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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Общинският енергиен план (ОЕП) на Община Самоков обхваща периода 2014-2020 г. и е 
основополагащ документ за формирането и изпълнението на устойчива енергийна 
политика в Общината. 

С изготвянето на настоящия план се цели да се подпомогне постигането на 
стратегическите цели на общината чрез проучване и установяване на възможностите за 
повишаване на ефективността при потреблението на енергията, потенциала за 
използване на възобновяеми eнeргийни източници (ВЕИ), капацитета на общината да 
предостави и да привлече финансови и други средства за реализиране на проекти за ЕЕ и 
ВЕИ, и чрез подбор на набор от проекти, които при съществуващите условия да дадат най-
висок резултат за Общината.  

С разработването и изпълнението на ОЕП Община Самоков ще изпълни индивидуалните 
индикативни цели на общината и ще допринесе за изпълнението на националните 
индикативни цели по ЕЕ и ВЕИ, свързани със задълженията на страната до 2020 г. 

 

Законова и институционална рамка 

С разработването на ОЕП Общината изпълнява задължението си по чл. 11, ал.1 на Закона 
за енергийната ефективност. Планът е разработен в съответствие с проекта за Енергийна 
стратегия на Република България и Втория национален план за действия по енергийна 
ефективност (2011-2013 г.), като са отчетени специфичните особености, посочени в 
Регионалния план за развитие на Югозападния регион за планиране и е тясно свързан с 
целите и мерките залегнали в Плана за развитие на община Самоков за периода 2007-
2013 г. Чрез ОЕП се изпълнява държавната политика по енергийна ефективност (ЕЕ) за 
постигане на Националната индикативна цел до 2016 г. за пестене на горива и енергии. 
Тази цел е заложена в Националния план за действия по енергийна ефективност от 2007 г. 
и представлява 9% от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в 
обхвата на Директива 2006/32/ЕО за периода 2008-2016 г. 

ОЕП е разработена в съответствие и със следните документи: 

• Национален план за действие по промените в климата; 

• Национален план за развитие; 

• Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2015 г.; 

• Национална програма за обновяване на жилищните сгради с период на действие от 
2006 до 2020 г.; 

• Наредба за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност 
и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и 
категориите сертификати; 
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• Наредба за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на 
сградите; 

• Наредба за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради 
(ЗУТ); 

• Наредба за техническите паспорти на строежите (ЗУТ); 

• Наредба за условията и редът за определяне размера на планираните средства по 
договор с гарантиран резултат, водещи до енергоспестявания в сгради – държавна 
и/или общинска собственост, както и условията и редът за тяхното изплащане; 

• Наредба за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на 
водогрейните котли и на климатичните инсталации; 

• Наредба за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на 
промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна 
ефективност на промишлени системи; 

• Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата; 

• Рамкова конвенция на ООН по изменението на климата и Протокола от Киото; 

• Стратегия и политика за развитие на ВЕИ в България. 

 

Използвана методика и принципи при разработването на ОЕП 

При разработването на ОЕП е прилагана методиката по Общинско енергийно планиране и 
управление, разработена от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект в рамките на 
проекти, финансирани от ГЕФ/ПРООН и ЕК по програмата „Интелигентна енергия – 
Европа”. 

В зависимост от наличната информация за подбора на обектите за въздействие, оценките 
на изходното състояние и изборът на мерки за енергийна ефективност е използвана 
комбинация между експертен и системен подход. 

За обвързването на целите на ОЕП с конкретните дейности в нея до най-ниско ниво е 
приложен Подходът на логическата рамка и използваната при него Матрица на 
логическата рамка. Логическата рамка е аналитичен инструмент, използван за планиране, 
мониторинг и оценка на проекти. Наименованието произлиза от логическите връзки, 
предвидени от проектантите, свързващи целите на проекта с неговото завършване.  

Матрицата на логическата рамка показва връзката между целите на ОЕП, индикаторите за 
верификация, източниците за верифициране и предположенията и рисковете. Тя е 
средство да се опише планът по логичен начин, за да бъде добре проектиран, обективно 
описан и ясно структуриран. Логическата рамка дава основа за мониторинг и оценка на 
плана. 

Матрицата на логическата рамка помага за: 

• анализ на съществуващата ситуация, включително идентифициране на потребностите 
на заинтересованите страни и дефиниране на съответните цели; 
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• установяване на причинно-следствена връзка между началното положение, 
дейностите, резултатите, целите и главната цел (вертикална логика); 

• определяне на допускания, върху които се изгражда логически планът; 

• идентифициране на потенциалните рискове за постигане на целите и задачите; 

• създаване на система за наблюдение и оценка на изпълнението на плана и 
проектите; 

• създаване на комуникация и процес на обучение между заинтересованите страни, т.е. 
клиенти / бенефициенти, проектанти, отговорните лица и изпълнителите. 

 

Описание на общината 

Община Самоков се намира в административните граници на Софийска област и заема 
площ от 1210 кв. км. Тя е най-голямата на територията не само на област София, а и на 
цяла Западна България (като се изключи Столична община). На север общината граничи 
със Столична община, на изток с общините Ихтиман, Костенец и Долна баня, на юг с 
Якоруда, Белица и Рила, и на запад със Сапарева баня, Дупница, Радомир и Перник. Южно 
общината е ограничена от най-високата планина на Балканския полуостров – Рила, 
отворена е в посока север към София, изток към Ихтиман и Костенец, и западно към 
Дупница. 

Населението на община Самоков е 40 216 жителя, като общината е съставена от 1 град и 
28 села. Почти 71% от общият брой на населението в общината е концентрирано в 
общинския център град Самоков. 

Най-развитите икономически дейности за община Самоков са хотелиерство и 
ресторантьорство, преработваща промишленост, строителство и търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети. Туризмът заема ключова роля в развитието на местната 
икономика. 

Социалната инфраструктура включва обекти и дейности, които създават благоприятни 
условия за живот на населението и трудовите ресурси. Основните елементи на 
социалната инфраструктура са: 

• здравеопазване и социално дело; 

• просвета, култура и образование; 

• отдих , спорт и туризъм; 

• жилищно строителство; 

• материално-техническа база на търговията и битовите услуги; 

• общественото хранене и др. 

Образователна инфраструктура 

• Пет детски градини с пет филиала 

• Две начални училища 
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• Осем основни училища, от които две са с присъединени групи в детска градина и 
едно е професионално основно училище 

• Едно средно общообразователно училище 

• Едно спортно училище 

• Една профилирана гимназия 

• Две професионални гимназии – техническа гимназия и гимназия по туризъм 

Здравеопазване 

Здравеопазването в община Самоков е осигурено чрез една многопрофилна болница и 
две медико-диагностични лаборатории. 

Социални услуги 

Общината разполага с два дома за възрастни хора и един център за социални услуги. 

Културна инфраструктура 

Община Самоков е известна със своите културни традиции. В Самоков са декларирани и 
обявени 120 паметника на културата, от тях 7 с национално значение. В общината 
функционират културни институции като читалища, графична база и постоянно 
действащия към нея работен семинар, Детски театър “Веселушко”, Телевизия “Канал 
Рила”. 

За запазването и развитието на културните традиции допринасят и четирите клуба на 
пенсионера – два в Самоков и по един в селата Говедарци и Радуил. 

Спортна инфраструктура 

Община Самоков има многогодишни традиции в развитието на редица спортове. Тя е 
известна като най-големия център на ски спорта в страната. Силно развити са футболът, 
биатлонът, мотоциклетния спорт, ориентирането, спортната борба и баскетболът. Добра 
реклама за града е и домакинството на международното рали “България”. На територията 
на Община Самоков са регистрирани 23 спортни клуба, които получават общинска 
субсидия за дейността си през годината. 

Техническа инфраструктура 

Състоянието на техническата инфраструктура е добро. Поддържат се транспортната 
мрежа, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването и телекомуникациите. 
Електропреносната и разпределителната мрежа е добре развита и е в сравнително добро 
състояние. 

Околна среда 

Комплексната оценка на отделните групи фактори, влияещи върху качеството на средата 
показва, че Община Самоков се характеризира с добро качество на околната среда. 
Природните и климатични дадености на територията са с благоприятни екологични 
характеристики. Липсват крупни производствени замърсители на атмосферата, водите и 
почвата. Проблеми със замърсяването на атмосферата създават автомобилният транспорт 
и битовият фактор – прахта от непочистените и неблагоустроени улици. Проблемът за ВиК 
структурата на град Самоков, к.к. Боровец и селата е доизграждането и реконструкцията 
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на водопроводната и канализационна мрежа. Община Самоков се нуждае от съвременно 
депо за твърди битови отпадъци и от решаване на проблема с нерегламентираните 
сметища. 

Община Самоков получи безвъзмездна финансова помощ от оперативната програма 
"Околна среда" в размер на над 9 млн. лв. за изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците. Целта е да бъде намалено замърсяването на околната среда в 
общините Костенец, Ихтиман, Долна баня и Самоков, както и увеличаване на разделното 
събиране на битовите отпадъци и рециклирането им. По проект е предвидено 
регионалният център да включва изграждането на две клетки за неопасни отпадъци, 
система за улавяне на газовете, приемателен център за едрогабаритни отпадъци, 
инсталация за сепариране, както и изграждане на инсталация за компостиране на 
„зелени" отпадъци.  

Жилищен сектор 

Общината разполага с достатъчен брой жилища 573 на 1000 човека. Всяко трето жилище е 
необитавано, а 1283 жилища са пренаселени. Община Самоков не се нуждае от масово 
ново жилищно строителство. Статистическата потребност от социални жилища е 1314 бр. 
Приоритетната нужда е в четири други насоки: обновяване на съществуващия фонд, 
газификация на голяма част от жилищния фонд, повишаване на използваемостта на 
наличния фонд, осигуряване на социални жилища за маргиналните групи (чрез ново 
строителство или адаптиране на съществуващ сграден фонд). 

Проблемът за енергийната ефективност при жилищата става все по-значим като 
основните причини са високите цени на енергоносителите, липсата на достатъчно 
финансови ресурси от страна на домакинствата, липсата на сдружения на етажната 
собственост и глобалният стремеж към пестене на енергия в контекста на усилията за 
постигане на устойчиво развитие. 

Ограничената информация не дава възможност за технически подробна картина. Част от 
проблема се описва с типа използвано отопление. С централно отопление на територията 
на общината са символично застъпени само 2.2 % от жилищата, а с локално отопление - 
2.6 %, докато в селата процента е символичен - 0.8 % . Отоплението покрива над 70% от 
битовата консумация на енергия (респективно от съответните разходи на домакинствата). 
Много от жилищата в Самоков и почти всички в селата разчитат на твърдо гориво – 
предимно дърва и по-малко въглища.  

В тази връзка е от изключителна важност Община Самоков да провежда политика за 
енергийна ефективност и да използва методи за стимулиране на домакинствата да 
повишават енергийната ефективност на жилищата им и да ги сертифицират съгласно 
нормативните изисквания. 

