина, клони, кора, маломерни и нестандартни обли 

материали, суха и паднала маса, материали, добивани при отгледните сечи, и др.  
 от дървообработването  трици, стърготини, талаш, капаци, изрезки, малки 

парчета и др.;  
 от целулознохартиената промишленост  стърготини, кора, отпадъчна хартия и 

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

овощните дървета и др.  
Качествата на твърдите горива се определя главно от тяхната калоричност и 

пепелно съдържание. Под калоричност се разбира количеството топлина, което се 
отделя при изгарянето на 1 кг гориво. 

За да бъде транспортирана произведената енергия от биомаса до потребителите е 
нужно да бъде изградена допълнителна мрежа за пренос на топлинна енергия.  

Към момента биомаса под формата на рязана дървесина се използва за 
отопление на значителна част от домакинствата. В последните години все помасово в 
битовия сектор се налага употребата на пелети или брикети, произвеждани от 
дървесина или различни селскостопански отпадъци (царевични стъбла, слама, 
слънчогледови люспи, люцерна и др.). Предвид голямото предлагане на пазара на 
съоръжения за изгаряне на горива, произвеждани на база дървесни или други 
растителни видове, и все поконкурентните цени на такъв тип оборудване се очаква 
повишаване използването на този тип горива в домакинствата. 

За подобряване на КПД на използваният за отопление дървен материал е 
необходимо да бъдат сменени амортизираните и неефективни отоплитени уреди със 
съвременни и високоефективни котли:  

o Пиролизни котли – в тях протича процес на суха дестилация на 
дървесината. Тези котли успешно удовлетворяват изискванията за 
екологичност и постигане на висок КПД.  

o Пелетни котли, които са също така много ефективни и процесите на 
горене са автоматизирани. Тяхното използване може да повиши до два 
пъти полезното количество топлина, получаването на дърва за огрев, 
което е равностойно на двукратно увеличение на потенциала без да се 
увеличава потреблението.  
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В последно време някои домакинства в Община Кричим подменят старите 
стоманени котли с нови чугунени, при които е подобрено използването на този 
отоплителен процес. Основните предимства на чугунените котли са високата им 
експлоатационна надежност и дълготрайност, възможността за увеличаване на 
мощността им чрез добавяне на глидери и голямата им корозоустойчивост. 

Горският фонд на община Кричим по данни от ТП „ДЛС-Тракия” през 2020 
г. е 30 145 дка. На него се падат 55,25 % от територията на общината при средно 
за страната 33,5%. Част от тези площи са с дърводобивни функции. За периода 
2017-2019 г. в общината е осъществено ползване на 20 820 куб.м. дървесина или 
6 940 куб.м. средно годишно.

Поради значителните горски площи и сравнително високия обем на 
ползваната дървесина, общината може да се определи като район със среден 
потенциал за производство на енергия от биомаса. Допълнителна алтернатива 
може да бъде използването на отпадни продукти от селското стопанство в 
общината, които успешно се прилагат при производство на пелети и други 
евтини енергийни източници при наличие на инвеститорски интерес.  

6.6. Използване на биогорива и енергия от ВЕИ в транспорта 

За разлика от други възобновяеми източници на енергия, биомасата може да се 
превръща директно в течни горива за транспортните ни нужди. Двата най
разпространени вида биогорива са етанола и биодизела. Етанолът, който е алкохол, се 
получава от ферментирането на всяка биомаса, богата на въглехидрати, като 
царевицата, чрез процес подобен на този на получаването на бира. Той се използва 
предимно като добавка към горивото за намаляване на въглеродния монооксид на 
превозното средство и други емисии, които причиняват смог. Биодизелът, който е вид 
естер, се получава от растителни масла, животински мазнини, водорасли, или дори 
рециклирани готварски мазнини. Той може да се използва като добавка към дизела за 
намаляване на емисиите на превозното средство или във чистата му форма като гориво. 

Топлината може да се използва за химическото конвертиране на биомасата в 
горивно масло, което може да се използва като петрол за генериране на електричество. 
Биомасата може също така да се гори директно за производството на пара за 
електричество или за други производствени процеси. В един работещ завод, парата се 
улавя от турбина, а генератор я конвертира в електричество. В дървесната и хартиена 
промишленост, дървения скрап понякога директно се поема от парните котли за 
произвеждането на пара за производствените процеси или за отоплението на сградите 
им.  

