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     1.  ВЪВЕДЕНИЕ, ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   

 

 

         Краткосрочната програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници за периода 2016 –  2019 г. на община Грамада е разработена в съответствие с 

разпоредбите на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 

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

и съгласно указанията за изготвяне  на общински програми за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива. Програмата е показател на общинската  

политика за насърчаване и устойчиво използване на  местният ресурс от  ВЕИ  и 

биогорива, а така също и  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 на местно устойчиво развитие.    

      

2.  ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА   

 

         Усвояване       на    енергията       от   възобновяеми          енергийни        източници       

и    намаляване        на потреблението на енергията от конвенционалните горива, с цел 

достигане на устойчиво енергийно развитие  на  община  Грамада,  и  минимизиране  на  

вредните  въздействия  върху  околната  среда,  посредством         намаляване        на    

вредните       емисии      в    атмосферния         въздух.     Разработването          и  

изпълнението         на    програмата        осъществява        етап     от   държавната        

политика       за   насърчаване оползотворяването на ВЕИ.    

 

     3.  НОРМАТИВНА БАЗА. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ   

 

   Настоящата  Краткосрочна  общинска  програма  за  насърчаване  и  използване  на  

възобновяеми  енергийни източници 2016-2019г. на община Грамада е разработена  в 

съответствие с:   

 

            Закон за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/;  

 

            Закон за енергетиката /ЗЕ/;   

 

            Закон за устройство на територията /ЗУТ/;   

 

            Закон за опазване на околната среда /ЗООС/;   

 

            Закон за биологичното разнообразие /ЗБР/;   

 

            Закон за водите /ЗВ/;   

 

            Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);   

 

             Закон     за    чистотата      на   атмосферния          въздух     и   подзаконовите          

актове     за   неговото  прилагане;   

 

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

експлоатация  на    съоръженията          за    производство,         преобразуване,          пренос 

и   разпределение на   електрическа енергия (ЗУТ);   

 

             Наредба   за   условията   и   реда   за   извършване   на   екологична   оценка   на   

планове   и програми (ЗООС);   

 

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

околната    среда (ЗООС);   

 

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

потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически 

мрежи (ЗЕ);   

 

             Наредба  №  3  от  31.07.2003  г.  за  актовете  и  протоколите  по  време  на  

строителството   (ЗУТ);   

 

             Национална   дългосрочна   програма   за   насърчаване   използването   на   

възобновяеми  енергийни източници 2005-2015г.   

 

     4.     ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ГРАМАДА   

 



4.1)     Географско и административно местоположение   

 

    Община  Грамада  е разположена в северозападната част на Република България, тя е 

основна  административно-териториална  единица,  в  която  се  осъществява  местното  

самоуправление, създадена с Указ № 2704  на Държавния съвет на Република България от 

28.08.1987 г. като съставна  част от  Видинска област, Северозападен планов регион .    

 

4.2)     Релеф, климат, почви и води                       

 

         Територията на община  Грамада се отличава с преобладаващ  равнинно - долинен  

характер, който се изразява в равни терени и дълбоки долини, прорязани от реките 

Видбол, Корманица, Грамадска  река  и  Ясова  бара.  Средната  надморска  височина  е  +  

210  м.  Характерът  на  релефа  в голямата  си  част  от  територията  благоприятства  за  

развитие  на  селскостопанско  производство  с  всичките  му  разновидности,  

изграждането  на  много-добри  комуникативни  връзки  и  инженерна инфраструктура. 

Община Грамада попада в умерено-континенталната климатична област климата е   

умереноконтинентален, характерен със студена зима и горещо лято.  Засушаванията са 

характерни  за  региона.  Средногодишните  валежи  са  550-600  л.кв.м.  Преобладават  

западни  и  северозападни ветрове. Зимните месеци продължават от ноември до  март с 

отрицателни температури и продължително задържане на снежната покривка.  Месеците 

юли и август са горещи с температури до + 40                                                           о градуса. 

Средногодишните температури са 12.2°  С. Абсолютните максимални температури 

достигат доста високи стойности –  най-високата измерена абсолютна максимална 

температура достига 42  С  о (август), а най-ниската максимална достига –  22.1° С (януари 

и декември). Максимумът на валежите  през  пролетта.  Според  характера  си  почвите  

които  преобладават  са  излужен  чернозем, както  и  сиви горски почви.   Силно  

изслужените  черноземи са основен почвен тип с мощност на хумусния  хоризонт  65-80  

см.  и  съдържание  на  хумус  3  -  3,9%,  средно  запасени  с  азот  и  фосфор.  От  тях  по 

особено внимание заслужават площите,  разположени на изток -  североизток от гр.   

Грамада  и границата с община Макреш и община Димово, при които е възможно 

прилагането на поливно земеделие.  Почти няма  запазени хидромелиоративни съоръжения 

на територията на общината. Тъмно- сивите горски почви заемат площите западно от 

приблизителната линия, минаваща край  с  Тошевци, село  Водна  и в района на с. 

Срацимирово, с мощност на хумусния пласт 30-40 см. и хумусно съдържание до 3%.   

 

         Светло сивите горски почви заемат високите части на територията на общината,  

главно в района на село Медешевци.   Територията на общината се отводнява от  реките 

Видбол, Корманица, Грамадска река и Ясова бара. Трите основни водохранилища с обща 

площ от 300 декара са „Совата” „Фарфун” и „Божурица”. Два от водните обекти  са 

общинска собственост. Третият язовир „Божурица е собственост на „Напоителни системи” 

ЕАД –  Видин и се използва основно за риболов и през последните години бе сравнително 

добре развита прилежащата му инфраструктура и се създадоха добри условия за отдих и 

туризъм. Слабо развитата промишленост обуславя и чистотата на тези водохранилища.   

 

Всички      населени      места     в   общината       са   водоснабдени         от   местни     

водоизточници.  Има изградени   4   /четири/   помпени   станции,   от   които   една   не   

функционира. Питейната   вода   е с много добри качества, които редовно се следят от 

“ВиК” и “ХЕИ” . –  Преминаването на тези реки,  през територията, както и наличието на 

трите язовира посочени по-горе предполагат и дават въз                                                  

можност за развитие на зеленчукопроизводството и рибовъдството  в региона. По 

поречията на реките  и  районите  около  водохранилищата  няма  изградена  

канализационна  мрежа,  а  там,  където има такива съоръжения, те са неизползваеми.    