 

Обхват на общинския енергиен план 

Общинският енергиен план инвестиционно обхваща само обектите, собственост или под 
разпореждане на Община Самоков и системата на уличното осветление, като предвижда 
и нови проекти свързани с ВЕИ.  
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Част първа 

ИЗХОДНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПОТРЕБЛЕНИЕТО И 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯТА В ОБЩИНАТА 

 

ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗХОДНОТО СЪСТОЯНИЕ 

 

Политики и приоритети за устойчиво развитие на общината 

Според Общинския план за развитие на Община Самоков за периода 2007-2013 г. част от 
проблемите в развитието на общината са: 

• нещадящо използване на природните ресурси; 

• упадък и закриване на основни отрасли в индустриалното производство и липса на 
сериозни инвестиции; 

• високо равнище на безработицата; 

• недостатъчно развита туристическа функция в града и селата; 

• недостатъчно развити и лошо поддържани мрежи на техническата инфраструктура; 

• хроничен недостиг на финансови средства за поддържане на местните пътища и 
ремонт на водопроводната мрежа; 

• необходимост от обновяване на съществуващия фонд и газификация на голяма част 
от жилищния фонд. 

Визията за развитие на община Самоков е да стане проспериращ туристически, спортен, 
стопански и културен център в непосредствена близост до столицата на България и при 
входа на най-големия национален парк „Рила”. 

Главната насока на устойчивото развитие на Самоков е:  

Постигането на устойчиво и балансирано развитие на общината чрез стабилно 
повишаване на производителността на труда във всички сектори на икономиката и 
управлението с акцент върху туризма, рационалното използване на наличния 
ресурсен потенциал и значимо подобряване качеството на жизнената среда и живота 
на хората. 

В дългосрочния План за развитие на Общината са заложени две Стратегически цели: 

1. Подобряване на икономическото благосъстояние и качеството на живота за 
широки обществени слоеве, повишаване на заетостта и постигане на социална 
интеграция и задоволително образователно ниво.  

2. Ефективно използване, съхраняване, обогатяване и социализиране на природното 
и културното наследство и осигуряване на здравословна и привлекателна за 
посещение и за заселване от столичани и европейски граждани жизнена среда.  
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Постигането на Стратегическите цели на Общината предполага осъществяването на 
следните пет приоритета: 

Приоритет 1: Устойчиво развитие на туризма. 

Приоритет 2: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика. 

Приоритет 3: Подобряване на социалния статус на населението и повишаване 
качеството на човешките ресурси. 

Приоритет 4: Подобряване на състоянието на инфраструктурите, благоустрояване на 
населените места и опазване на околната среда. 

Приоритет 5: Укрепване на административния капацитет и издигане ролята на местното 
самоуправление. 

Осъществяването на планираните мерки и дейности по така формулираните приоритети е 
взаимообвързан процес. В своята съвкупност те се допълват и гарантират 
осъществяването на стратегическите цели. 

 

Функции на общината в управлението на енергията 

Функциите на общината обуславят: 

• Разширяване на обхвата на енергийния план върху всички енергийни субекти на 
територията на общината. 

• Обхващане на дейности в обхвата на основните функции на общината. 

• Обособяване на две основни групи дейности – инвестиционни и неинвестиционни. 

• Разширяване на традиционния инструментариум за управление, изпълнение и 
финансиране на мерките за енергийна ефективност. 

Общината като потребител на енергия 

На този етап общината се явява главно консуматор на енергия. На територията на 
общината се използват електрическа енергия и следните енергоносители: природен газ, 
нафта и твърдо гориво. 

Забележка: Количествата консумирана енергия по енергоизточници и основни групи 

консуматори е илюстрирана в част: Технически параметри на изходното състояние. 

Общината като производител и доставчик на енергия 

На територията на Община Самоков няма изградени мощности за производство на 
енергия. Общината се явява инвеститор в енергийния сектор при изграждането на 
инфраструктура, свързана с газификацията на общинския сграден фонд. 

Общинският енергиен план ще подпомага енергийния баланс чрез намаляване на 
потреблението на енергия в публичния и частния сектор и евентуално чрез местно 
производство на енергия на базата на ВЕИ. По този начин общината може да поеме в 
известна степен функцията на производител на енергия. 

 



Община Самоков  

Общински енергиен план 14 

 

Общината като регулатор и източник на мотивация 

Общината може да играе много силна роля като мотиватор чрез осъществяване на редица 
дейности, които не изискват голям финансов ресурс, но демонстрират възможности за 
намаляване на потреблението на енергия. Тези дейности могат да включват: 

• Разработване на Стратегия за устойчиво енергийно развитие. 

• Провеждане на информационни кампании за популяризиране сред жителите на 
възможностите за икономия на енергия в домакинствата. 

• Представяне на финансови механизми за финансиране на мерки за енергийна 
ефективност в домакинствата и бизнеса. 

• Популяризиране на опита на други страни в производството на енергия на местно 
равнище. 

• Финансиране на проучвания на потенциала на ВЕИ на територията на общината, 
които да станат основа за стартиране на нови производствени мощности, и 
съдействие в процеса на осигуряване на подходящи условия за стартиране на бизнес 
начинания, свързани с производството на енергия от местни предприемачи. 

• Реализиране на дейности, насърчаващи частния сектор за изпълнение на мерки за 
енергийна ефективност. 

На този етап не са налице предпоставки за общината да действа като регулатор, тъй като 
се очаква произведената енергия да е от възобновяеми енергийни източници и въз 
основа на действащото законодателство Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране е единственият орган, упълномощен да легализира цените на енергията, 
независимо от източника. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗХОДНОТО СЪСТОЯНИЕ 

 

Производство и доставка на енергия на територията на общината 

Основните доставчици на енергия в Община Самоков: 

Електроенергия: Доставчик на електроенергия за община Самоков е „ЧЕЗ Електро 
България” АД. 

Газификация: Дружеството, което газифицира град Самоков и к.к. Боровец е „Комекес” 
АД. Основни участници в него са големите предприятия в града и общината. Самоков е 
включен към транзитния газопровод Русия - Гърция, Македония. Газопроводът 
първоначално обслужва предимно промишлените предприятия, но съоръжението е 
оразмерено да поеме цялата прогнозна консумация на природен газ в града и 
околността, включително и в курорта Боровец. До момента има изграден 80 км 
газопровод. 
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Потребление на енергия в рамките на обхвата на ОЕП 

На територията на община Самоков се използват основно следните видове енергия и 
енергоизточници: електричество, природен газ, дърва и въглища (твърдо гориво) и в 
много малки количества биомаса. Разходът на енергия в обектите, предмет на обхвата на 
плана, е показан в следващата фигура. 

 

Фигура 1: Годишно потребление на енергия в Община Самоков 

 

Паричните разходи на община Самоков за обектите, предмет на обхвата на плана, са 
показани в следващата фигура. 

 

Фигура 2: Годишни разходи за енергия в община Самоков 

 

От двете предходни диаграми се вижда, че макар консумацията на енергия да се запазва 
за последните две години, разходите за същата се покачват. Това е продиктувано от 
постоянното повишение на цените и тази тенденция ще се запази. 
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Дяловото разпределение на използваната енергия по типове енергоносители е 
представено в следващата фигура. 

 

Фигура 3: Дялово разпределение на изразходваната в община Самоков енергия по вид 

енергоносител 

 

 

Следващата фигура представя потреблението на енергия в общинските обекти по сектори. 

 

Фигура 4: Динамика на енергопотреблението за периода 2010 – 2012 г. по сектори 

 

 

Следващите фигури представят консумацията на енергия и паричните разходи по сектори 
и по видове енергоносител в общинския сграден фонд.  
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Фигура 5: Потребление на електроенергия в общинския сграден фонд 

 

 

Фигура 6: Разходи за електроенергия в общинския сграден фонд 

 

 

Фигура 7: Потребление на топлинна енергия от природен газ в общинския сграден 

фонд 

 

0.00

500.00

1 000.00

1 500.00

2 000.00

2 500.00

2010 2011 2012

MWh/год. Спортни обекти

Дом стари хора,клуб на пенсионера, 
кухни

Читалища,библиотеки,школи, 
музеи, галерии 

Административни сгради,кметства

Болница,поликлиника,селски 
здравни служби

Образование/училища, детски 
градини/

0.00

100 000.00

200 000.00

300 000.00

400 000.00

500 000.00

2010 2011 2012

лв./год. Спортни обекти

Дом стари хора,клуб на пенсионера, 
кухни

Читалища,библиотеки,школи, 
музеи, галерии 

Административни сгради,кметства

Болница,поликлиника,селски 
здравни служби

Образование/училища, детски 

градини/

0.00

2 000.00

4 000.00

6 000.00

8 000.00

10 000.00

2010 2011 2012

MWh/год.
Спортни обекти

Дом стари хора,клуб на пенсионера, 
кухни

Читалища,библиотеки,школи, 
музеи, галерии 

Административни сгради,кметства

Болница,поликлиника,селски 
здравни служби

Образование/училища, детски 

градини/



Община Самоков  

Общински енергиен план 18 

 

Фигура 8: Разходи за природен газ в общинския сграден фонд 

 

 

Фигура 9: Потребление на топлинна енергия от твърдо гориво (дърва и/или въглища) в 

общинския сграден фонд 

 

 

Фигура 10: Разходи за твърдо гориво в общинския сграден фонд 
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Забележка: Поради липса на адекватни данни на фигури 9 и 10 са представени 

разходите само за обектите в сектор Образование. 

Повечето от обектите намиращи се в град Самоков са газифицирани, но по селата масово 
се използва твърдо гориво за отопление. Отопление базирано на електроенергия или 
дизелово гориво почти не се среща.  

На Фигура 11 са показани разходите за електрическа енергия за улично осветление за 
периода 2010 – 2012 г. Очевидно е, че поради покачване на цената на електричеството 
значително по рязко се покачват паричните разходи. 

 

Фигура 11: Разходи за електроенергия за улично осветление в община Самоков 
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допринасят за откриването на нови работни места. С оглед на направените 
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държавни лесничейства – ДЛ – Самоков, с площ 34 631 ха и ДЛ – Боровец, с площ 18 692 
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ха. Залесената площ е 94% от общия горски фонд, 3,2% е незалесена 
дървопроизводителна и 2,8% нелесопригодна площ. Средно годишно се залесяват около 
400 дка. Дървесният ресурс, изразен като запас на горите, възлиза на над 11 млн. куб.м., а 
средно годишното ползване – 112 815 куб.м., от което 78% строителна дървесина, 
предимно иглолистна и 22% дърва за огрев. От 2003 г. функционира и Общинско 
лесничейство, което стопанисва 18 000 ха на територията на двете лесничейства. 