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

Биоетанол представлява биогориво в течно агрегатно състояние, получено от 
растителна маса чрез процес на ферментация на въглехидрати (например брашно от 
зърнени култури, картофено нишесте, захарно цвекло и захарна тръстика). Произвежда 
се от царевица, ечемик, захарна тръстика и др. Предимствата на биоетанола са, че той е 
възобновяем енергиен източник, даво подобри резултати чрез високото число на 
октана и ефективната работа на двигателя. Намалява вредните емисии отделяни в 
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атмосферата и запазва образуването на озон. Биоетанола е без токсични съставни части 
и без съдържание на сяра и има безотпадно производство. В специална европейска 
директива, която има за цел да увеличи използването на биогорива в страните от 
общността е предвидено, че всички страни членки трябва да увеличат използването на 
биогорива до 5.75% от общата си консумация на горива до 2020 г. Освен това в ЕС 
действа и регламент с препоръчителен характер, който предвижда петролните 
рафинерии да закупуват биоетанол и да го смесват с традиционния бензин в 
съотношение 2% към 98%.  

Сметищен газ -  добивът му е възможен само в големи и модерни сметища. 
Сметищата са найголемият източник на метан, произведен вследствие дейността на 
човека. Метанът е един от найсилните парникови газове с 21 пъти поголям ефект 
върху глобалното затопляне в сравнение с въглеродния двуокис за 100годишен 
времеви хоризонт и неговото изгаряне намалява вредното въздействие на сметищата 
върху околната среда. Ефектът от изгарянето на метан се изразява и в заместване на 
произволните на нефта горива. Оползотворяването на сметищен газ води до намаляване 
на миризмата в районите около сметището и намаляване на опасността от образуване 
на експлозивни смеси в затворени пространства (найвече сградите на самото сметище). 
Не е за пренебрегване и икономическият ефект от оползотворяването на газа, изразен в 
производство на енергия и създаване на работни места.  

Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта 
на територията на община Кричим е в съответствие с разпоредбите на Закона за 
енергията от възобновяеми източници, горивата за дизелови и бензинови двигатели се 
предлагат на пазара, смесени с биогорива в определени процентни съотношения. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВА В ОБЩИНСКИЯ ТРАНСПОРТ 
Количество на примеса в 
литри 

Вид на 
горивото 

Количество с 
примеси  L 

Вид на примеса 

Биодизел L Биоетанол L 
Дизелово 
гориво 

31 986.60 Биодизел 1919.196

Бензин  1 018.88 Биоетанол 71.3216

На територията на Община Кричим се генерират достатъчно суровини за 
производството на различни биогорива. Основен проблем по отношение на 
предприемане на действия за реално производство на биогорива е размера на 
необходимите инвестиции за изграждане на необходимите технологични инсталации. 
За реализацията на подобни намерения е необходимо финансиране по проект или 
реализация на публичночастно партньорство между Община Кричим и заинтересовани 
инвеститори. 

Селскостопански растителни и животински отпадъци се използват основно за 
производство на биогаз. Съществен недостатък при производството на биогаз е 
необходимостта от сравнително висока температура за ферментацията на отпадъците, 
3040°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 найголяма нужда от произвеждания газ.  

Основните бариери пред производството на биогаз са:  
 значителните инвестиции за изграждането;  
 намиране пазар на произвежданите вторични продукти (торове);  
 неефективна работа през зимата.  
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Реално използваемия потенциал в България имат поголемите ферми за 
животни. Растителните отпадъци са поподходящи за директно изгаряне и получаване 
на топлина, вместо за получаване на биогаз. За употребата им като твърдо гориво се 
изисква обработката им в подходящ вид – брикети, бали, пелети и др. 

Основен проблем за усвояването на биогаз в Община Кричим  е, че 
животните се отглеждат в 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. 

На територията на Община Кричим няма депа за битови отпадъци, поради 
което не може да се произведе сметищен газ за енергийно оползотворяване. 

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ:    
Община Кричим има най-голям потенциал за използване на водната енергия, 

следвана от енергията от биомаса и слънчевата енергия, като основни 
възобновяеми източници за задоволяване на енергийните потребности. 

Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в 
транспорта на територията на община Кричим е неприложимо и икономически 
неоправдано. 

6.7. Предимства на възобновяемата енергия
Възобновяемата енергия се нарича още и „зелена енергия”, понеже тя е 

изключително важна за устойчивото развитие.  

Нейните предимства могат да се разглеждат в 4 насоки:  

 намалено влияние върху изменението на климата – ВЕИ имат понисък 
въглероден отпечатъкпо време на строителството и почти нулев по време на 
експлоатацията им;  

 достъпност и сигурност на доставките на енергия – слънцето, вятърът и водата са 
налични почти навсякъде и са безплатни. Чрез тях всяка държава може да бъде 
независима от внос на енергия от други страни;  

 дългосрочните икономически изгоди: тенденцията е цените на ВЕИ да спадат, а 
на изкопаемите горива да нарастват;  

 населението одобрява екологично чистата енергия.  