 

4.3) Площ, брой населени места, население  

  

 



     Общата  площ на общината е в размер на  184,200 м2,   което представлява 6 % от 

територията на областта.  Община  Грамада,  е  административен  център,  включваща  в  

територията  си  8  населени места с общ брой на населението  1780  жители  и жилищния 

фонд през 2011 г./, като  град Грамада е общинския  център, а останалите населени места с. 

Бояново, с.  Бранковци, с.Водна, с.  Медешевци, с.  Милчина лъка, с. Срацимир, с. 

Тошевци са кметски наместничества.   

Община  Грамада  граничи с четири други общинни от областта –  Кула,      Макреш,        

Димово        и    община        Видин.       Негативните демографски          процеси         са   

повлияни        най-вече       от   тежкото  икономическо  състояние  на  региона,    водещо  

до  миграция  на населението към столицата и по-големите градове, емиграция в чужбина 

и трайно намаляване на броя на населението, както в  общината,  така  и  в  областта.    

Преобладаващото  население    е  в  над  трудоспособна  възраст,  застаряващо, с висок 

процент на смъртност.    

 

4.4)      Сграден   фонд   –   съществуващи   сгради   на   територията   на   общината   по   

видове   собственици  

Наличният сграден фонд на територията на общината:   

          - Общинска собственост -  частна –   18 сгради и помещения;   

          - Общинска собственост публична -  5 сгради и помещения;   

В експлоатация са над 70 % от общинския сграден фонд.    

         Училищната мрежа се състои от:   

     -    1 СОУ „Христо Ботев” – град Грамада;   

     -    Детските заведения  в общината:   

     -     1 ОДЗ „Тодор Титуренков”;   

          Общинска културна инфраструктура:   

     -   1сграда на Читалища „Просвета” в експлоатация -  с. Тошевци;   

    -    1 Музей –  град Грамада;   

    -    1 Младежки дом –  град Грамада;   

         Лечебни и социални заведения:   

    - 1 Общинска здравна служба – 2 кабинета със здравни практики на общопрактикуващи 

лекари  и 1 кабинет със стоматологична практика в  град Грамада;   

    -    1 ДСП –  град Грамада;   

    -    1 Клуб на пенсионера и инвалида град Грамада;   

         Административни сгради:   

    -      1 Административна сграда в гр.  Грамада;   

    -     7 Административни сгради на  кметства –  с. Бояново, с. Бранковци, с. Водна, с. 

Медешевци, с. Милчина лъка, с. Срацимир, с. Тошевци;   

    -    В т.ч. 5  Административни сгради на  кметства със смесено ползване    

         Общински сграден фонд   

         Сградния  фонд в община  Грамада  е в незадоволително състояние.  

Преобладаващата част от  обектите  и  помещенията  са  с  ниски  топлотехнически  

качества.  Експлоатацията  им  по  правило  се  осъществява без специализиран енергиен  

мениджмънт.  Общината е стартирала процедури по изготвяне  на  технически  паспорти  

на  сградите  общинска  собственост,  но  като  цяло  сградите  нямат енергийни  паспорти  

или  технически  проекти  за  въвеждане  на  енергоефективни  мерки  или  конкретни  

мерки  за  ВЕИ.  По-голям  процент  от  сградите  са  монолитни  и  са  въведени  в  

експлоатация  преди 1960 и до 1967 г. Стените на обектите, построени след 1960 г. са 

тухлени, без топлоизолация, с топлинни загуби  до 5 пъти по-големи в сравнение с  

нормите за ново строителство. Покривните  конструкции на част от тях са с множество 

течове.   

         Сградата  на детско  заведение  ОДЗ „Тодор Титуренков” град  Грамада е в 

сравнително добро енергоефективно състояние,  въведени са единствено в тази сграда 

мерки за повишаване на енергийната ефективност –  полагане на топлоизолация, подмяна 

на дограма, монтиране на нова отоплителна инсталация. В сградата на СОУ „Христо 

Ботев” град Грамада са извършени строителен ремонт и са въведени енергоефективни 

мерки в училището. В сградата на общинска администрация –  Грамада също са въвеждани 

мерки за  подобряване на енергийната  ефективност – подменена дограма. Сградата е 



масивна двуетажна с ПВЦ дограма, отоплителната инсталация е с локално парно. 

Предвижда се до края на 2019 година и на тази сграда да бъдат въведени цялостен 

комплекс от мерки както за подобряване на  енергийната  ефективност  така  и  за  

внедряване  на  ВЕИ.  Читалищна  сграда  –  „Просвета” в село Тошевци  е в изключително 

лошо и незадоволително състояние,  за тях също е необходимо да се изпълни цялостен 

комплекс от енергоефективни мерки  и мерки за  ВЕИ. Административните  сгради  и  на  

кметствата  по  населените  места  също  са  в  лошо  състояние,  без внедрени мерки за  ЕЕ 

или ВЕИ. Отоплението на общинските сгради е смесено, на течно и твърдо гориво,  чрез 

парни инсталации предвижда  се  използване на ВЕИ за  всички общински сграда.  В  

училищната  инфраструктура  не  се  използва  електроенергия  за  отопление.  В  

кухненските  блокове на  детските  заведения  и  социалните  домове  храната  се  приготвя  

на  смесено  гориво  в  повечето  блокове се използва газ за битови нужди съобразена с 

изискванията за експлоатация, и на ел. енергия. Не във всички общински сгради 

осветлението е  подменено с луминесцентно, а в някои сгради е  все още с енергоемки 

светлоизточници.  В сградата с предназначение за Музей в град Грамада след  извършване 

на основен ремонт чрез ПРСР 2007 –  2013 г. са въведени частични мерки за  подобряване 

на енергийна ефективност.   

 

         Сградите на физическите лица /домакинствата/ използват за отопление  основно 

твърдо гориво, за битови нужди на домакинствата се използва освен твърдо гориво, в по –  

редки случай -  газпропан  бутан  и  ел. енергия.  За  отопление  се  използват  локални  

парни  инсталации,  по –  малко  се използва ел. енергия, във фирмените сгради  и 

помещения  използвани в сферата на услугите, хранително вкусовата и лека промишленост  

се  използва основно ел. енергия  и по-рядко газ и твърдо гориво.   