Сред безспорните предимства на биомасата като енергиен източник е фактът, че този 
ресурс е наличен в големи количества на територията на община Самоков. Освен че 
ресурсът е собственост на общината, което ще елиминира риска от ценови спекулации, 
разходите за транспорт, които са основен фактор при използването на биомаса, също ще 
са възможно най-ниски поради малкото разстояние между ресурса и потенциалните 
крайни консуматори.  

Оползотворяването на нискокачествена и отпадна дървесина ще създаде предпоставки за 
по-мащабно извършване на отгледни сечи, което е от сериозен интерес за горските 
стопанства на територията на общината. 

Въпреки че биомасата с произход от селското стопанство е с по-голям потенциал от 
дървесната биомаса, този вариант не е актуален поради ограничените количества на 
територията на такъв тип ресурс на територията на община Самоков. 

По-долу са представени три възможности за оползотворяване на ресурсите от биомаса в 
общината, като е отчетено, че е наличен минимален неизползван ресурс от 30 000 тона 
недобивана дървесина годишно. 

Б и о г а з  

Изборът на типа и плана на инсталацията за биогаз зависи в най-голяма степен от вида на 
наличната суровина. Количеството на суровината определя размера на биореактора, 
капацитета на блока за съхранение и ко-генерация. Качеството на суровината 
(съдържание на сухо вещество, състав, произход и т.н) определя технологията на процеса. 

Произведеният биогаз обикновено се използва за комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия (ко-генерация, CHP) или само за отоплителни цели. Най-
разпространено в Европа е използването на биогаз за комбинирано производство на 
топлина и енергия. Обикновено в развитите страни биогазът се изгаря в горелки за 
природен газ. Биогазът може да бъде изгарян за получаване на топлина на мястото на 
неговото производство, или да бъде транспортиран по тръбопроводи до крайните 
потребители 

За да е икономически изгодна, инсталацията за биогаз трябва да работи целогодишно, 
което означава, че е важно да се осигури стабилно и непрекъснато снабдяване със 
суровини с подходящо качество и количество. 

Транспортът и доставката на суровините играят съществена роля за работата на 
инсталацията за производство на биогаз. От значение са и потенциалните консуматори на 
енергия и възможностите за подаване на електрическа енергия към мрежата.  

За да се компенсира разликата между производството и потреблението, е необходимо 
произвежданият биогаз временно да се съхранява в подходящи съоръжения. 
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За момента най-ефективни икономически са инсталациите от 300 до 700 kW електрическа 
мощност. 

Подходящата площадка за строеж трябва да се намира на достатъчно разстояние  от 
жилищните зони, за да се избегнат неудобства, например като неприятни миризми. 

Трябва да се вземе предвид посоката на преобладаващите ветрове, за да се избегне 
възможността за разнасяне на миризми към жилищните зони. 

Площадката трябва да има лесен достъп до електропреносната мрежа, за да се улесни 
продажбата на произведеното електричество, а също така и до транспортната структура, 
за да се улесни транспорта на суровините и вторичната биомаса. 

От икономическа и енергийна гледна точка не е ефективно енергийните суровини да се 
транспортират на повече от 15 км. Следователно, инсталацията за производство на биогаз 
би трябвало да се разположи на разстояние по-малко от 15 км от източника на биомаса. 
Освен това, преработената биомаса (биошлам), която обикновено се използва за 
подобряване на свойствата на почвата не трябва да бъде транспортирана на повече от 15 
км поради повишаване на транспортните разходи. 

Транспортирането на топлина е свързано с големи разходи и неизбежни енергийни 
загуби. По тази причина инсталацията за производство на биогаз трябва да бъде 
отдалечена на разстояние по-малко от 1 км от потребителите на топлина. 

За нормалната експлоатация на централа за комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия с мощности 700 kW(ел.) и 1 000 kW(топл.) годишно са нужни около 
4 500 тона дървесина. 

П р я к о  и з г а р я н е  

Този начин на оползотворяване се реализира със специализирани котли на биомаса, като 
горивото може да бъде във вид на технологични трески (дървесен чипс) или пелети. 
Практиката показва, че отоплението базирано на дървесни трески е по-евтино с около 30 
% от това базирано на пелети за сметка на малко по високи инвестиции за складово 
стопанство. В сравнение с отоплението на газ използвано в момента в много от 
общинските сгради, отоплението базирано на дървесен чипс е по-евтино с над 60 %.  

Два варианта могат да се приложат за отопление на общинския сграден фонд: чрез малки 
котли монтирани във всеки обект или чрез изграждане на голяма централа за отопление. 

При избор на типа използвано гориво трябва да се има предвид, че колкото е по-малка 
инсталираната мощност на даден котел, толкова по-строги са изискванията към 
използваното гориво. Котли с мощност над 1 MW могат да се захранват с дървесни трески 
с влажност до 60%, докато по-малки котли с мощност до 200 – 300 kW, би следвало да 
работят с трески с влажност не повече от 25%.  

Предимствата на локалните котли за отопление са значително по-ниските инвестиции, 
както и отсъствието на необходимост да се изгражда топлопреносна мрежа, което води 
до по-добра възвръщаемост на вложените средства и възможността инвестициите да се 
правят поетапно при наличие на свободни средства. 

Практиката показва, че изграждането на голяма топлоцентрала е не само скъпо, но и 
себестойността на произвежданата топлинна енергия е сравнително висока след отчитане 
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на значителните амортизационни разходи за оборудване и топлопреносна мрежа. 
Предимствата на такава централа са, че няма да има толкова строги изисквания към 
горивото и то може директно да се доставя до консуматора, без да се използват буферни 
складове или силози за атмосферно сушене. При изграждането на такъв проект би 
следвало да се направи по-детайлно предпроектно проучване за потенциалните 
консуматори, тяхното местоположение и възможностите за изграждане на топлопреносна 
мрежа.  

В настоящия доклад по-подробно е оценена инвестицията за подмяна на горивната база 
на отделните обекти, като се очаква това да се осъществи едва след изготвяне на 
енергийни обследвания и саниране на сградния фонд. 

За отопление и БГВ в общинския сграден фонд ще са нужни около 7 500 тона дървесина 
годишно. 

П р о и з в о д с т в о  н а  п е л е т и  

Практиката показва, че за създаване на едно рентабилно производство, капацитетът на 
дадена фабрика трябва да е минимум 1 тон на час готова продукция и мощностите да се 
използват на трисменен режим с цел избягване на предварителното подгряване и 
настройка на машините.  

Създаването на подходяща инфраструктура е основно перо при оценяване на 
инвестиционните разходи за изграждането на такъв тип производство. Трябва да са 
предвидени складови площи за доставяната входна суровина, производствена сграда, 
както и складови площи за готовата продукция.  

Тук трябва да се упомене, че въпреки бързото развитие и непрекъснатото повишаване на 
ефективността на инсталациите за оползотворяване на биомаса, самото производство на 
пелети е сравнително нова технология, развиваща се едва от около 25 години. 
Правилното проектиране на самата фабрика е основен фактор за успешното и пускане в 
експлоатация.  

Отчитайки минимална производителност от 6 000 тона готова продукция на година, 
годишно трябва да се осигурят около 12 000 тона влажна дървесина. 

Х и д р о н е р г и я  

На територията на община Самоков са разположени басейните на горните течения на 
реките Искър и Марица. Двете реки се характеризират със снежно-дъждовен режим, 
високи води през есента и зимата. Река Искър извира от централния дял на Рила и събира 
водите на Бели, Черни и Леви Искър, като след това преминава през Самоковско поле, 
приемайки водите на реките, Боровецка Бистрица и Палакария. Река Марица води 
началото си от Маричини езера.  

Безспорните предимства на производството на електрическа енергия от водни 
електрически централи (ВЕЦ) е, че себестойността на произведената енергия не зависи от 
международните цени на горивата и при работа не се генерират парникови газове. 

За получаване на конкретни данни свързани с потенциала на хидроенергията е 
необходимо да се определят подходящи терени, собственост на общината, по поречието 
на реките и да се извършат детайлни предпроектни проучвания, като основните фактори 
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влияещи на избора трябва да са дебит и напор на водния ресурс, както и възможност са 
свързване към електропреносната мрежа на страната. 

Предварителните разчети показват, че възможности за изграждане на такива централи 
има по поречието на река Черни Искър и по поречието на река Искър под Самоков. 

С л ъ н ч е в а  е н е р г и я  

Основния показател за слънчев ресурс е сумарната слънчева радиация на хоризонтална 
повърхност за година. Този показател за гр. Самоков е около 1 222 kWh/m2.год. Тази 
стойност е по-ниска от средната за страната и поради тази причина изграждането на 
фотоволтаични централи се счита за нерентабилна инвестиция. Монтаж на слънчеви 
колектори за БГВ и отопление на басейни обаче може да се разгледа като потенциална 
инвестиция за намаляване на разходите за енергоносители в общинския сграден фонд. 

При оценката на такъв тип инвестиция трябва да се вземат предвид разположението на 
обектите, дневната консумация на топла вода и използвания енергоносител към момента. 
Практиката показва, че подобен род инвестиции са със срок на откупуване от 5 и 12 
години в зависимост от енергоносителя използван, преди внедряването на слънчевите 
колектори.  

Годишно за района на Самоков може да се добиват около 550 kWh от всеки 1 m2 
инсталиран панел. 

 

Г е о т е р м а л н а  е н е р г и я  

Основното предимство на геотермалната енергия е, че може да осигурява топлина и 
енергия 24 часа в денонощието през цялата година. На територията на община Самоков 
се намира термоминералното находище „Белчин бани”, като дебита на минералния 
извор е 8 л/ч, а температурата на водата е 41 оС. Освен че е с доказано лечебни качества, 
водата от извора може да се използва за отопление и/или охлаждане чрез термопомпи 
тип вода/вода, както и директно за отопление чрез подово отопление или вентилаторни 
конвектори при наличието на достатъчно свободен дебит. 

Предимствата на термопомпите вода/вода, използващи геотермална енергия, е 
изключително високата им ефективност. Поради постоянната температура на водата в 
първичния контур коефициента на трансформация (COP) на такъв вид агрегати може да 
достига до 6 W/W.  

Предварителни проучвания също така показват наличието на субтермални води (с 
температура между 14 и 20 оС), в района на село Ярлово, а вероятните райони за търсене 
на термоминерални (с температура над 20 оС) са долината на река Палакария и 
Самоковско поле.  

За устойчивата работа на термопомпите вода/вода температурата на използваната в 
първичния контур вода не е задължително да е висока, а единственото изискване е тя да 
е константна и водата да е с постоянен дебит. От тук може да се направи извода, че би 
следвало да се осъществи едно по-детайлно проучване за наличието на термални води на 
територията на община Самоков и при наличието на подходящ консуматор в района да се 
реализират проекти за отопление базирани на този ВЕИ. 
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ОЦЕНКА НА ИЗХОДНОТО СЪСТОЯНИЕ 

 

Базова линия на потреблението, сценарии 

Очакваната обща консумация на енергия за периода до 2020 г. е представена на Фигура 

12, като е отчетено влошаването на сградния фонд и съоръженията през годините. 
Очакваното покачване на консумацията е около 4 % годишно.  Графиката е построена на 
база на реалните разходи за 2010, 2012 и 2013 г. 