Не всички ВЕИ имат еднакво малък въглероден отпечатък. Но и също така не е 
еднакво лесно да се разчита на всички ВЕИ. Биогоривата са полесни за добиване и 
използване, но отделените от тях емисии засилват парниковия ефект. ВЕЦ и ПАВЕЦ са 
потрудни за изграждане и създават някои екологични проблеми. Слънцето не грее и 
вятърът не вее през цялото денонощие.  

На територията на община Кричим няма изградени предприятия за производство 
на биогорива, поради липса на инвеститори и недостиг на наличната суровина за 
неговото производство. 

VII. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ 
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Изборът на подходящите мерки, дейности и последващи проекти е от особено 
значение за успеха и ефективността на енергийната политика на Община Кричим.  

При избора на дейности и мерки е необходимо да бъдат взети предвид:  
 достъпност на избраните мерки и дейности;  
 ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции;  
 проследяване на резултатите. 
 контрол на вложените средства. 
За насърчаване използването на ВЕИ са подходящи следните мерки: 
 Административни мерки 
 Финансовотехнически мерки 

7.1. Административни мерки 

При изготвяне на дългосрочните и краткосрочни програми за оползотворяване 
на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на общината 
следва да бъдат заложени и списък от административни мерки, имащи отношение към 
реализирането на програмите.  

Примерни административни мерки, съгласно методическите указания на 
АУЕР:  

 При разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени 
планове в общината да се отчитат възможностите за използване на енергия от 
възобновяеми източници;  

 Да се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, съществуващите и 
да не допускат приемане на нови административни ограничения пред инициативите за 
използване на енергия от възобновяеми източници;  

 Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти за достъп 
и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 
възобновяеми източници, потребление на газ от възобновяеми източници, както и за 
потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;  

 Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти на 
индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за 
охлаждане от възобновяеми източници;  

 Общината да провежда информационни и обучителни кампании сред 
населението за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на 
развитието и използването на енергия от възобновяеми източници. 
 Препоръчителни административни мерки за Община Кричим: 

 Въвеждане на енергиен мениджмънт в общината, функционираща общинска 
администрация в съответствие с регламентираните права и задължения в ЗЕВИ. 

 Съгласувано и ефективно изпълнение на програмите за насърчаване 
използването на ВЕИ. 

 Ефективно общинско планиране, основано на нисковъглеродна политика. 
 Съобразяване на общите и подробните устройствени планове в общината с 

възможностите за използване на енергия от ВЕИ. 
 Минимизиране на административните ограничения пред инициативите за 

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

на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ. 
 Намаляване на разходите за улично осветление, чрез въвеждане на комбинирани 

системи с внедрени соларни панели. 
 Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови. 
 Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради. 
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 Изграждане и експлоатация на системи за производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източници. 

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

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

7.2. Финансово-технически мерки  

7.2.1. Технически мерки 

Съгласно методическите указания на АУЕР, Програмата за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници трябва да отразява наличието и 
възможностите за съчетаване на мерките за оползотворяване на енергията от 
възобновяеми източници с тези, насочени към повишаване на енергийната 
ефективност.  

 Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за 
енергийна ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно 
обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради общинска собственост или 
сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска;  

 Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми 
източници върху покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради 
със смесен режим на собственост – държавна и общинска;  

 Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и 
реконструкция на мрежите за улично осветление на територията на общината;  

 Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и 
реконструкция на парково, декоративно и фасадно осветление на територията на 
общината. 

Мерките, заложени в настоящата Програма на община Кричим за оползотворяване  
на енергията от възобновяеми източници ще се съчетават с мерките, заложени в 
НПДЕВИ. 

Препоръчителни технически мерки за Община Кричим: 
 Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от 

ВЕИ 
върху покривните конструкции на сгради общинска собственост и/или такива със 
смесен режим на собственост. 
 След изтичане на амортизационния срок на съществуващата система за улично       

осветление, изграждане на нова с използване на енергия от възобновяеми 
източници, като алтернатива на съществуващото улично осветление. 

 Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия 
 Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от 

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

 Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за 
енергийна ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно 
обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради общинска собственост 
или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска. 

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

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

Подходите на финансиране на общинските програми са:  
Подход „отгоре – надолу”: състои се в анализ на съществуващата законова 

рамка за формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното развитие. 
При този подход се извършат следните действия:  
 прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата;  
 преглед на очакванията за промени в националната и общинската данъчна политика и 
въздействието им върху приходите на общината и проучване на очакванията за 
извънбюджетни приходи на общината;  
 използване на специализирани източници като: оперативни програми, кредитни линии 
за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР), Фонд „Енергийна 
ефективност и възобновяеми източници”, Национална схема за зелени инвестиции 
(Национален доверителен фонд), договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори или 
финансиране от трета страна).  