 

4.5)     Промишлени предприятия   

 

         Въпреки факта, че по-голяма част в процентно съотношение от общинската 

икономика заема дела  на  фирмите  обработващи  земя  и  заети  в  сферата  на  селското  

стопанство  на  територията  на  общината,  и основно в град Грамада функционират и 

фирми с предмет дейност в сферата на търговията и услугите, както и в  хранително –  

вкусовата  промишленост –  изразени най-вече чрез малки  семейни фирми.  През 

последните три години се наблюдава ръст на фирмите със засилен интерес за инвестиране  

в  дейност и  от  промишлената  енергетика  и  по-конкретно  в  добива  на  ел.  енергия  от  

фотоволтаични системи  и ветрогенератори. Функционират и фирми в сферата на леката 

промишленост преработка на селскостопанска продукция.  На 100 % от стопанските 

субекти на територията на  общината  използват  съществуващ  сграден  фонд,  който  се  

адаптира  в  зависимост  от  дейността  на  предприятието и съгласно законовите 

изисквания. Ново построени стопански сгради и съоръжения  почти  няма,  тъй  като  

общината  е  разполагала  и  разполага  към  момента  със  значителен  сграден фонд. За 

съжаление поради липса на финансов ресурс много малко фирми инвестират в основни 

ремонти и подобряване енергийната ефективност на сградите и помещенията си, както и в 

проекти  имащи за цел внедряване на ВЕИ. Стопанските субекти на територията на 

общината не ползват за  своята дейност енергия от възобновяеми източници, потребява се 

твърдо и течно гориво, ел. енергия в редки случай газ пропан бутан.    

 

4.6)     Транспортна инфраструктура   

 

Община  Грамада  е  свързана  с  националната  ж.п.  мрежа  чрез  ж.п.гара  

Срацимир.  Основната пътна  артерия  в  общината  е  третокласният  път  141  Кула  -  

Грамада  -  Срацимирово  -  (о.п.  Видин  -Димово),  свързващ  град    Грамада  с  град    

Кула  и  първокласен  път  Е  –  79  -  Граница  Румъния  - о.п.Видин –  Монтана –  Враца –  

София, част от транс  -  европейския коридор №4. Община Грамада  има много атрактивно 

местоположение със своята близост до ферибота Видин –  Калафат, както и  мост  2  над  

река  Дунав  при  Видин  -   Калафат.  Стратегическото  местоположение  на  община  

Грамада се обуславя и от факта, че през територията на общината и в непосредствена 



близост до  нея преминават важни железопътни и шосейни коридори.   

 

  Като “отворена система” посредством своите входно  -  изходни пътни артерии 

община Грамада заема важно транспортно стратегическо място,  както към момента така и 

след изграждане на Дунав мост  2.  Географското  местоположение  на  общината  

осигурява  излаз  на  пътнико  потока  от  и  за  България, чрез непосредствената си близост 

до ГКПП /”Връшка чука” на границата със Република  Сърбия при Кула и Зайчер, 

осигурява и транспортен достъп чрез Е-79 до  „Дунав мост 2” над река  Дунав  / Видин -  

Калафат/, както и директен излаз на транзитен коридор № 4 /Е – 79 -  Видин – София  –  

Кулата/.  Пътната  мрежа  включва  част  от  международен  път  Е  -  79,  по  трасето  на  

Европейски  коридор  №  4,  третокласни  и  четвъртокласни  пътища.  На  27  км  от  града  

се  намира  Фериботната  връзка Видин –  Калафат, /България –  Румъния/ на 17 км  ГКПП 

Връшка чука, /България  –  Сърбия/  а  на 45  км втори ГКПП –  Брегово /България –  

Сърбия/. Общата дължина на функциониращата пътна  мрежа  е  68,8  км.  Центърът  на  

общината  се  намира  на  30  км  от  град  Видин  и  на  70  км  от  град  Монтана  и на 200 

км от град София.  През територията на общината преминават пътища от ІІІ и ІV  клас с 

обща дължина от 68,8 км разпределени както следва: път ІІІ клас 38,2 км, път ІV клас 30,6 

км.,  полски  път  636,6  км.,  Третокласните  пътища,  които  се  поддържат  от  Областно  

пътно  управлени  са:    -    път     ІІІ   –    141     –     Кула     –     Грамада       –     Срацимир         

-/о.п.Видин       –    Димово/ -    път     ІІІ   –     1413      –     Грамада       –     п.к.Бояново        

–     м.     Ясовица       –     Синаговци         –  Дунавци/о.п.Видин-Димово/-  път ІІІ –  1411 –  

Кула –  Грамада –  Милчина лъка –  Буковец – о.п.Видин.   

 

           През  територията  на  общината  преминава  8  км.  ж.п.    по  линията  Видин-

София-Видин. Обслужването се извършва от  1  спирки –  с.  Срацимир  /Гара Срацимир/,  

Общественият автобусен  транспорт    се    осъществява  от    част ни      транспортни           

фирми,  обслужващи  по-малко   от  1/3 от  населението предимно от по -  големите 

населени места в общината. Населените места в общината се почиства от Общинска фирма 

БКС, със специализирана техника – сметоизвозващи автомобили на  течно гориво  –  

бензин и дизел. Обслужващите пътнически автобуси са на дизелово гориво, както  

автобусите,  микробусите  и  леките  автомобили  обслужващи    училищния,  и  социалния  

сектор.  На територията  на  общината  няма  транспортни  средства  обслужващи  

различните  видове  общински  дейности и използващи биогорива и енергия от ВИ.    

 

4.7)      Домакинства   

 

           Според  последното  преброяване  на  населението  и  жилищния  фонд  направено  

през  2011  година  броя  на  домакинствата  в  община  Грамада  са  482  на  брой.  

Динамиката  на  прогресивното намаление на броя на домакинствата през последните 23 

години фиг. №1   

          Както  е  видно  от  таблицата  броя  на  домакинствата  в  община  Грамада  

намалява драстично, съпоставяйки годините 1991 г. до 2014 г.   