 

Фигура 12: Прогнозна консумация не енергия при запазване на текущото състояние на 

обектите 

 

 

Отчитайки ръста на цените на горивата и амортизацията на сградния фонд се очаква 
значително увеличение (над 30%) на разходите за отопление на община Самоков в 
периода 2014 -2020 г. при запазване на настоящото състояние на обектите.  

След направения анализ на състоянието на съществуващия сграден фонд и разходите на 
енергия за отопление, тези разходи бяха нормализирани. Изчисленията показват, че за да 
се постигне нужния целогодишен комфорт във всички общински обекти, разходите на 
енергия за отопление почти ще сеудвоят. 

Фигура 13 показва направените консервативни разчети за очаквания годишен разход на 
средства за отопление в периода до 2020 г., на база на вече номрмализираните разходи.  
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Фигура 13: Прогнозни разходи за отопление при запазване на текущото състояние на 

обектите 

 

 

На база на същите допускания е направен анализ на общите разходи за енергия на 
Община Самоков, като въпреки използвания консервативен подход е видно, че при 
запазване на съществуващото състояние само за 6 години от 2014 до 2020 г. разходите за 
енергия ще се увеличат с над 30 %. 

 

Фигура 14: Прогнозни разходи за енергия и енергоносители до 2020 г. 

 

Отчитайки получените резултати община Самоков би следвало да се възползва 
максимално от всички възможности за финансиране на проекти по енергийна 
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ефективност и ВЕИ с цел намаляване разходите си за енергия отчитайки коректно 
увеличаването на цените на енергоносителите и амортизацията на отделните обекти. 

 

Потенциал за енергийна ефективност  

Сградният фонд на общината може да се раздели условно на няколко под-групи: 
образование, здравеопазване, администрация, култура, социални дейности и спорт.  

Може да се каже, че състоянието на обектите в сектор образование е задоволително, като 
детските градини с града са с положена термоизолация и PVC дограма и за отоплението 
се използва природен газ. Училищата в града също се отопляват с природен газ, 
подменена им е дограмата, но само ОУ „Христо Максимов” е с положена топлоизолация. 
Детските градини и училищата намиращи се в селата обаче все още се отопляват на 
твърдо гориво или нафта и единствено в ОУ „Христо Смирненски” в село Радуил се 
използва за отопление дървесен чипс. Комфорта в обектите в сектор образование, които 
не се отопляват с природен газ е занижен и би следвало да се работи върху санирането на 
сградите и преминаване към по-евтини енергоизточници. 

МБАЛ Самоков и районната поликлиника в Самоков са със сменени дограми и се 
отопляват с природен газ, но термоизолация по стените и покрива не е поставяна, което 
води до завишени разходи за отопление.  

От административните сгради единствено сградата на община Самоков и бившия родилен 
дом са газифицирани, но самите сгради са с лоши енергийни характеристики, поради 
остаряла дограма и липса на топлоизолация. Останалите административни сгради на 
територията на общината се отопляват с твърдо гориво, като и при тях липсват изолация и 
нова дограма.  

От сградите в сектор култура, газифицирани са само Историческия музей и Младежкия 
дом. Останалите сгради (читалища и културни домове) се отопляват с твърдо гориво, а 
Детската школа по рисуване, Художествената галерия и Общинската библиотека с 
електричество. Състоянието на всички сгради от гледна точка на енергийната ефективност 
е незадоволително. 

Дома за стари хора в гр. Самоков е единствената сграда от сектор социални дейности, 
която е изцяло санирана. Отоплява се на природен газ. Дома за стари хора в село 
Ковачевци е с положена топлоизолация, но дограмата е дървена. Отоплението е с нафта и 
се характеризира с високи парични разходи. Информацията за другите сгради от този 
сектор е оскъдна, но е видно че състоянието им не е задоволително. 

Към спортните обекти в общината се включват Спортна зала „Арена” - Самоков и 
Общински хотел. Двата обекта са сравнително нови, отопляват се с природен газ и може 
да се каже, че по топлофизични характеристики сградите отговарят на съществуващите в 
момента нормативи за енергийна ефективност в България. 

Като цяло може да се каже, че общинският сграден фонд е в незадоволително състояние 
и има голям потенциал за реализацията на проекти свързани с енергийната ефективност и 
подобряване на сградния фонд. 
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Препоръчително е да се потърсят данни за средните поддържани температури в сградите 
от сектор образование, от съответните здравни служби упражняващи контрол и при  
установяване, че комфортът е занижен незабавно да се вземат мерки. 

 

След оценка на състоянието на общинския сграден фонд и възможностите за неговото 
подобрение бяха изчислени евентуалните спестявания на енергия по сектори. От Фигура 
15 е видно, че при саниране на целия общински сграден фонд разходът на енергия ще 
намалее с над 30 %. За базов разход е приет нормализирания разход за отопление на 
сградния фонд. 

 

Фигура 15: 
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Уличното осветление на територията на общината е решено с газоразрядни лампи. Тази 
технологии се характеризират с висока консумация на електрическа енергия и високи 
разходи за експлоатация и поддръжка поради ограничения живот на оцветителите. 
Препоръчително е да се разгледа възможността за поетапна подмяна на тези осветители 
със светодиодни такива, характеризиращи се с ниска консумация на енергия и по-дълъг 
живот на осветителите. 

На територията на Община Самоков няма изградени мощности за производство на 
енергия. Потенциалът за използването на ВЕИ не е достатъчно проучен. Предварителните 
разчети показват наличие на значителни ресурси от дървесна биомаса и възможност за 
оползотворяване на хидроенергия. 

Въз основа на предварителните разчети за наличните ВЕИ на територията на общината, са 
разгледани следните възможни проекти даващи възможност за оползотворяване на този 
ресурс и подобряване на енергийната ефективност на общината (Таблица 1). 

 

Таблица 1: Годишни спестявания и приходи при оползотворяване на ресурсите от ВЕИ в 

община Самоков 

Проект 
Инвестиции 

(лв.) 

Спестена 
енергия 

(MWh/год.) 

Спестени 
средства 
(лв./год.) 

Произведена 
енергия 

(MWh/год.) 

Приходи 
(лв./год.) 

Спестени 
емисии 
(т/год.) 

Изграждане на две ВЕЦ 4 300 000 - - 4 400 800 740 4 572 

Изграждане на фабрика за 
пелети и дървесен чипс 

1 600 000 - - - 475 243 - 

Изграждане на централа за 
комбинирано производство 
на топлинна и електрическа 
енергия 

6 000 000 6 000 240 000 4 200 1 209 768 5 570 

 

Препоръчително е също така, след саниране на сградния фонд да се подмени горивната 
база, като за отопление и БГВ се използва дървесен чипс. Този ресурс е наличен в големи 
количества на територията на общината и е очевидно, че тренда показващ поскъпването е 
значително по-полегат в сравнение с поскъпването на природния газ, електрическата 
енергия и другите енергоносители ползвани от общината. 

При изграждането на такива мащабни проекти естествено е първо да се направят 
детайлни предпроектни проучвания с цел намаляване на инвестиционните рискове. 

 

ФИНАНСОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

През последните три години общинският бюджет е отделял за енергийна ефективност 
средно около 50 000 лв. годишно.  

За ограничения може да се говори по линия на задължения на общината по обслужване 
на кредити или други подобни задължения и във връзка със законовото ограничение 
свързано с процент от собствените приходи на общината.  
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По отношение на обслужване на кредити общината има такъв. Последната вноска по него 
е през януари 2014, така че на практика общината няма ограничение в тази посока. 

Точно число относно обема на кредити, които общината може да вземе е трудно да се 
посочи, тъй като то зависи от бюджетите на общината за периода на плана. Конкретни 
числа могат да се коментират ежегодно при актуализирането на ОЕП, отчитайки че 
ежегодните погасителни вноски на могат да бъдат по-високи от 20% от собствените 
приходи и изравнителната субсидия. 

Проблем би могъл да се очаква по линия на гарантирането или обезпечаването на 
кредити. Общинското ръководство, ако няма подходящи обекти като обезпечение може 
да осигури гаранции за проекти свързани с ЕЕ и ВЕИ от Фонд „Енергийна ефективност и 
възобновяеми източници”. 
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Част втора 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПОТРЕБЛЕНИЕТО И 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯТА В ОБЩИНАТА 

 

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПЛАНА 

 

Териториален и функционален обхват  

Териториален обхват 

Настоящият енергиен план обхваща цялата територия на Община Самоков. 

 

 

 

Функционален обхват 

Общинският енергиен план обхваща само обектите, собственост или под разпореждане 
на Община Самоков и системата на уличното осветление. Обхватът на този план не 
включва: жилищния сектор, местната промишленост, транспорта, както и всички останали 
обекти на потребление и/или производство на енергия, които са разположени на 
територията на общината, но не са нейна собственост или за които общината няма 
делегирани права и задължения за стопанисване.  

В съответствие с така определения териториален и функционален обхват на плана се 
предвижда обекти на планиране да са следните групи обекти на крайно потребление на 
енергия: 
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Таблица 2: Сектор Образование: Списък на училищата и детските градини в Община 

Самоков 

Наименование Вид Населено място Вид финансиране 

ОДЗ "Звънче" целодневна детска 
градина 

Самоков Общинско 

ОДЗ "Зорница" седмична детска 
градина 

Самоков Общинско 

ОДЗ "Самоково" целодневна детска 
градина 

Самоков Общинско 

ЦДГ "Детелина" целодневна детска 
градина 

Самоков  Общинско 

ЦДГ "Пролет" целодневна детска 
градина 

Самоков Общинско 

НУ"Петър Берон" начално (І - ІV клас) Самоков Общинско 

НУ "Станислав 
Доспевски" 

начално (І - ІV клас) Самоков Общинско 

ОУ"Митрополит Авкс. 
Велешки" 

основно (І - VІІІ клас) Самоков Общинско 

ОУ "Христо Максимов" основно (І - VІІІ клас) Самоков Общинско 

ОУ "Христо 
Смирненски" 

основно (І - VІІІ клас) Радуил Общинско 

ОУ "Васил Левски" основно с 
(присъединена) група в 
детска градина 

Ярлово Общинско 

ОУ "Димчо Дебелянов" основно (І - VІІІ клас) Говедарци Общинско 

ОУ "Св.Св.Кирил и 
Методий" 

основно (І - VІІІ клас) Самоков Общинско 

ОПУ "Неофит Рилски" ОУ с професионални 
паралелки 

Самоков Общинско 

СОУ "Отец Паисий" V - ХІІ клас Самоков Общинско 

СУ"Никола Велчев" спортно Самоков Общинско 

Профилирана гимназия 
"Константин Фотинов" 