Подход „отдолу – нагоре”: основава се на комплексни оценки на 
възможностите на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства 
(примерно: жител на общината, ученик в училище, пациент в болницата, и т.н.) или 
публичночастно партньорство.  

Комбинацията на тези два подхода може да доведе до предварителното 
определяне на финансовата рамка на програмата).  

Основните източници на финансиране на настоящата ПНИЕВИБ са:  
 Държавни субсидии – републикански бюджет;  

 Общински бюджет;  

 Собствени средства на заинтересованите лица;  

 Договори с гарантиран резултат;  

 Публично частно партньорство;  

 Финансиране по Оперативни програми;  

 Финансови схеми по Национални и европейски програми;  

 Кредити с грантове по специализираните кредитни линии.  

Конкретни източници на финансиране до 2027 г.: 

 Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020 /20212027 г. 
 Програма за развитие на селските райони 20142020 /20212027 г. 
 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради 
 Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“  
 Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома 
 Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 
 Програма „Хоризонт“ 2027 
 Национален доверителен еко фонд 
 Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

Забележка: Информацията за схемите на финансиране е достъпна на Интернет 
страницата на АУЕР (Финансиране).

При определянето на източниците на финансиране за реализиране целите на 
Краткосрочната общинска програма за насърчаване използването на енергията от 
възобновяеми източници и биогорива на община Кричим, са взети предвид 
възможностите за осигуряване на собствени финансови средства от общинския 
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бюджет, привличане на външни ресурси съобразно наличните към момента на 
планиране финансови инструменти, разработването на нови форми на инвестиционни 
партньорства, както и предимствата на успешни комбинации от два или повече 
източника на финансиране за осигуряване на устойчивост на постиганите резултати. 

 Собствени средства от общинския бюджет  

Възможностите за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в рамките на 
общинския бюджет се ограничават до отпускане на средства за подобряване на 
енергийните характеристики на образователната и социалната инфраструктура и 
уличното осветление. При реализирането на мащабни инвестиции и финансирането на 
цялостни решения ролята на общинския бюджет е само допълваща спрямо общия 
размер на необходимия финансов ресурс. 

 Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР)

 Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници е 
разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в 
сътрудничество с Българското правителство и Европейския съюз. Програмата 
предоставя кредитни линии на участващите български банки, които от своя страна 
предоставят заеми на частни дружества за проекти за енергийна ефективност в 
промишлеността и проекти за възобновяеми енергийни източници.  

 Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL)

 Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) е 
създадена през 2005 г. с безвъзмездни средства от МФК и кредитен ресурс от ЕБВР с 
оглед осъществяване на енергоефективни мерки в жилищни сгради с бенефициенти 
физически лица и домакинства. Програмата REECL, която представлява кредитен 
механизъм в размер на 50 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в 
жилищния сектор. Тези средства се предоставят на утвърдени български търговски 
банки за отпускане на потребителски кредити за енергоспестяващи мерки в 
българските домове. Те включват: енергоефективни прозорци; изолация на стени, 
подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за 
вода; ефективни газови котли и термопомпени климатични системи.  

 Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за енергийна 
ефективност в България

Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка се финансира чрез 
безвъзмездни средства от Международен фонд „Козлодуй" (МФК) и кредитен ресурс 
от ЕИБ, чрез подписан през м. декември 2006 г. меморандум между Р. България, ЕИБ 
и ЕБВР – в качеството и на администратор на МФК. Кредитната линия е насочена към 
финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници за публичния и частния сектор. Кредитната линия осигурява не само 
финансов ресурс (кредити, комбинирани с безвъзмездна помощ), но и техническа 
помощ при планиране и осъществяване на проекта.  

 Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"

Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници в България (ФЕЕВИ) 
е револвиращ фонд, създаден с публичночастно партньорство като автономно 
юридическо лице, с цел финансиране на инвестиционни проекти за повишаване на 
енергийната ефективност в съответствие с приоритетите в националните дългосрочни 
и краткосрочни програми по енергийна ефективност, приети от Министерския съвет. 
Основния капитал на ФЕЕВИ се формира от средства предоставени от Глобалния 
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екологичен фонд на ООН, Правителството на Р България, средства от двустранни 
(правителствени) дарения и средства от друг и дарители, частни предприятия.  

ФЕЕВИ изпълнява функциите на финансираща институция за предоставяне на 
кредити и гаранции по кредити, както и на център за консултации. ФЕЕВИ оказва 
съдействие на българските фирми, общини и частни лица в изготвянето на 
инвестиционни проекти за енергийна ефективност. Фондът предоставя финансиране, 
съфинансиране или гарантиране пред други финансови институции. 