 

 

 фиг. №1   

Година Брой домакинства 

1991 г. 987 

1996 г. 878 

2000 г. 809 

2005 г. 675 

2010 г. 682 

2015 г. 761 

 

                             

 



            Към 2012 година разпределени по населени места  и домакинства фиг. 2:   

 

            Броя  на  домакинствата  в  цифри  и  в  процентно  съотношение  спрямо  

относителния  дял  на  членовете в едно домакинство, към 2015 г. както следва:   

 

фиг. 2 

  Населено място от                                                    

 

  община Грамада                            

Брой домакинства Среден брой лица в  

домакинствата    

Град Грамада 540 2,9 

С. Бояново 1 1 

С. Бранковци 52 1,3 

С. Медешевци 25 1,1 

С. Водна 22 1,4 

С. Срацимирово 25 1,2 

С. Тошевци 78 1,6 

С. Милчина лъка 18 1,1 

 

 

            Както е видно от таблиците броя на домакинствата в община Грамада намалява 

драстично, съпоставяйки годините 1991  г. до 2015 г.  

 Съществуващите жилищни сгради в община  Грамада  са  2897, от тях  967  обитаеми  

жилища, 1930 необитаеми   жилища,  97  жилища   за   временно   обитаване   и   5   

жилища   за   колективно домакинство.   

 

             Сградения фонд на над 90 % домакинствата е построен през периода 1950 –  1970 

година. На  80  %  от  частните  сгради  в  експлоатация  не  се  внедряват  мерки  за  

подобряване  на  енергийната  ефективност,  както  и  мерки  за  ВЕИ .  По-голямата  част  

от  тях  са  в  незадоволително  състояние,  извършваните ремонти са частични, а липсата 

на финансов ресурс е основната  причина населението да не предприема мерки  за  

подобряване  на енергийната  ефективност и внедряването на енергийно потребление от 

енергия добита, чрез възобновяемите  източници.     

 

4.8)      Услуги   

 

          Сферата на услугите заемат голям дял в процентно съотношение от общинската 

икономика.  Те са представени предимно  от отрасла на търговията –  магазини, хотели, 

ресторанти, питейни заведения. По голямата част от тези стопански  субекти реализират 

своята търговска дейност в съществуващи  сгради  и  помещения  с  променено  

предназначение,  съгласно  законовите  разпоредби.   

Много  малка част от обектите са с внедрени мерки за енергийна ефективност   най-вече 

подменена  ПВЦ дограма, липсват мерки за ВЕИ.    

 

4.9)      Селско стопанство   

 

          Това е  най-развитият сектор от общинската икономика. Предвид субсидираният му 

характер и голямата площ обработваеми земи на територията на общината от общо  143 

000 декара са засети  73 020 дка или 51,06 % от територията на общината се обработва.  Не 

е за пренебрегване и факта, че 37,985 дка от общинската територия се заема от горски 

фонд.  Въпреки този факт фирмите и земеделските производители не използват в 

реализирането на своята основна дейност гориво или друг вид енергия добита от ВЕИ с 

изключение на дървесината.    

 

4.10)     Външна осветителна уредба    

 



          Общината е подсигурила улично осветление във  всички населени места,  по-

главните улици и  отчасти по второстепенните, предстои изпълнение на проект за цялостна 

реконструкция и изграждане  на  улично  и  парково  осветление  в  град  Грамада  с  

финансовата  подкрепа  на  ПРСР  –  2007  – 2013  г.  по  мярка  322.  Уличното  осветлени  

не  е  договорирано  с  подизпълнител  или  концесионер,  поддържа се от общинската 

фирма БКС, която частично подменя лампите с енерго-спестяващи, но като  цяло     улично  

осветление  се  нуждае  от  ат  това  да  бъде  разработен  комплексен  технически  проект в 

т.ч и да бъде и допълнително модернизиран,  специалния  режим за контрол на захранва- 

нето и пусковия механизъм.    

 

5.    ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКА С ДРУГИ ПРОГРАМИ   

 

       Основната насока, която следва община  Грамада  при разработката и изпълнението на 

плановите документи свързани с повишаване  и внедряване на мерки от ВЕИ, е  в 

съчетаването на мерките за повишаване на ЕЕ с производството и потреблението на 

енергията от възобновяеми  източници. Ето защо за нуждите на анализа е добре в 

оперативен план да се види заложените и изпълнени мерки за повишаване на енергийната 

ефективност на обектите в процентно съотношение заложени в Плана за развитие на общ 

ината за периода 2007 – 2013 г.     

Плана  извежда  развитието  на  общината  и  в  сферата  на  енергоефективността  и  

рационалното  използване на енергията от възобновяеми енергийни източници и 

биогорива, това ясно е видно,  както от Плана за развитие на община Грамада   за периода 

2012-2013 г. така също и от мерките за изпълнение предвидени   в Актуализиран документ 

за изпълнение на общинския  план за развитие на  община Грамада 2012-2013 г.   

          ЦЕЛ 2.: Поддръжка и развитие на транспортната, комунално-битовата и                                            

енергийната инфраструктура.   

 

ПРИОРИТЕТ 2.1.: Развитие на транспортната, енергийната и съобщителната  

инфраструктура.   

 

Мярка 2.1.1.: Доизграждане, ремонт и рехабилитация на транспортната инфраструктура.   

 

Мярка  2.1.2.:  Рехабилитация  и  модернизация  на  съществуващата  енергийна  

инфраструктура,  въвеждане на енергоефективни технологии и възобновяеми енергийни  

източници.   

 

Мярка 2.1.3.: Извършване на обследване за енергийна ефективност, сертифициране и  

саниране на  обществено-значими сгради.   