профилирана гимназия Самоков  Общинско 

Професионална 
техническа гимназия 
"Никола Й. Вапцаров" 

професионална 
гимназия 

Самоков Държавно 

Професионална професионална Самоков Държавно 
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гимназия по туризъм гимназия 

 

Таблица 3: Сектор „Здравеопазване”: Списък на здравните заведения в Община Самоков 

Наименование Населено място 

Многопрофилна болница за активно 
лечение - Самоков” ЕООД 

Самоков 

„Медико-диагностична лаборатория 
хемотест медикал” ООД 

Самоков 

„Медико-диагностична лаборатория 
„Ексрей-Самоков” ЕООД 

Самоков 

 

Таблица 4: Сектор „Социални услуги”: Списък на социалните заведения в Община 

Самоков 

Наименование 
на социалното 
заведение 

Тип Брой Населено 
място 

Места/ 
Капацитет 

Центрове за 
социална 
рехабилитация 
и интеграция на 
деца и лица с 
увреждания 

Социални услуги, които се 
предоставят в общността 

1 Самоков 40 

Дом за стари 
хора 

Специализирани институции за 
предоставяне на социални услуги 

1 Самоков 120 

Дом за стари 
хора 

Специализирани институции за 
предоставяне на социални услуги 

1 Ковачевци 26 

 

Таблица 5: Сектор „Култура”: Списък на читалищата в Община Самоков 

Читалище Населено място 

Просвета-1939 г. село Марица 

Стойне Ангелов-1932 г. село Бели Искър 

Христо Ботев-1903 г. село Радуил 

Светлина-1909 г. село Белчин 

Виделина-1932 г. село Широки дол 

Христо Ботев-1926 г. село Райово 

Михаил Дашин-1911 г. село Драгушиново 
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Васил Левски-1937 г. село Алино 

Васил Левски-1951 г. село Ново село 

Надежда-1927 г. село Рельово 

Отец Паисий-1910 г. село Доспей 

Светлина-1965 г. град Самоков 

Читалище-паметник Отец Паисий -1859 г. град Самоков 

Христо Ботев-1928 г. село Говедарци 

Младост-2003 г. град Самоков 

Селска пробуда-1904 г. село Ковачевци 

Искра 1925 г. село Горни Окол 

Пробуда-2002 г. село Злокучене 

Свобода-1940 г. село Мала църква 

Васил Левски-1940 г. село Маджаре 

Св.Св. Кирил и Методий-1928 г. село Ярлово 

Светлина-1940 г. село Поповяне 

Пробуда-1920 г. село Клисура 

Просвета село Шипочане 

Любен Каравелов село Гуцал 

Любословие-2009 г. град Самоков 

 

Участници в съставянето и изпълнението на плана 

Настоящият енергиен план на община Самоков е разработен от Центъра за енергийна 
ефективност ЕнЕфект въз основа на официално възлагане и задание от страна на 
ръководството на общината (договор от 07.05.2013 г.). В процеса на разработването от 
служители от Дирекция „ТСУ и Европейски програми” на общинската администрация бяха 
предоставени изходни данни и бяха формулирани редица предварителни изисквания. По 
време на работата са проведени поредица от срещи с кмета и с водещи специалисти от 
общинската администрация, по време на които са обсъждани и съгласувани основните 
параметри на плана. 

Важно условие за успешното разработване и изпълнение на ОЕП е наличието на 
квалифицирани и мотивирани кадри и институции. В дейностите по разработването и 
изпълнението на плана ще вземат участие общински ръководители и специалисти, 
занимаващи се с енергийната ефективност и опазването на околната среда, както и 
външни специалисти и консултанти и представители на местни енергийни фирми. Със 
заповед на кмета на общината и по негова преценка ще бъде образувано Звено за 
управление на енергията с ръководител ресорния заместник кмет и участници 
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представители на технически и финансови дирекции и отдели, главния архитект, еколога 
на общината, звеното по подготовка на проекти и др., което ще работи в партньорство с 
неправителствения сектор и широк кръг от участници при изпълнението на конкретните 
дейности. Съгласно изискванията на ЗЕЕ общината трябва да назначи енергиен 
мениджър, който да отговаря за цялостната енергийна политика на общината, както и 
енергийни мениджъри в отделните общински обекти. Дейностите на отделните групи 
участници ще бъдат ясно разграничени с точно описани отговорности. 

 

Цели и приоритети на общинския енергиен план 

Дейностите по повишаване на енергийната ефективност са свързани с Приоритет 4 от 
дългосрочния План за развитие на Община Самоков: 

Подобряване на състоянието на инфраструктурите, благоустрояване на 

населените места и опазване на околната среда. 

Във връзка с това планът е разработен на основата на следните предварително 
определени цели до 2020 г.: 

1. Намаляване на разходите за енергия в общински обекти с 20% 

2. Подобряване на комфорта в общинските сгради и улиците на населените места в 
резултат на предприетите мерки за енергийна ефективност. 

3. Детайлно изследване на възможностите и потенциала за използване на ВЕИ на 
територията на общината с цел 10% от произведената енергия да бъде от такива 
източници. 

4. Намаляване на емисиите на парникови газове с 18%. 

5. Подкрепа на трудовата заетост и на общинския бюджет 

 

РАМКА НА ФИНАНСОВИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ПЛАНА 

 

Собствени средства 

Общината не разполага с голям обем собствени средства, които да се използват за 
нуждите на енергийната ефективност. Поради тази причина собствените средства се 
предвижда да бъдат изразходвани като съфинансиране на одобрени проекти с грантова 
компонента, изискващи собствено участие. Става въпрос както за проекти, свързани с 
пряко изпълнение на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ, така и за такива, 
предвиждащи изготвяне на предпроектни проучвания, енергийни обследвания, 
инвестиционни проекти и др. 

За последните три години за енергийна ефективност са отделени следните средства: 

2012 – 60 000 лв.  

2011 – 40 000 лв. 

2010 – 50 000 лв.  
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Таблица 6: Очаквани средства за периода до 2020 г. 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Хил. лева 150 000 155 000 160 000 165 000 170 000 175 000 180 000 

Общината ще участва в евентуални публично-частни партньорства с общински терени, 
стойността на които ще се определи в рамките на предпроектните проучвания. 

 

Средства от оперативни програми 

Общината има добър опит в усвояването на средства по ПРСР, ОПРР и други. 

Предвижда се този опит да се използва и разширява. Дейностите ще бъдат адресирани 
основно към следните програми: 

"Региони в растеж 2014-2020” 

Основен приоритет в ОПРР 2014 -2020 г. ще бъде устойчивото и интегрирано градско 

развитие. Приоритетът включва широк набор от допустими инвестиции. 

Оперативната програма предвижда целенасочени инвестиции в подобряване на 

енергийната ефективност на жилищни и обществени административни сгради. 
Концентрация се постига чрез фокусиране в допустимите градове и по конкретно в 

рамките на зоните на въздействие на съответните Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие (ИПГВР). Ще бъдат определени лимити за всяко ниво от 

градове (от 1 до 4 – Самоков е в ниво 4).  

Приоритетна ос 1: „Подкрепа за енергийната ефективност, интелигентно енергийно 

управление и използването на енергия от възобновяеми източници в публични 

инфраструктури, включително в публични сгради и в жилищния сектор”. 

Приоритетната ос включва няколко инвестиционни приоритети. Ще се комбинират 

инвестиции в общинска образователна, социална инфраструктура, енергийна 

ефективност и градски транспорт, както и културна и спортна инфраструктура. 

Когато е приложимо, интервенциите ще се осъществяват в съответствие с 

приоритетите на отделните секторни стратегически документи, за да се постигне 

координиран и интегриран подход. 

По тази програма ще се кандидатства за проекти адресирани към: 

• Подобряване на енергийната ефективност в публични сгради на общината – училища, 
детски градини, домове за възрастни. 

Очаквани средства - ………………..лв.     Собствено участие - ………………лв. 

• Енергийноефективна реконструкция на системата на уличното осветление. 

Очаквани средства - ………………..лв.     Собствено участие - ………………лв. 

• Изграждане на мини ВЕЦ. 

Очаквани средства - ………………..лв.     Собствено участие - ………………лв. 
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Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020  

От формулираните до този момент приоритети на ПРСР за следващия програмен 

период следва да бъде разгледан Приоритет 5: „Насърчаване на ефективността на 

използване на ресурсите и подкрепа на прехода към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в секторите земеделие, храни и гори” и по-

специално Приоритетна област 5В: „Улесняване на доставките и използване на 

възобновяеми източници на енергия от вторични продукти, отпадъци, остатъци и 

други нехранителни суровини за целите на биоикономиката”. 

По тази програма се предвижда да се търси финансиране за: 

• Проект за изграждане на фабрика за производство на дървесни пелети и брикети с 
използване на суровина от общинското горско стопанство. 

Очаквани средства - ………………..лв.     Собствено участие - ………………лв. 

• Изграждане на локални топлоцентрали. 

Очаквани средства - ………………..лв.     Собствено участие - ………………лв. 

• Подмяна на горивната база на индивидуални котли в общински обекти. 

Очаквани средства - ………………..лв.     Собствено участие - ………………лв. 

• Подмяна на горивната база в промишлени обекти – пекарни. 

Очаквани средства - ………………..лв.     Собствено участие - ………………лв. 

 

Средства по други програми 

Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” 

Програмата се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство 

между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. 

Тя обхваща две програмни области „Енергийна ефективност” (Програмна област 5) и 

„Възобновяема енергия” (Програмна област 6) на Европейското икономическо 

пространство (ЕИП) и е одобрена на 20 декември 2012 г. 

Програмен оператор: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (сега 

Министерство на икономиката и енергетиката, МИЕ). 

Програмен партньор на Донора: Дирекция за водни ресурси и енергия към 

Министерството на петрола и енергетиката, Кралство Норвегия. 

Цел на Програмата: Намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на 

въздуха. Програмата ще допринесе за намаляване на 35 хил. т СО2.  

Средства по Програмата: 15 600 288 евро, от които 13 260 245 евро (85 %), 

безвъзмездна финансова помощ (БФП), държавно съфинансиране – 2 340 043 евро (15%). 

Период на действие на Програмата: до 16 април 2017 г. 

Краен срок за изпълнение на дейности по Програмата: 30 април 2016 г. 
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Процедури за подбор на проекти: 

1. Използване на водната енергия като източник за производство на електрическа 

енергия от малки водноелектрически централи на напоителни и ВиК системи – 

пилотна иновативна схема 

� Бенефициенти – държавни и общински предприятия, общини. 

� Бюджет на процедурата, включително национално съфинансиране – 2 352 942 

евро.  

� Минимална стойност на БФП: 250 000 евро. 

� Максимална стойност на БФП – 750 000 евро. 

� Максимален процент БФП – 90 %. 

2. Повишаване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми 

източници за отопление в общински и държавни сгради и локални отоплителни 

системи: 

• Повишаване на енергийната ефективност – замяна на горива/котли, подмяна и 

реконструкция на абонатни станции и отоплителни инсталации: 

� Бенефициенти – държава и общини. 