Основен принцип в управлението на ФЕЕВИ е публичночастното партньорство. 
Фондът следва ред и правила, разработени с техническата помощ, предоставена от 
Световната банка и одобрени от Българското правителство.
 Национален доверителен ЕкоФонд

Фондът е създаден през м. октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение 
“Дълг срещу околна среда” между Правителството на Конфедерация Швейцария и 
Правителството на Република България.  

Съгласно чл. 66, ал.1 на Закона за опазване на околната реда, целта на Фонда е 
управление на средства, предоставени по силата на суапови сделки за замяна на “Дълг 
срещу околна среда” и “Дълг срещу природа”, от международна търговия с 
предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за 
емисии на парникови газове за авиационни дейности както и на средства, 
предоставени на база на други видове споразумения с международни, чуждестранни 
или български източници на финансиране, предназначени за опазване на околната 
среда в Република България. Фондът допринася за изпълнение на политиката на 
Българското правителство и поетите от страната международни ангажименти в 
областта на опазване на околната среда. Националният доверителен ЕкоФонд е 
независима институция, която се ползва с подкрепата на българското правителство. 
Националният доверителен ЕкоФонд финансира проекти в четири приоритетни 
области:  

 Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото;  

 Намаляване замърсяването на въздуха;  

 Опазване чистотата на водите;  

 Опазване на биологичното разнообразие. 

 Форми на публично-частно партньорство Договори “до ключ”.

При този вид взаимоотношения, публичният сектор предоставя правата и 
задълженията на частния сектор да проектира, изгради и експлоатира съоръжение за 
определен период. Предмет на договора може да са инсталации за производство на 
енергия, системи за ефективно използване на енергията в обществения сектор, 
системи за контрол и мониторинг разхода на енергия и горива и други.  

Финансирането на изпълнението на проекта може да се извърши изцяло от 
страна на публичния сектор, като частният сектор заплаща “такса” за 
експлоатирането, или да бъде осигурено от страна на частния сектор, като 
изплащането на направената инвестиция е за сметка на събирането на “такси” или 
други вземания.  
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 ЕСКО услуги

ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко 
години. ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на 
енергоспестяващи услуги. Основната им дейност е свързана с разработването на 
пълен инженеринг за намаляване на енергопотреблението. Този тип компании влагат 
собствени средства за покриване на всички разходи за реализиране на даден проект и 
получават своето възнаграждение от достигнатата икономия в периода, определен 
като срок на откупуване. Договорът с гарантиран резултат е специфичен търговски 
договор, регламентиран с чл. 38 от Закона за енергийната ефективност. Намаляване 
разходите за горива, енергия и други консумативи и повишаването на комфорта в 
сградите държавна или общинска собственост, могат да са предмет на договори за 
управление и експлоатация и/или проектиране, доставка, монтаж. 

7.3. SWOT анализ 

SWOT представлява акроним на вътрешните за общината силни страни 
(Strengths) и слаби страни (Weaknesses) и външните за общината възможности 
(Opportunities) и заплахи (Threats).  

SWOT анализът изхожда от идеята за разделянето на обекта на стратегически 
анализ от средата, в която той функционира. Обектът на стратегически анализ се 
разглежда откъм неговите "силни" и "слаби" страни. Средата, в която функционира 
обектът на стратегически анализ се диференцира на "възможности" и "заплахи".  

- Възможности: Възможностите представляват найблагоприятните елементи 
на външната среда на общината. Това са благоприятни за общината потенции, от които 
тя се възползва или би могла да се възползва;  

- Заплахи: Заплахите са найнеблагоприятните сегменти на външната среда за 
общината. Те поставят найголеми бариери пред настоящото или бъдещото (желаното) 
състояние на общината;  

- Силни страни: Силните страни са ресурс, умение или друго преимущество, 
което притежава общината. Силната страна е отличителна компетенция, която дава 
сравнително предимство на общината;  

- Слаби страни: Слабите страни представляват ограниченията или недостига на 
ресурси, умения и способности, които сериозно възпрепятстват развитието на 
общината. 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

• Наличие на задоволителен потенциал на 
ВЕИ в общината;  

• Висок процент на слънчевите дни в 
годината;  

• Наличие на условия за производство на 
енергия от биомаса;  

• Липса на достатъчен местен капацитет в 
сферата на ВЕИ;  

• Липса на достатъчна информация, 
мотивация и ресурси в заинтересованите 
страни за използване на ВЕИ;  

• Недостатъчни финансови ресурси за 
провеждане на местната политика в 
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• Добри комуникации и инфраструктура. 