 

От горе посочената извадка от Актуализиран документ за изпълнение на общинския  план 

за развитие на община Грамада 2014-2020 г.  който цитира и мерките предвидени в 

Общинската стратегия за  развитие  е  видно,  че  в  стратегическа  Цел  2.  Поддръжка  и  

развитие  на  транспортната,  комунално битовата и  енергийната инфраструктура, към  

Мярка 2.1.2.    Рехабилитация и  модернизация на съществуващата енергийна 

инфраструктура, въвеждане на енергоефективни технологии и възобновяеми  енергийни  

източници  тази  мярка  към  момента  се  изпълнява  под  формата  на  изработката  и  

съгласуването на технически проекти, както общински така и на стопански субекти на 

територията  на  община  Грамада.  Що  касае  изпълнението  на  Мярка  2.1.3.  към  

момента  са  внедрени  мерки  за  енергийна ефективност на общинската сграда на ОДЗ 

„Тодор Титуренков”  –  подмяна на дограма,  полагане на топлоизолация, и нова 

отоплителна инсталация. На сградата на музея в град Грамада  чрез извършване на СМР са 

внедрени частични енергоефективни мерки за подобряване на енерго- ефекткивността  на  

обекта.  В  сградата  на  ДСП –  Грамада  през  2004  година,  частично  бе  подмена  

дограмата.  Почти всички по големи сгради общинска собственост имат  изработени 

технически паспорти.    



Изпълнение  на мерките за ЕЕ в процентно съотношение по обекти, според предвиденото в 

„План  за развитие на община Грамада 2014 – 2020 г.”   

 

Сграда на СОУ "Христо Ботев" гр. Грамада 

ОДЗ "Тодор Титоренков" гр. Грамада и прилежаща сграда на отдел "СЗ" гр. Грамада 

Читалище "Просвета" с. Тошевци 

Бл."9 -апартамента" гр. Грамада  

Бл. "18- апартамента" гр. Грамада 

Младежки дом гр. Грамада 

"Социален патронаж" гр. Грамада 

 

 

          Интерес  от  страна  на  стопански  субекти  за  инвестиране  в  изграждане  на  

фотоволтаични   системи на територията на община Грамада;   

 

          Интерес  от  страна  на  стопански  субекти  за  инвестиране  в  изграждане  на  

ветропаркове  на  територията на община Грамада;   

 

          Интерес  от  страна  на  стопански  субекти  за  инвестиране  в  изграждане  на  

инсталации  за  преработка на биомаса в електро и топлинна енергия на територията на 

община Грамада;   

В процентно съотношение:   

-фотоволтаични системи – 3% 

-ветропаркове -1% 

-енергия от биомаса – 1% 

Използваеми  ВЕИ  източиници  в  община  Грамада  към  месец  ноември  2015  година  в  

процентно  съотношения по основните стопански стопански, както следва:   

-Промишлена и битова газификация – 0% 

-Алтелнативни източници на отопление и осветление-0% 

-ВЕИ- 0% 

 

          Констатира  се  факта,  че  в  областта  на  внедряване  и  използване  потенциала  на  

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

територията на  общината, същите само са посочени в общинския план за развитие като 

възможна  алтернатива, но за съжаление общината няма реализиран проект на 100 % 

обхващаш внедряване и използване на  ВЕИ, а за физическите лица и стопанските субекти 

при изпълнението е не значително –  много под  един процент. Като основно причина се 

изтъква най-вече липсата на финансов ресурс за проучване,  проектиране, закупуване на 

инсталацията или елементите, както и многогодишната възвращаемост  на инвестиция.   

 

6.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО 

ВИДОВЕ Р ЕСУРСИ  НА  ВЕИ   

 

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 .  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.  На 

територията на  цялата страна слънчевото греене е дефинирано както следва:   

 



                             
 

          Най-достъпни и  икономически ефективни са технологиите за преобразуване на 

слънчевата  енергия  в  топлина,  включващи  т.н.  слънчеви  колектори.  На  територията  

на  община  Грамада  се правят  и  към  момента  проучвания  от  различни  стопански  

субекти,  които  подготвят  технически  и  инвестиционни  проекти по отношение 

внедряването и използването на фотоволтаични инсталации  за добив на енергия  от 

слънчевата светлина. 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.   

 

          Заявеният  инвеститорски    интерес  към  терени  за  монтаж  на  фотоволтаични  

системи  по населени  места  на  територията  на  община  Грамада  са  с  обща  площ  от  

105,354  дка  слънчеви  термични инсталации със сумарна средна   инсталирана мощност 

около 2,7  MW(h).   

 

Изграждането   и  монтажа   на  съоръженията  се  извършва  предимно  на  

земеделска  земя  извън  регулация.   

 

6.2 Вятърна енергия   

 

           Вятърната енергетика има незначителен принос в брутното производство на 

електроенергия  в страната. През 2001 г. от вятърна енергия са произведени 35 MWhе  (3 

toe),  през 2003 г. -  63 MWh  (5.4 toe), а през 2004 г. -707 MWh  (60.8 ktoe). Това показва, че 

развитието на вятърната енергетика в  България се ускорява.   Критериите, на базата на 

които се прави оценка на енергийния потенциал на  вятъра, са неговата посока  и 

средногодишната му скорост.  На тази база е извършено райониране на  страната по 

ветрови потенциал.   

 

    
          Тези  зони  са  с  обща  площ  около  1  430 km² ,  където  средногодишната  скорост  

на  вятъра  е  около  и  над  6  m/s.  Тази  стойност  е  границата  за  икономическа  

целесъобразност  на  проектите  за  вятърна    енергия,         следователно        община       

Грамада       е   под     границата      на    икономическата  целесъобразност  и  територията  

й  няма  значителен  потенциал  за  добив  на  енергия    от  силата  на  вятъра.       

Потенциала        на   енергията      се   отчита     и   при    височина      над    10   м.   въз    



основа     на средногодишните  стойности      на    енергийния       потенциал       на   

вятърната       енергия,     отчетени      на  територията на цялата страната теоретично са 

обособени три зони с различен ветрови потенциал:   

 

         Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал –  включва равнинните части от 

релефа на  страната  (Дунавската  равнина  и  Тракия),  долините  на  р.  Струма  и  р.  

Места  и  високите  полета  на  Западна България. Характеристики на тази зона са:   

 

        Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s;   

 

  Енергиен потенциал: 100 W/m²  ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/ km²                        

годишно);   

 

      Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в тази 

зона е 900  h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760 h).    

 

         Зона B:  зона на среден ветроенергиен потенциал –  включва черноморското 

крайбрежие и  Добруджанското плато, част от поречието на р. Дунав и местата в 

планините до 1000 m надморска  височина. Характеристиките на тази зона са:   

 

        Средногодишна скорост на вятъра: 3 – 6 m/s;   

 

        Енергиен потенциал: 100 - 200 W/m²  ; (около 1 500 kWh/m²   годишно);   

 

        Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в тази 

зона е 4 000 h, което е около 45% от броя на часовете в годината (8 760 h).   