� Бюджет на процедурата, включително национално съфинансиране – 2 941 

176 евро. 

� Минимална стойност на БФП: 170 000 евро. 

� Максимална стойност на БФП – 500 000 евро.  

� Максимален процент на БФП – 100 % за публични сгради, държавна и  

общинска собственост; 60 % за локални отоплителни системи.  

• Използване на енергия за отопление от възобновяеми източници – използване 

на биомаса, слънчева, аеротермална, хидротермална и геотермална енергия за 

производство на топлинна енергия: 

� Бенефициенти – държава и общини. 

� Бюджет на процедурата, включително национално съфинансиране – 4 705 

882 евро.  

� Минимална стойност на БФП: 170 000 евро. 

� Максимална стойност на БФП: 500 000 евро. 

� Максимален процент на БФП: 100 % за публични сгради, държавна и 

общинска собственост; 60 % за локални отоплителни системи. 

Посочените бюджети са прогнозни и Програмният оператор (МИЕ) си запазва 

правото да прехвърля средства от една процедура в друга с оглед финансиране на 

качествени проекти. 

Графикът за стартиране на процедурите ще бъде публикуван допълнително на сайта 

на МИЕ и Програмата. 

По тази програма се предвижда да се търси финансиране за: 

• Проект изграждане на фабрика за производство на дървесни пелети и брикети с 
използване на суровина от общинското горско стопанство. 
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Очаквани  средства - ………………..лв.     Собствено участие - ………………лв. 

• Изграждане на локални топлоцентрали 

Очаквани  средства - ………………..лв.     Собствено участие - ………………лв. 

• Подмяна на горивната база на индивидуални котли в общински обекти. 

Очаквани  средства - ………………..лв.     Собствено участие - ………………лв. 

 

Кредитно финансиране 

Общината постигна много добър резултат, финансирайки проект за УО и 
енергийноефективна реконструкция на общински училища, детски градини и болница с 
кредитни средства през 2005 г.  

След януари 2014 г. общината няма да обслужва кредити и потенциално може да осигури 
около 2 млн. лева като банкови кредити, които да се използват преимуществено като 
собствено участие, мостово финансиране и за изработване на енергийни обследвания, 
предпроектни проучвания и проекти, необходими за кандидатстване по оперативните 
програми и ПРСР. 

 

Публично-частно партньорство (ПЧП) 

Общината не разполага с достатъчна собствени и привлечени средства за да може да 
реализира мащабна програма по енергийна ефективност и ВЕИ, за каквато има много 
добър потенциал. Една от отличните възможности тази бариера да се преодолее е 
включване на бизнес и други партньори в проекти представляващи взаимен интерес. 
Такива проекти са: 

• Изграждане на фабрика за пелети и брикети – общината може да участва с 
предоставяне на терен и осигуряване на суровина за фабриката. 

• Изграждане на мини ВЕЦ – терени и инфраструктура. 

• Изграждане на малки топлоцентрали – терен и осигуряване на гориво.  

ПЧП е от ключово значение за финансирането на проектите, тъй като по оперативните 
програми общината не може да кандидатства сама защото не е микро, малко или средно 
предприятие.  

Задължително е съвместното дружество да се създаде още през 2014 г., за да може за 
натрупа три отчетни години, без което условие не може да кандидатства за грантове по 
ОП „Конкурентоспособност” и подобни оперативни програми. 

Проекти: 

• Изграждане на фабрика за производство на дървесни пелети и брикети с използване 
на суровина от общинското горско стопанство. 

Търсени средства - ……………….. лв.     Собствено участие - ……………… лв. 

• Изграждане на две локални топлоцентрали. 
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Търсени средства - ……………….. лв.     Собствено участие - ……………… лв. 

• Изграждане на мини ВЕЦ. 

Търсени средства - 1 800 000. лв.     Собствено участие - 300 000 лв. 

 

Забележка:  

В текста по-горе позициите отбелязани в жълто са празни. Те ще се попълнят през 

2014 г. на база информация от предпроектни проучвания и одити, от условията и 

изискванията по Оперативните програми и ПРСР, както и в зависимост от 

контрибуцията на участниците в публично-частни партньорства. 

 

Таблица 7: Финансова рамка на Общинския енергиен план 

 

Финансовата рамка подлежи на задължително актуализиране всяка година. Особено 
важно е то през 2014 г., тъй като в момента още няма конкретна информация по 
условията и изискванията на оперативните програми и на програмата за развитие на 
селските райони през новия програмен период 2014-2020 г. 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Собствени приходи и обща изравнителна субсидия

Собствени средства

парични средства 150 000 155 000 160 000 165 000 170 000 175 000 180 000 1 155 000

обезпечения 200 000 200 000 400 000

в натура 300 000 300 000 600 000

Грантови средства

Региони в растеж 500 000 1 100 000 1 100 000 2 700 000

ПРСР 400 000 400 000

Норвежки фонд 200 000 200 000

Други

Меки кредити

БФЕЕ 500 000 500 000

Източник 2 800 000 800 000

Източник 3

Публично частно партньорство

Партньор 1 30 000 40 000 60 000 300 000 430 000

Партньор 2 30 000 40 000 60 000 300 000 430 000

Партньор 3 30 000 40 000 60 000 300 000 430 000

Мостови кредити

Банка 1

Банка 2

Банка 3

Лихви

Кредит 1

Кредит 2

T O T A L 240 000 1 775 000 1 840 000 1 565 000 1 070 000 975 000 180 000 7 645 000

Година
Общо
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ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ 

 

ОЕП предвижда финансиране на проекти и „меки” дейности/мерки свързани с ЕЕ и ВЕИ. 
Под проекти се имат предвид преди всичко инвестиционни проекти отнасящи се до 
намаляване консумацията на енергия в общински обекти или до изграждане на мощности 
базирани на потенциала от ВЕИ на територията на общината. 

„Меките” мерки са преди всичко предпроектни проучвания, одити, подготовка на 
апликации и подобни действия необходими за осигуряването на средства по 
оперативните програми и от други финансови източници. Към меките мерки се отнасят и 
дейности популяризиращи ЕЕ и ВЕИ сред населението и бизнеса и осигуряващи подкрепа 
за изпълнението на ОЕП.  

 

Потенциални проекти и дейности 

При разработването на плана са коментирани с ръководството и експерти на общината 
всички възможни проекти и дейности, които биха могли да се изпълнят и поради това се 
наричет потенциални. В зависимост от оценката на всеки от потенциалните проекти, 
възможностите за финансирането му и други фактори ОЕП е заложено подмножество от 
потенциалните проекти. 

 

А. Подобряване на енергийната ефективност на общинския сграден фонд 

Състоянието на общинският сграден фонд не само на територията община Самоков, но и в 
цялата страна е незадоволително от гледна точна на енергийната ефективност. 
Болшинството от сградите са строени преди 1990 г., когато изискванията към потребената 
енергия за отопление не са били основен фактор при проектирането. В резултат на това, а 
и отчитайки постоянния ръст на цените на горивата може да се твърди, че разходите за 
отопление на общинския сграден фонд са необосновано високи и е наложително 
незабавно да се предприемат мерки за намалението им. Поради финансови и технически 
причини в доста сгради нивото на отопление не отговаря на нормативните изисквания.  

 

Таблица 8: Списък на общинския сграден фонд, необходимите инвестиции за 

подобряване на енергийната ефективност, очакваното намаляване на разходите за 

отопление 

Обекти Препоръки 
Инвестиция 

Спестена 
енергия 

Спестени 
средства 

Спестени 
емисии 

Срок на 
откупуване 

лв. kWh/год. лв./год. т/год год. 

Образование 

ОДЗ "Звънче" Смяна на горивна база 18 496 0 7 448 27 2.5 

ОДЗ "Зорница" Смяна на горивна база 34 525 0 13 271 48 2.6 

ЦДГ"Детелина" Смяна на горивна база 34 759 0 14 692 53 2.4 

ЦДГ"Самоково" Смяна на горивна база 34 418 0 12 622 45 2.7 
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ЦДГ"Пролет" Смяна на горивна база 14 687 0 5 021 18 2.9 

ЦДГ"Пролет"- филиал 
Махала 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

50 851 88 000 3 171 0 16.0 

ЦДГ"Пролет"-филиал 
П.Берон 

Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

29 767 15 750 3 953 12 7.5 

ЦДГ "8 - ми март" Смяна на горивна база 34 525 0 13 271 48 2.6 

Детска градина 
"Незабравка" 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

59 938 106 400 5 206 0 11.5 

Детска градина - 
с.Радуил 

Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

28 439 39 120 1 441 26 19.7 

Детска градина - 
с.Широки дол 

Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

57 191 91 560 3 372 0 17.0 

Детска градина - с.Бели 
Искър 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

79 728 149 200 5 376 0 14.8 

ЦДГ"Калина" - с.Райово 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

36 441 60 000 2 162 0 16.9 

ОУ "Митр. Авксенти 
Велешки" 

Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

244 521 162 135 40 696 0 6.0 

ОУ "Св.Св. Кирил и 
Методий" 

Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

80 221 50 198 12 600 39 6.4 

ОУ "Христо Максимов" Смяна на горивна база 13 138 0 2 962 11 4.4 

ОУ "Христо Максимов" Смяна на горивна база 17 256 0 6 595 24 2.6 

ОУ "Христо Максимов" Смяна на горивна база 7 715 0 760 3 10.2 

НУ "Станислав 
Доспевски" 

Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

244 631 162 225 40 719 127 6.0 

НУ"Петър Берон" 
Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

108 005 69 120 17 349 54 6.2 

СОУ "Отец Паисий" 
Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

525 910 369 270 92 688 289 5.7 

Спортно у-ще"Никола 
Велчев" 

Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

341 307 231 345 58 068 181 5.9 

ПГ "Константин Фотинов" 
Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

253 875 169 740 42 605 133 6.0 

ОПУ "Неофит Рилски" 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

508 831 494 665 82 000 235 6.2 

ОУ "Димчо Дебелянов"- 
с. Говедарци 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

150 615 139 650 43 032 84 3.5 

ОУ "Христо Смирненски"- 
с. Радуил 

Топлоизолация и смяна 
на дограма 

98 801 108 110 25 295 0 3.9 

ОУ "Христо Смирненски"- 
с. Радуил 

Топлоизолация и смяна 
на дограма 

17 190 18 810 4 401 0 3.9 

ОУ "Христо Смирненски"- 
с. Радуил 

Топлоизолация и смяна 
на дограма 

37 072 40 565 9 491 0 3.9 

ОУ "Васил Левски" -  
Марица 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

63 758 115 200 4 151 0 15.4 

ОУ "Васил Левски" - 
Ярлово 

Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

135 952 224 640 11 931 0 11.4 

ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ 3 362 565 2 905 703 586 349 1455   

Болница, поликлиника,  
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Болница 
Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