• Политическа воля от местната власт за 
насърчаване използването на ВЕИ. 

областта на ВЕИ;  

• Недостатъчен брой реализирани проекти 
за ВЕИ. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

• Участие в национални и международни 
програми за разработване на потенциала 
за използване на ВЕИ;  

• Привличане на външни инвеститори и 
развиване на форми на ПЧП;  

• Потенциал за създаване на нови работни 
места;  

• Потенциал за съхранение на околната 
среда и намаляване на емисиите на 
парникови газове; 

•Европейско и национално 
законодателство стимулиращо 
производството и потреблението на 
електроенергия от ВЕИ;  

• Наличие на национални и европейски 
програми за насърчаване използването на 
ВЕИ; 

• Възможна бъдеща промяна на 
националната политика за насърчаване 
използването на ВЕИ;  

• Липса на достатъчен собствен ресурс за 
реализиране на ефективна общинска 
политика за насърчаване използването на 
ВЕИ и реализиране на конкретни проекти; 

• Непоследователна национална политика 
в областта на ВЕИ, влияеща върху 
инвестиционния интерес в сектора;  

• Неблагоприятни промени в климатичните 
фактори;  

• Повишаване цените на енергийните 
ресурси;  

• Замърсяване на околната среда от 
използване на твърди горива. 

VІIІ. ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗАЛОЖЕНИ В КРАТКОСТРОЧНА ПРОГРАМА ЗА 
НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ 
ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местният 
ресурс от възобновяеми източници на енергия (ВИЕ) е важен инструмент за 
осъществяване на националната политика и стратегии за развитие на енергийния 
сектор, за реализиране на поетите от страната ангажименти в областта на опазване на 
околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.  

Общинската краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници и биогорива е израз на политиката за устойчиво 
развитие на Община Кричим. Те предоставя големи възможности за съчетаване на 
нужните мерки за опазване на климата с нови технологични и икономически дейности 
и с перспективни работни места.  
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Предизвикателството се състои в това да се сложи край на прекомерно 
увеличаващото се енергийно потребление без да се намалява качеството на живот. 
Програмата е съобразена с планираното развитие на района, особеностите и потенциала 
на Общината, както и с дългосрочната програма за енергийна ефективност.  

Една от основните цели на програмата е насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници за собствени нужди в общински и частни сгради. Чрез 
изготвянето на краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници и биогорива за периода 2022 – 2025 г. се цели насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници.  

Чрез изпълнение на тази програма за насърчаване използването на енергията от 
възобновяеми източници и биогорива се цели Община Кричим да е енергийно 
ефективна и независима община с чиста околна среда и намален разход на енергия.  

С изготвяне на Краткосрочната програма за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Кричим за 
периода 2022 – 2025 г. пред общината се поставят следните цели и мерки:  

№ МЯРКА ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 1 

Стимулиране икономията на енергия и използване на ВЕИ чрез целенасочена 
местна енергийна политика и интегрирано енергийно управление 

1. 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.

2. Мярка 1.2
Повишаване нивото 
на информираност, 
култура и знания на 
местната общност, 
относно използването 
на ВЕИ

Подобрена информираност на гражданите и бизнеса по 
въпроси, свързани с ползите от въвеждане на ВЕИ;  

Публичночастни партньорства за изграждането на ВЕИ 
мощности на територията на общината;  

Информационни кампании сред местната общност 

3. Мярка 1.3
Обновяване на 
инфраструктурата и 
въвеждане на 
енергоспестяващи 
мерки

Въведено енергоспястяващо улично осветление в 
общината; 

Намаляване на потреблението на енергия;  

Намаляване на разходите в общинския бюджет. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 2 

Оползотворяване потенциала за производство и потребление на енергия от 
възобновяеми източници на територията на общината 

4. Мярка 2.1. 

Оценка за наличния 
и прогнозния 
потенциал на ВЕИ на 
територията на 
общината

Актуална и реална оценка, достъпна база данни за всички 
заинтересовани лица;  

План за увеличаване на дела на произведената енергия от 
ВЕИ;  

Намаляване на разходите за енергия в общинския сектор; 

 Инсталирана мощност и производство на енергия от ВЕИ; 

Реализация на ВЕИ проекти и увеличен дял на 
произведената енергия от ВЕИ; 

Изграден инструментариум за мониторинг и контрол на 
енергопотреблението.