 

 

         Зона  С:  зона    на  висок  ветроенергиен  потенциал  –  включва  вдадените  в  морето  

части  от сушата (н. Калиакра и н. Емине), откритите планински била и върхове с 

надморска височина над 1  000 m. Характеристики на тази зона са:   

 

        Средногодишна скорост на вятъра: над 6-7 m/s;   

 

        Енергиен потенциал: 200 W/m²  ; (над 1 500 kWh/m²   годишно);   

 

        Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в тази 

зона е 6 600  h, което е около 75% от броя на часовете в годината (8 760 h).   

 

         Трябва да отбележим, че средногодишната скорост на вятъра не е представителна 

величина  за оценката на вятъра като източник на енергия. В резултат на данните от 

направените изме рвания  на височина  10 m  над земната повърхност, е извършено 

райониране на  страната по представената  картосхема  

 

       
          Метеорологичните  данни  се  отнасят  за  движението  на  въздушните  маси    на  

височина  10  метра над земната повърхност.  Според горепосочените изследвания е видно, 

че община  Грамада,  попада в т. нар. Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал  за 



добив на енергия от силата на  вятъра  и  в  районите  с  над  10  метра  надморска  

височина.   

 

 6.3 Водна енергия   

 

             ВЕЦ  се  изграждат  на    течащи  води,  на  питейни  водопроводи,  към  стените  на  

язовирите,  както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната система. Малките 

ВЕЦ са подходящи  за  отдалечени  от  електрическата  мрежа  потребители,  могат  да  

бъдат  съоръжавани  с  българско  технологично  оборудване  и  се  вписват  добре  в  

околната  среда,  без  да  нарушават  екологичното  равновесие. Общината е с потенциал за 

развитие и експлоатация на ВЕЦ.  Енергийният потенциал на  водния  ресурс  се  използва  

за  производството  на  електроенергия  от  ВЕЦ  и  е  силно зависим  от сезонните и 

климатични условия.    

 

          В   България   хидроенергийният  потенциал е над   26 500  GWh   (~2  280 ktoe)   

годишно.   

 Съществуват  възможности  за  изграждане  на  нови  хидроенергийни  мощности  с  общо  

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

           В таблицата е направена оценка на теоретичния енергийния ресурс на водната 

енергия в  пет основни речни басейна.    

 

 

Речни басейни Ресурс (годишен)   

 GWh ktoe 

Дунавски 6 570 565.0   

Черноморски 603 51.8 

Беломорски 13907 1196 

Река Дунав                                                    5450 468.7 

Други 10 0.9 

ОБЩО                                                              

26 540 

2 282.4   

 

                                                                        

 

 

           Предвид  географското местоположение на община Грамада,  от представената 

фигура е видно,  че  общината попада в графата Други. Община  Грамада  няма развит  

потенциал за добив на ел. енергия от  водата  като  природен  ресурс,  територията  на  

общината  не  е  водоснабдена  достатъчно,  през  територията  преминават  само  четири  

реки,  те  са  с  незначителен  дебит,  също  така  има  и  три  микроязовира с площ от 300 

дка. Към момента няма сериозно заявен интерес в сферата на добива  на енергия от 

водните ресурси в община Грамада.   

 

           6.4 Геотермалната енергия    

 

           По различни оценки общо за страната геотермалните източници са между 136 до 

154. От тях  около 50 са с доказан потенциал 469  MW  за добиване на  геотермална 

енергия. Основната част от  водите   (на   самоизлив   или   сондажи)   са   

нискотемпературни   в   интервала   20–90°С.   Водите   с  температура над 90°С са до 4% 

от общия дебит.    

 

6.5 Енергия от биомаса    

 

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

баланс  на  страната.  Енергийният потенциал на биомасата в се предоставя почти 100 % на 

крайния потребител, тъй като липсват загубите при преобразуване, пренос и дистрибуция, 



характерни за други горива и  енергии. Делът на биомасата в през 2003 година е близък до 

дела на природния газ. Следователно  влиянието й върху енергийния баланс на страната не 

бива да се пренебрегва. На фона на оценката  на  потенциала  от  биомаса  може  да  се  

твърди,  че  употребеното  за  енергийни  нужди  количество биомаса в страната не е 

достигнало своята максимална стойност.    

 

             Крайната  прогноза  е,  че  дела  на  биомасата  все  повече  нараства.  Това  е  

обусловано  и  от  факта,  че  ресурсите,  които  се  използват  за  неговият  добив  на  

практика  са  лесно  достъпни  и  се  формират  като  краен  продукт  от  бита  на  

съвременния  човек,  а  именно:  дървесина,  отпадъци  от  индустрията,            

селскостопански растителни отпадъци, селскостопански  животински               отпадъци,  

сметищен газ,  рапицово масло и отпадни мазнини.   

           

             За     общината потенциала на  биомасата      като     процентно  съотношение   в                

сравнение  с  останалите  алтернативни  енергийни  ресурси  е  значителен,  но  за  

съжаление  не  е  достатъчно  проучен  и  отново  поради  липса  на  средства  както  

домакинствата  така  и  стопанските  субекти  не  инвестират в инсталации за добив на 

енергия от биомаса.   

 

6.6 Използване на биогорива в транспорта   

 

             Две  са  основните  направления,  за  които  е  оценен  потенциала  за  добив  на  

биогорива:   

отглеждане на енергийни култури на пустеещи земи и използване на отпадни мазнини.   

 

     Производство на биогорива от енергийни култури, отглеждани на пустеещи земи   

 

             По  дефиниция  на  МЗХ  пустеещи  земеделски  земи  са  „земеделски  земи,  които  

не  са  използвани  за  земеделско  производство  над  2  години”.  Тези  земи  

представляват интерес  за   отглеждане на енергийни култури. През 2000 г. пустеещите 

земеделски земи са били около 292.10³  ha.  От тези земи могат да бъдат произведени 

алтернативно:   

-  700 kt  годишно биоетанол от захарно цвекло с енергиен еквивалент - 450 ktoe;   

 

- 120 kt  годишно биодизел от рапицово масло с енергиен еквивалент -  108 ktoe;   

 

- 140 kt  годишно биодизел от слънчогледово масло с енергиен еквивалент -  126 ktoe.   