331 688 192 050 44 943 129 7.4 

Поликлиника 
Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

191 090 128 033 29 962 86 6.4 

ОБЩО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 522 778 320 083 74 906 214   

  

Административни сгради,кметства 

Община Самоков 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

524 112 511 385 84 771 243 6.2 

Общинско лесничейство 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

16 272 20 000 979 0 16.6 

Бивш родилен дом 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

48 767 39 520 6 551 19 7.4 

Полицейски участък 
Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

11 464 1 750 1 953 11 5.9 

ПРУ 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

66 473 121 200 5 930 0 11.2 

Кметство и здравна 
служба- с. Алино 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

30 682 48 000 2 349 0 13.1 

Кметство и читалище 
с.Бели Искър 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

102 354 196 000 7 063 0 14.5 

Кметство с.Белчин 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

46 683 78 400 3 836 0 12.2 

Кметство с.Говедарци 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

20 385 27 700 1 355 0 15.0 

Кметство с. Горни Окол 
Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

49 172 76 560 4 066 0 12.1 

Кметство и здравна 
служба- с. Гуцал 

Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

49 172 76 560 4 066 0 12.1 

Кметство с. Долни Окол 
Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

44 745 67 200 3 569 0 12.5 

Кметство и читалище с. 
Доспей 

Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

63 991 103 680 5 507 0 11.6 

Кметство и здравна 
служба- с. Драгошево 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

90 835 172 000 8 416 0 10.8 

Кметство с. Злокучане 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

29 206 44 600 2 182 0 13.4 

Кметство с. Клисура 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

13 776 14 250 697 0 19.8 

Кметство с. Ковачевци 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

72 898 136 000 6 654 0 11.0 

Кметство и читалище с. 
Маджаре 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

52 414 91 600 4 482 0 11.7 

Кметство и читалище с. 
Мала Цръква 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 

41 042 70 600 3 454 0 11.9 
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горивна база 

Кметство с. Марица 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

33 807 55 200 2 701 0 12.5 

Кметство и здравна 
служба- с. Ново село 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

38 872 65 600 3 210 0 12.1 

Кметство с. Поповяне 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

58 028 102 000 4 991 0 11.6 

Кметство и комбинирана 
сграда- с. Продановци 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

171 599 320 800 15 696 0 10.9 

ОБЩО 
АДМИНИСТРАТИВНИ 
СГРАДИ 

  1 676 749 2 440 605 184 477 274   

Читалища,библиотеки,школи,музеи, галерии 

Музей 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

65 952 57 000 9 449 27 7.0 

Младежки дом 
Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

59 017 35 820 8 991 28 6.6 

Детска школа по 
рисуване 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

21 643 10 710 5 698 32 3.8 

Художествена галерия 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

49 375 29 610 15 754 88 3.1 

Общинска библиотека 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

116 673 79 170 42 121 235 2.8 

Културен дом - четвърти 
квартал 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

188 616 360 000 17 614 0 10.7 

Читалище - с.  Алино 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

62 890 113 200 5 539 0 11.4 

Читалище - с. Белчин 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

62 716 112 800 5 519 0 11.4 

Читалище - с. Говедарци 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

314 242 620 000 22 341 0 14.1 

Читалище - с. Клисура 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

46 510 78 000 3 816 0 12.2 

Културен дом -  с. 
Ковачевци 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

61 327 109 600 5 362 0 11.4 

Читалище - с. Марица 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

480 218 980 000 35 314 0 13.6 

Читалище - с. Поповяне 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

76 081 140 800 6 889 0 11.0 

Културен дом, поща - с. 
Радуил 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

201 639 390 000 14 053 0 14.3 
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Културен дом - с. Райово 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

42 518 25 900 13 780 77 3.1 

Читалище - с. Маджаре 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

50 851 30 800 16 387 91 3.1 

Читалище - с. Рельово 
Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

47 378 80 000 2 883 0 16.4 

Народно читалище - с. 
Доспей 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

16 272 20 000 721 0 22.6 

ОБЩО   1 963 919 3 273 410 232 231 578   

Социални 

Дом стари хора - Самоков Смяна на горивна база 52 853 0 30 547 110 1.7 

Дом стари хора - с. 
Ковачевци 

Топлоизолация и смяна 
на горивна база 

34 280 0 9 439 21 3.6 

Социален патронаж 
"Кутна хора" 

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

51 024 30 940 16 461 92 3.1 

Социален център 
"Довери ми се"  

Топлоизолация, смяна на 
дограма и смяна на 
горивна база 

102 527 196 400 7 077 0 14.5 

ОБЩО СОЦИАЛНИ   240 685 227 340 63 524 222   

Спортни обекти 

Многофункциолнална 
спортна зала 

Смяна на горивна база 72 942 0 44 833 161 1.6 

Обшински хотел Смяна на горивна база 73 591 0 48 774 175 1.5 

              

ОБЩО СПОРТНИ   146 534 0 93 606 336   

  

ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА   7 913 230 9 176 141 1 235 092 3 078   

 

Забележка: Детайлна оценка за всеки обект по отделно е представена в Приложение. 

 

Очаквани резултати при изпълнение на всички проекти (потенциал): 

• Подобряване на комфорта на обитаване в обществените сгради и постигане на 
нормативно определените параметри на средата за отопление. 

• Намаляване на консумацията на енергия с 9 176 MWh годишно. 

• Намаляване на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на енергия 
с 1 235 092 лв. годишно. 

• Намаляване на емисиите от СО2 с около 3 078 тона годишно. 

• Удължен живот на изброените сгради и на техните инсталации и съоръжения. 

Общо необходимите инвестиции за реконструкция на всички общински сгради са 
определени на около 7 913 230 лв.  

Срокът на откупуване варира между 1,8 и 20,8 години в зависимост състоянието на обекта 
и използваното гориво за отопление към момента. Най-дългите срокове на откупуване са 



Община Самоков  

Общински енергиен план 45 

 

в обекти отопляващи се на твърдо гориво, поради сравнително ниската му цена, но тук 
трябва да се отбележи, че точно в тези обекти комфортът на обитаващите е най-нисък и 
ще бъде значително подобрен след изпълнение на проектите.  

В инвестиционните разходи не се отчита подмяната на вътрешните отоплителни 
инсталации или изграждането на нови такива ако те не са налични в даден обект. 

 

Б. Изграждане на фабрика за биогорива (пелети и чипс) 

Производството на пелети е сравнително нов начин за използване на ресурсите от ВЕИ не 
само за България, но и в света. Такъв тип горива се произвеждат от 25-30 години, но 
практиката вече показва, че инвестициите в такъв вид производство се характеризират с 
ниски рискове и добра възвращаемост. Естествено основния фактор оказващ влияние 
върху себестойността на крайния продукт, съответно възможностите за реализиране на 
пазара е разхода за суровината от която се произвежда продукта. При наличие на големи 
количества суровина в района на производство може да се твърди, че подобна 
инвестиция се възвръща за не повече от 4 години при правилно анализиране на пазара и 
добре организирано производство.  

Съществено е да се отбележи все по-нарастващото търсене на този продукт, който 
позволява получаването на топлинна от по-евтин енергоизточник, при същите 
възможности за автоматизиране на котлите както при газта, течните горива и 
електроенергията. 

Направените анализи за внедряването на такъв проект се базират на годишно 
производство от 6 000 тона и работа на 3 смени 5 дни в седмицата. За фабрика с такова 
производителност е нужен терен с площ между 4 и 6 дка, като годишно трябва да се 
преработват около 12 000 тона сурова дървесина. Основните съоръжения за такъв тип 
производство са: пелет преси; сушилна инсталация; дробилки за едро и фино смилане, 
пакетажна машина и помощно оборудване (охладител, шнекове, транспортни летни, 
кофъчни елеватори и др.). За обезпечаване на завода ще са нужни мотокар и челен 
товарач. Производствената сграда за фабрика с такъв капацитет е около 300 м2, а 
покритото складово стопанство около 2 000 м2. 

При оразмеряване на дробилния тракт на фабриката трябва да се отчете наличието на 
резерв за дробене на дървесен чипс, който в последствие да се използва за отопление на 
обществените сгради. Годишно ще са нужни между 7 500 и 10 000 тона суровина. 

 

Очаквани резултати: 

• Оползотворяване на неизползвани до момента, но налични ресурси от биомаса. 

• Осигуряване на нови работни места и по добра заетост на територията на общината. 

• Осигуряване на допълнителни приходи за общинския бюджет. 

• Икономии от използване на собствен чипс като гориво, спрямо останалите по-скъпи 
енергоносители 
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Таблица 9 показва основните показатели на проект за изграждане на пелетопроизводство 
с капацитет 1 до 1,5 тона на час. 

 

Таблица 9: Оценка на проект за изграждане фабрика за биогорива 

Проект 
Инвестиции 

(лв.) 
Приходи 
(лв./год.) 

Прост срок на 
откупуване 

(год.) 

Фабрика пелети 1 600 000 475 243 3.37 

 

В. Подмяна на улично осветление 

Голяма част от осветителните тела в община Самоков са физически остарели и имат нужда 
от постепенна смяна. Всички инсталирани осветителни тела са с газоразрядни лампи, част 
от които са живачни и имат задължителна нужда от подмяна поради високия си разход на 
ел. енергия. През периода 2014–2015 г. се препоръчва да се започне поетапна подмяна на 
всички улични осветители със светодиодни такива, на базата на „Обследване за 
енергийна ефективност на уличното осветление на Община Самоков” изготвено през 2012 
г. и обхващащо гр. Самоков, с. Радуил, с. Широк дол, с. Ярлово, с. Радуил, с. Говедарци, и 
с. Продановци. За останалите села в общината би следвало да се изготви допълнително 
обследване, като трябва да се има предвид, че на места в тези села мощността на 
осветителните тела е силно преоразмерена и са налични живачни лампи с мощности 400 
и 250 W, което е абсолютно ненужно предвид височината на стълбовете и нужната степен 
на осветеност.  

В таблици 10 и 11 са представени общия брой осветителни тела за град Самоков и селата 
на територията на общината, както и примерни мощности на светодиодни осветители, 
които могат да заменят съществуващите. 

Таблица 10: Съществуващи улични осветители в гр. Самоков и евентуални нови 

мощности на светодиодни осветители. 

Съществуващи осветитeли Светодиодни осветители 

           Тип      Брой         Тип      Брой 

НЛВН 150 W 70 LED 70 W 70 

НЛВН 100 W 238 LED 47 W 238 

НЛВН   70 W 493 LED 35 W 493 

НЛВН   50 W 1089 LED 24 W 1089 

КЛЛ      55 W 96 LED 24W 96 

 

Таблица 11: Съществуващи улични осветители в селата на община Самоков  

и евентуални нови мощности на светодиодни осветители. 