5. Мярка 2.2.
Увеличаване на 
използваната енергия 
от ВЕИ в частния 
сектор

Повишаване на информираността в частния сектор; 

Популяризиране на източниците за финансиране на ВЕИ 
проекти;  

Въведени ВЕИ в жилищни сгради; 

6. Мярка 2.3.
Стимулиране на 
бизнеса за 
използване на ВЕИ, 
привличане на 
инвеститори за 
изграждане на ВЕИ 
мощности на 
територията на 
общината

Създаване на благоприятни предпоставки за инвестиране 
във ВЕИ мощности;  

Увеличаване на дела на бизнес инвестициите във ВЕИ; 

Инсталирани фотоволтаични и/или слънчеви системи 
върху покривни и сградни площи на производствени 
предприятия, складове и търговски сгради.  

Намаляване потреблението на енергия. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 3 

Повишаване капацитета на местната власт в областта на ВЕИ 

7. Мярка 3.1.
Повишаване на 
квалификацията на 
общинските 
служители с цел 
изпълнение на 
проекти свързани с 
въвеждането и 

Проведени обучения на общинските служители за 
въвеждане на ВЕИ;  

Изпълнение на заложените в общинската краткосрочна 
програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива 
проекти и дейности
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използването на 
ВЕИ

Мярка 3.2.
Облекчаване на 
административните 
бариери при 
използване на ВЕИ 
от домакинствата в 
общината

Улесняване на инвестиционния процес; Повишаване на 

дела на ВЕИ в крайното потребление на енергия; 
Прилагане на инструментите на ЕСКО/публичночастното 
партньорство за реализиране на проекти в областта на ВЕИ; 

 Спестяване на средства в дългосрочен аспект; 

Повишена цена на имотите;  Засилена гражданска 
ангажираност. 

8. Мярка 3.3.
Усъвършенстване на 
системата за 
отчитане, контрол и 
анализ на 
енергопотреблението 
в Община Кричим

Повишено ниво на информираност и изградена култура за 
прилагане на мерки за енергийна ефективност в 
общинската администрация. 

9. Мярка 3.4.
Увеличаване на 
използваната 
енергия от ВЕИ

Намаляване на въглеродните емисии, изхвърляни от 
публичния сектор; Намаляване на въглеродните емисии, 
изхвърляни от частния сектор; 

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 подобри условия за работа и труд, както през 
топлите, така и през студените месеци на годината.  

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 биха могли да доведат до откриване на нови работни 
места.

Използването на възобновяеми 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 
Кричим ще даде своя принос за заложените цели за редуциране на емисиите на 
въглероден диоксид. 

ІХ. ПРОЕКТИ 
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За разлика от дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия 
от възобновяеми източници и биогорива, в краткосрочната са включени мерки и 
дейности, които по своята същност да поставят основата за бъдещо развитие и са важна 
предпоставка за изпълнението на дългосрочната програма.  

Списък с приоритетни дейности и проекти за въвеждане на ВЕИ в община Кричим 
до 2025 г.

№ Проект Прогнозна стойност (лева) Източник на 
финансиране 

1 Реконструкция и модернизация на системата за 
външно изкуствено осветление в община 
Кричим с използване на захранване от ВЕИ 

513 531 ЕИП, Норвежки 
финансов механизъм; 
Национален план за 
възстановяване и 
устойчивост; 
Фонд „Зелен преход и 
кръгова икономика“ 

2 Внедряване на ВЕИ в сградата 
на общинска администрация Кричим 

200 000 Програма „Възобновяема 
енергия, енергийна 
ефективност, енергийна 
сигурност“ на ФМ на 
ЕИП и инструменти в 
сила от 2021 г за 
изпълнение на директива 
на ЕС 2018/2001 и 
Норвежкия механизъм;  
ФЕЕВИ 

3 Внедряване на ВЕИ в сградата 
на бивша „Градска поликлиника” 

200 000 ПРСР 20212027, 
ФЕЕВИ, Държавен 
бюджет; 
Програма „Възобновяема 
енергия, енергийна 
ефективност, енергийна 
сигурност“ на ФМ на 
ЕИП и инструменти в 
сила от 2021 г за 
изпълнение на директива 
на ЕС 2018/2001 и 
Норвежкия механизъм;  

4 Внедряване на ВЕИ в сградата 
на НЧ „Пробуда – 1912” гр.Кричим 

200 000 ПРСР 20212027, 
ФЕЕВИ, Държавен 
бюджет; 
Програма „Възобновяема 
енергия, енергийна 
ефективност, енергийна 
сигурност“ на ФМ на 
ЕИП и инструменти в 
сила от 2021 г за 
изпълнение на директива 
на ЕС 2018/2001 и 
Норвежкия механизъм 