 

        Биодизел от отпадни мазнини   

 

           В  българските  домакинства  годишно  се  консумира  около  100.10³   m³   

слънчогледово  олио  годишно, но събирането на отпадъчното олио изхвърляно от 

домакинствата е трудна задача. Много по-лесно и реално е събирането на отпадъчните 

мазнини от ресторанти, хотели и т.н. По -различни  оценки тези големи консуматори 

употребяват до 40.10³ m³   слънчогледово олио годишно. Ако 10.10³   m³ от това количество 

след употреба се изхвърля и може да се събере и използва, това означава да се произведе 

биодизел с енергиен потенциал около 7,8 ktoe.   

 

        Биоетанол   

 

         Натрупаният  опит  показва,  че  масово  разпространените  бензинови  двигатели  

могат  да работят с горивна смес, състояща се от бензин и 10-15% биоетанол.   

 

        Биодизел   

 

         В  световен  мащаб  възможността  за  употреба  на  биодизел  самостоятелно  или  в  

смес  с минерално        дизелово      гориво     в   съществуващите         двигатели      е   вече    



доказана.      При    широко  използваната днес технология, от 1 t  растително масло, 200 kg 

метанол и 10 kg основа се получават  1 t биодизел, 100  kg технически глицерин и някои 

други полезни продукти.   

 

        Биогаз   

 

         За  производство  на  биогаз  могат  да  се  използват  животински  и  растителни  

земеделски  отпадъци,  но  енергийно  оползотворяване  на  последните  е  по-ефективно  

чрез  директното  им  изгаряне.  Съществен  недостатък  при  производството  на  биогаз  е  

необходимостта  от  сравнително  висока температура за ферментацията на отпадъците, 30-

40°С.    

 

         Разработени  са  методи  за  добив  по  различен  начин  от  различните  изходни  

суровини  на  енергия в зависимост от ресурсите с които се разполага като изходна 

суровина. Община  Грамада  през  2007  година  бе  партньор  по  проект  „Регионален  

център  за  преработка  и  рециклиране  на  твърди  отпадъци  с  цел  минимизиране  на  

депонираните  отпадъци“.  Целта  на  проекта  бе  да  се разработи   инвестиционен   

проект   за   управление   на   твърдите   отпадъци   чрез   провеждане   на  обширно  

проучване  на  възможностите  за  инвестиции  в  управлението  на  твърдите  отпадъци.   

 

Основните резултати, които бяха постигнати с изпълнението на дейностите по проекта: -  

Изградено „Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин“. 

 

6.7 Използване на енергия от възобновяеми източници в транспорта  

 

            За     нашия   транспорт,  от   гледна   точка   на   използване     на     

съществуващите    машини      и  инфраструктура   за   продажба   на   гориво,   както   и   

на   разходите   за   производство   несъмнено  предимство има биодизела. В ЕС биодизела 

днес е около 82% от  произвежданите течни биогорива  за транспорта. Една добра схема на 

въвеждането му на пазара, въпреки по-високата му засега цена, може  да  бъде  (подобно  

на  Австрия),  добавянето  на  законово  определен  прогресиращ  дял  всяка  година към 

конвенционалното дизелово гориво.   

 

             

         Все  още  най –  разпространения  и  достъпен  източник  за  добив  на  енергия  за  

общината  си  остава енергията добита от биомасата.   

         Капацитета на община  Грамада –  анализиран в  съответствие със Националната 

програма за  ВЕИ и биомаса, както и съгласно потенциала на секторите от ВЕИ към които 

има заявен сериозен  инвеститорски  интерес  за  използване  на   наличните  ресурсите  за  

производство  на  енергия  от възобновяеми източници би следвало да се оцени по 

следният начин:   

         Потенциала на община  Грамада  в добива  на  енергия  от  ВЕИ  и  биогорива  следва  

да  се  развива  в  посока  на  използване  на  ресурсите  от  слънчевата енергия, енергията 

добита от биомаса,  производство на  суровини  биогорива, и водна  енергия.   

 

7. ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА   

 

7.1 Административни мерки   

 

В   подкрепа        на    правилната         реализация        на    общинската          програмата          

за    насърчаване  използването   на   енергия   от   възобновяеми   източници   и   

биогорива,   община   Грамада   в  административно отношение поема ангажимент да 

изпълни следните конкретни мерки:   

 

7.1.1   При   разработване   и   актуализиране   на   всички   общинските   програмни,                    

и   стратегически  документи  имащи  отношение  към  постигане  на  енергоефективни  



мерки  да  се  залагат  цели  и  конкретни индикатори за внедряване на ВЕИ;   

 

7.1.2   Да   се   въведе   облекчен  режим   на   обслужване,   изработка,   съгласуване   на   

техническата  документация към физически и юридически лица, чийто ини циативи имат 

за цел добив на енергия  от ВЕИ;   

 

7.1.3  Да  се  подпомага  експертно  и  технически  изпълнението  на  всички  проекти  

независимо  от  бенефициента – чиято цел е достъп и потребление на енергия от В ЕИ;   

 

7.1.4.   Ежегодно   до   30.03.   общинското   ръководство   да   отчита   пред   общинските   

съветници,  изпълнението         на   Общинската        програмата        за   насърчаване       

използването        на    енергия      от  възобновяеми източници и биогорива;   

 

7.1.5. Да се провеждат ежегодни информационни и обучителни кампании сред местното 

население  и заинтересованите страни за мерките за подпомагане, ползите и практическите 

насоки в сферата  на интервенция на ВЕИ;   

 

7.2 Финансово – технически мерки   

 

7.2.1  При  разработката  и  актуализирането  на  всички  идейни,  технически  или  работни  

проекти,  касаещи ремонт или преустройство  на сгради общинска собственост 

задължително да присъстват  мерки   за   внедряване   използването   на   енергия   от   ВЕИ   

/съобразено   с   конкретния   проект   и  функциите на сградата или помещенията/;   

 

7.2.2. До края на периода на действие на настоящата общинска програма да  се обособи 

минимум  по  един  енергиен  обект  в  сферата  на  интервенция  на  общинската  

администрация  –  социална,  образователна, административна  или друга;   