5 Внедряване на ВЕИ в сградата 
на Общински младежки дом гр.Кричим 

200 000 ПРСР 20212027, 
ФЕЕВИ, Държавен 
бюджет; 
Програма „Възобновяема 
енергия, енергийна 
ефективност, енергийна 
сигурност“ на ФМ на 
ЕИП и инструменти в 
сила от 2021 г за 
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изпълнение на директива 
на ЕС 2018/2001 и 
Норвежкия механизъм 

6 Внедряване на ВЕИ в обекти на 
социалната инфраструктура  

300 000 ФЕЕВИ, ЕИП, 
Национални и ОП на ЕС, 
Държавен бюджет  

7 Реконструкция на съществуващи отоплителни 
инсталации в общински сгради и изграждане на 
нови с използване на енергия от ВЕИ 

500 000 ПРСР 20212027, 
ФЕЕВИ, Държавен 
бюджет  

8 Внедряване на ВЕИ (фотоволтаични 
инсталации за фасадно осветление)  на 
обществени сгради 

50 000 ФЕЕВИ, ЕИП, 
Национални и ОП на ЕС, 
Държавен бюджет; 
Общински бюджет 

9 Въвеждане на ВЕИ в частни жилищни 
сгради на територията на община Кричим 

400 000 Частни инвестиции 

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

1 500 000 ПРСР 20212027 и Частни 
инвестиции; 
Фонд „Зелен преход и 
кръгова икономика“ 

ОБЩО ЗА ПРОГРАМАТА 4 063 531 

Х. 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 Кричим за периода 2022– 2025 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.  

 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 Кричим за периода 2022 – 2025 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;  
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 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 Кричим могат да бъдат 
следните групи:  

o Социално и икономически активни граждани на общината; 
o Неправителствени, браншови и други представителни организации; 
o Групи в неравностойно положение;  
o Общинска администрация;  
o Медии – регионални и национални;  
o Местни фирми, работещи в областта на ЕЕ и ВЕИ; 
o Научни и изследователски центрове;  
o Други общини;  
o Международни партньори.  

 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 поголяма степен енергийна независимост и биха дали 
положителен ефект върху производствения капацитет и разходи на предприятията. По
малките оперативни разходи означават поголяма конкурентоспособност;  

 Ползи за околната среда – Инвестициите в производството на възобновяеми 
енергийни източници намаляват емисиите на въглероден диоксид и така допринасят 
пряко за почиста околна среда.  

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 
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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 Краткосрочната програма 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 Кричим 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 енергийноефективни услуги. 

 Срокове за изпълнение на програмата  

Изпълнението на Краткосрочна програма за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Кричим ще се 
осъществи за период от 3 (три) години от 2022 до 2025 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.  
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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 използването на 
ВЕИ. 

Наблюдението и оценката на общинската програма за насърчаване на 
използването на ВЕИ трябва да се осъществява на две равнища: 

1. 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 и 
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива 2022 – 2025 г., изготвя отчет за изпълнението на програмата, 
който предоставя пред Агенция за устойчиво енергийно развитие. 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. 

2. Второ равнище - Осъществява се от Общинския съвет, който в рамките на 
своите правомощия, приема решения относно изпълнението на отделните планирани 
дейности и задачи. 

ХІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изготвянето и изпълнението на Общинската дългосрочна и краткосрочна 
програми за насърчаване на използването на ВЕИ и биогорива на Община Кричим са 
важен инструмент за прилагане на местно ниво на държавната енергийна и екологична 
политики.  

Програмата за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 
източници на територията на общините е в пряка връзка с Програмата за енергийна 
ефективност.  

Изпълнението на настоящата програма ще доведе до:  

 Институционална координация при решаване на проблемите по насърчаване 
използването на възобновяеми източници;  

 Балансиране на икономическите, екологичните и социални аспекти при 
усвояване потенциала на енергията от възобновяеми източници;  

 Използване на ВЕИ за провеждане на собствена енергийна и икономическа 
политика на Общината;  
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 Подобряване административния капацитет и информираността на населението 

и изграждане на общинска информационна система в общината за използването на 
енергията от ВЕИ.  

Целеният резултат от изпълнението на програмата е:

 намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на 
територията на Общината;  

 повишаване сигурността на енергийните доставки;  
 повишаване на трудовата заетост на територията на общината;  
 намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух;  
 повишаване на благосъстоянието и намаляването риска за здравето на 

населението. 

При изпълнението на програмата и разработването на проекти особено внимание 
ще се обърне на сградите, оборудването на основните енергопреобразуващи 
съоръжения, подмяната на използваната енергия с енергия от ВЕИ и изграждане на 
локални системи за отопление и охлаждане. Програмата има отворен характер и в срока 
на действие до 2025 г. ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от 
нормативните изисквания, новопостъпили данни, инвестиционни намерения и 
финансови възможности за реализация на нови мерки, проекти и дейности. 