 

7.2.3  При  възможност  за  анексиране  на  договора  за  поддръжка  на  уличното  

осветление  или  при  ново контрактуване в тръжното задание и в условията на договора 

към изпълнителя изрично да са  посочи механизъм за внедряване и използване на 

енергията от възобновяеми източници;   

 

7.2.4.   При    подготовката       или   изпълнението        на   общински       проекти     имащи      

за   цел   парково,  декоративно  или  фасадно  осветление,  същите  задължително  да  са  

придружени  от  мерки  за  използване на енергията от ВЕИ;   

 

7.3. Източници и схеми на финансиране   

Подходите за финансиране на настоящата общинска програма са както следва:   

 

          Подход    „ОТГОРЕ-НАДОЛУ”   този   подход      е  основан      на   възможността,       

за   анализ     и  съобразяване   на  законовата  рамка  при  формиране  на  общинските  

бюджети;  За  да  се    реализира този подход трябва за се прогнозира и съобрази 

общинския бюджет с заложените   в  програмата  мерки  и  цели  както  и  периода  от  

време  който  обхваща,  от  една  страна  и  от  друга да се направи детайлен анализ на 

възможността на общината да получи и разходва за  нуждите   на   програмата   средства   

извън   общинския   бюджет.   Не   на   последно   място   е   

възможността общината целенасочено да осигури финансови средства за внедряване на 

ВЕИ  по проекти на актуалните оперативни програми или други донорски институции с 

приоритет на финансиране в добив на енергия от ВЕИ и биогорива;   

 

          Подход  „ОТДОЛУ  – НАГОРЕ”  този  подход  се  прилага  когато  общината  има  

ресурсите  да определи минимален праг на финансовите си възможности които би могла да 

инвестира в конкретни обекти или ПЧП;   

         Анализирайки  подходите  и  финансовите  възможности  към  момента  община  

Грамада,  ще  изпълнява настоящата програма на първо място разработвайки проекти и 



търсейки средства   чрез:   

 

                Средства от ОП   или ПРСР;   

 

                Средства от изпълнението на ПЧП;   

 

               Финансови схеми по национални и европейски програми;   

 

              Държавна  субсидия –  републикански бюджет;   

 

               Собствени средства на заинтересованите страни;   

 

             Договори с гарантиран резултат;   

 

              Собствени средства.   

 

8. ПРОЕКТИ   

 

Приоритетни за реализация проекти  съдържащи мерки за ВЕИ и биогорива;   

 

       Ремонт,  подобряване на енергийната ефективност  и внедряване на ВЕИ мерки в 

сградата на  СОУ „Христо Ботев” град Грамада, област Видин”;   

 

      „Ремонт,  реконструкция,  подобряване  на  енергийната  ефективност  и  внедряване  

на  ВЕИ мерки  в  административна  сградата  на  общинска  администрация  –  град  

Грамада,  област  Видин”;   

 

       Ремонт,   реконструкция,   подобряване  на  енергийната  ефективност   и  внедряване  

на  ВЕИ  мерки в общински сгради -  кметства в населените места с. Водна, с. Срацимир, с. 

Тошевци, с. Бранковци, с. Милчина лъка, с. Медешевци и с. Бояново;   

 

       Ремонт,   реконструкция,   подобряване  на  енергийната  ефективност   и  внедряване  

на  ВЕИ  мерки в общинско читалище с. Тошевци, община Грамада;   

 

      "  Ремонт,  реконструкция,  подобряване  на  енергийната  ефективност  и  внедряване  

на  ВЕИ   мерки  в  общински  сгради  с  предмет  на  дейност  в  сферата  на  социалните  и  

младежки  дейности;   

Финансиран и  проекти съдържащи мерки за ВЕИ и биогорива с предстояща реализация:   

 

                Ремонт,  реконструкция  и  изграждане  на  зони  за  отдих  и  художествено  

парково  осветление на град Грамада по мярка 322 на ПРСР 2007 – 2013 г.;   

 

Реализирани проекти с включени мерки за използване на енергията от ВЕИ:   

 

                Партньори  по  проект  „Регионален  център  за  преработка  и  рециклиране  на  

твърд и    отпадъци с цел минимизиране на депонираните отпадъци“ -  реализиран през 

2007;   

 

9. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ   

 

          Наблюдението        и   отчитането      на   краткосрочната        общинска      програма         

за   насърчаване  използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива се 

извършва от общинския съвет,  които  определя  достигнатите  нива  на  потребление  на  

енергия  от  възобновяеми  източници  на  територията  на  общината,  вследствие  

изпълнението  на  програмата,  пред  областния  управител  и  Изпълнителния директор на 

АУЕР.   

 



           За  успешния  мониторинг  на  програмите  е  необходимо  се   изготвя   периодична  

оценка  на  постигнатите      резултати,     като   се   съпоставят     вложените       финансови      

средства     и  постигнатите резултати, което служи като основа за  определяне 

реализацията на проектите.   

 

    10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ    

 

     Резултатите които цели да постигне краткосрочната общинска програма на община  

Грамада  за  насърчаване  използването  на  енергия  от  възобновяеми  източници  и  

биогорива  за  срок  от  три  години както следва 2016-2019 е:   

 

    -   намаляване на потреблението на конвенционални горива и енергия на територията на  

общината;   

 

    -  повишаване  сигурността на енергийните доставки;   

 

    - повишаване на трудовата заетост на територията на общината;   

 

    - намаляване на вредните емииси в атмосферния въздух;   

 

    -повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на населението.   

 

     Разработката на  настоящата програма е съобразена с  насоките   и   в  съответствие с 

Националния  план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), чл. 

10, ал. 1 и  ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), и дадените 

указания за подготовка  на краткосрочни общински програми за използването на енергията 

от възобновяеми източници и  биогорива.    

 

     Програмата  се приема от общинския  съвет, по предложение на  кмета на общината и 

обхваща  период на изпълнение три години 2016 – 2019 г.  Програма подлежи на 

актуализиране.   

 

 

 Настоящата  програма  е приета с Решение №35 взето с протокол №6 от 07.03.2016 

год.   на Общински съвет - Грамада. 

 
     
 

Председател на общински съвет:.............П..................     
                                                          

/Огнян Георгиев/                               
 

 