Съществуващи осветитeли Светодиодни осветители 

           Тип      Брой         Тип      Брой 

ЖЛВН 400 W 12 LED 70 W 12 

ЖЛВН 250 W 118 LED 70 W 118 
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ЖЛВН 125 W 922 LED 47 W 922 

НЛВН 100 W 10 LED 47 W 10 

НЛВН 70 W 925 LED 35 W 925 

НЛВН 50 W 1695 LED 24 W 1695 

PL 40 W 19 LED 24 W 19 

PL 55 W 576 LED 24 W 576 

 

Очаквани резултати: 

• Надеждност на работата на лампата и изключително дълъг експлоатационен живот в 
широк работен температурен диапазон – живот на лампите между 50 000 и 130 000 
часа светене. 

• Намалени разходи за подмяна и поддръжка на осветители и светло източници. 

• Запазване на яркостта на светлинния добив и светлоразпределението с течение на 
времето. В сравнение с НЛВН светодиодните запазват яркостта на светлинния добив и 
не влошават светлотехническите си характеристики. 

• Възможност за осигуряване на цвят на светлината максимално близък до дневната – 
със светодиодите може да се постигне целия диапазон на бялата светлина – от „бяла 
топла” до „бяла студена”, но изследванията показват, че така наречената „бяла 
нормална” светлина и то при цветна температура около 4000˚К е най-близка до 
дневната. При тази цветна температура дозите на визуално и биологично въздействие 
са значително по- добри от НЛВН и разбира се и от всички останали. 

• Намаляване на вероятността от намален светлинен добив, поради изгорели лампи 
или несветещи осветителни тела. 

• Намаляване на престъпността и ПТП поради по-добрата осветеност на улиците. 

Основните показатели на проект за подмяна на уличното осветление в община Самоков 
са представени в Таблица 12. 

 

Таблица 12: Оценка на проект за подмяна на улично осветление. 

Проект 
Инвестиции 

(лв.) 
Спестявания 

(лв./год.) 

Прост срок 
на 

откупуване 
(год.) 

Спестена 
енергия 

(MWh/год.) 

Спестени 
емисии 
(т/год.) 

Подмяна на 
улично 
осветление 

1 560 960 374 582 4.2 1 574 1 635 

 

Г. Изграждане на две мини ВЕЦ 

Предварителната оценка показва, че е възможно да се изградят две мини ВЕЦ с мощност 
около 500 – 600 kW всяка, като годишното производство на една централа ще е от 
порядъка на 2 000 до 2 500 MWh. През периода 2014 – 2015 година се препоръчва да се 
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изготви детайлно предпроектно проучване с цел максимално точна обосновка на 
инвестицията. Разходите за едно такова проучване са около 10 000 лв. за всяка централа, 
включени в инвестицията показана в Таблица 13. 

Проектите са подходящи за публично-частно финансиране, примерно участие на 
общината с терен, получаване на разрешителни и инфраструктура и на частния партньор с 
финансиране на оборудването. 

 

Очаквани резултати: 

• Оползотворяване на налични ВЕИ. 

• Осигуряване на нови работни места и по добра заетост на територията на общината. 

• Използване на местни материали и съоръжения. 

• Осигуряване на допълнителни приходи за общинския бюджет. 

Основните показатели на проект за изграждане на две ВЕЦ на територията на община 
Самоков са представени в Таблица 13. 

 

Таблица 13: Оценка на проект за изграждане две мини ВЕЦ 

Проект 
Инвестиции 

(лв.) 
Приходи 
(лв./год.) 

Прост срок 
на 

откупуване 
(год.) 

Годишно 
производство 

(MWh/год.) 

Спестени 
емисии 
(т/год.) 

Изграждане на две ВЕЦ 4 300 000 800 740 5.4 4 400 4 572 

 

Д. Използване на ресурс на геотермални води 

Определящо за цената на добиваната топлинна енергия от геотермални води е таксата за 
ползване на водата от източника и коефициента на трансформация на предвидената в 
проекта термопомпа вода/вода. 

Препоръчва се община Самоков да направи пред проектно проучване за възможностите 
за оползотворяване на наличните на нейната територия води, като се отчете и наличието 
на потенциален консуматор. Сравнение на цената на 1 МWh топлинна енергия добиван от 
такъв тип съоръжение с цените на топлинната енергия добивана от други горива е 
направено в Таблица 14. 

 

Таблица 14: Себестойност на топлинната енергия добивана от различни 

енергоизточници 

Себестойност отопление газ 89 лв./MWh 

Себестойност отопление дърва 43 лв./MWh 

Себестойност отопление въглища 35 лв./MWh 

Себестойност отопление нафта 149 лв./MWh 

Себестойност отопление електроенергия 208 лв./MWh 
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Себестойност отопление биомаса (трески) 33 лв./MWh 

Себестойност отопление с термопомпа вода/вода 35 лв./MWh 

 

Очевидно е, че цената на топлинната енергия добивана от такъв тип източник е една от 
най-ниските възможни (заедно с цената на отопление с дървесен чипс). Отчитайки също 
така сравнително ниските инвестиции (термопомпа с мощност от 100 kW е от порядъка на 
25 000-30 000 лв.), може да се твърди, че това е един изключително рентабилен начин за 
отопление и би следвало да се оценят по точно възможностите за внедряване на такъв 
тип проект. 

 

Е. Монтаж на слънчеви колектори за БГВ 

При оценката на такъв тип инвестиция е важно да се отчетат три основни фактора: 
количеството енергия което може да се добие от съоръженията; количеството топла вода 
нужно за 24 часа; и базовото гориво което се замества от съоръженията. Отчитайки факта, 
че сумарната слънчева радиация за година за района на община Самоков е по-ниска от 
средната за страната би следвало оценката за внедряване на слънчеви колектори да се 
направи от специалисти за всеки обект поотделно с цел намаляване на риска от вземане 
на неправилни решения. 

При използване на ел. енергия за БГВ срока на откупуване на такива съоръжения е от 
порядъка на 5 години, докато ако се заменя гориво природен газ, срока на откупуване е 
над 12 години. При направените разчети за смяна на горивната база на общинските 
обекти и използването на дървесен чипс, срока на откупуване ще бъде над 30 години. В 
таблица 15 са представени сроковете на откупуване в зависимост от типа гориво който се 
замества. Тъй като не е разгледан конкретен обект е заложена усреднена цена за монтаж 
на 1 m2 площ от 625 лв. 

 

Очаквани резултати: 

• Оползотворяване на неограничен ВЕИ ресурс. 

• Намаляване на емисиите на парникови газове (в зависимост от типа заменяно 
гориво). 

 

Таблица 15: Срок на откупуване на слънчева инсталация за БГВ в зависимост от 

заместваното гориво 

 

Базово гориво

Годишен добив на 

енергия oт 1 m
2
, 

kWh/год.

Себестойност на 

спестената 

енергия, лв./год.

Срок на 

откупуване, 

год.

Дървесен чипс 550 18 34.4

Природен газ 550 49 12.8

Електрическа енергия 550 114 5.5
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От таблицата е видно, че при използване на гориво дървесен чипс за осигуряване на 
топлинна енергия и БГВ в даден обект, монтажа на слънчеви колектори е икономически 
неоправдан. 

 

Ж. Изграждане на централа за комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия 

Практиката показва, че изграждането на централа работеща с дървесна биомаса, за 
производство само на топлинна енергия (отчитайки мащабите на инвестицията за 
централа и топлопреносна мрежа) е икономически по-неизгодно, отколкото 
изграждането на локални отоплителни инсталации за отделните обекти, където е 
възможно.  

Изграждането на централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна 
енергия обаче е една рентабилна инвестиция при правилно зададени параметри на 
проекта, адекватно изготвено пред проектно проучване и правилно избрана технология. 
Според настоящото законодателство електроенергията от такъв тип централа, при 
оползотворяване на топлинната мощност ще се продава за 288,04 лв./MWh.  

Много важен фактор при оценката на такъв вид проект е близостта на потенциалните 
консуматори на топлинна енергия, тъй като не може да се пренебрегне факта, че 
изграждането на 1 км. топлопреносна мрежа е от порядъка на 400 000 до 800 000 лв. в 
зависимост от терена и капацитета на тръбопровода. 

Подходящи консуматори на топлинната енергия могат да бъдат, МБАЛ Самоков, районна 
поликлиника – Самоков, многофункционална спортно атрактивна сграда и общински 
хотел, където има постоянна нужда от битово горещо водоснабдяване, което би могло да 
уплътни товарите на централата през летните месеци. 

Терена нужен за изграждане на такъв вид производство е не повече от 10 дка, като такъв 
терен може да бъде осигурен от община Самоков. 

През периода 2014-2015 г. се препоръчва да се изготви детайлно предпроектно проучване 
с цел максимално точна обосновка на инвестицията. Разходите за едно такова проучване 
са около 10 000 лв. включени в инвестицията показана в таблица 16.  

 

Очаквани резултати: 

• Оползотворяване на неизползвани до момента, но налични ресурси от биомаса. 

• Внедряване на високо ефективно комбинирано производство на електрическа и 
топлинна енергия. 

• Осигуряване на нови работни места и по добра заетост на територията на общината. 

• Осигуряване на допълнителни приходи за общинския бюджет. 

Основните показатели на проект за подмяна на уличното осветление в община Самоков 
са представени в Таблица 16. 
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Таблица 16: Оценка на проект за изграждане на централа работеща с биогаз от 

отпадна дървесина (целулоза) 

Проект 
Инвестиции 

(лв.) 

Приходи / 
спестявания 

(лв./год.) 

Откупуване 
(год.) 

Произведена 
енергия 

(MWh/год.) 

Спестена 
енергия 

(MWh/год.) 

Спестени 
емисии 
(т/год.) 

Централа за 
комбинирано 
производство на 
топлинна и 
електрическа енергия 

6 000 000 1 449 768 4.14 4 200 6 000 5 570 

 

За настоящите изчисления е заложена дължина на топлопреносната мрежа от 1 км. 

При разработването на предпроектните проучвания би следвало да се разгледа и 
възможността за инсталация на ко-генерационен модул, работещ с природен газ и 
покриващ базовите нужди на болницата. 

 

 

Други дейности, свързани с изпълнението на ОЕП 

Таблица 17 съдържа описание на „меките” мерки, необходимото финансиране и 
очакваните резултати.  

 

Таблица 17: Описание на неинвестиционните дейности 

№ Дейност Стойност 
(лв.) 

Очакван резултат 

1. Назначаване на енергиен 
мениджър на Общината 

63 000 Провеждане на енергийната политика на 
общината, следене на изпълнението на 
ОЕП, постоянен енергиен мениджмънт на 
общината  

2. Назначаване на енергийни 
мениджъри в големите 
общински обекти 

42 000 Постоянен енергиен мениджмънт на 
общинските обекти 

3. Енергийни обследвания на 
общински обекти 

96 000 Готови доклади за енергийни 
обследвания, които ще дадат насоки за 
внедряване на енергоспестяващи мерки и 
търсене на финансиране. Изпълнение на 
задълженията по ЗЕЕ 

4. Обучение на енергийни 
мениджъри 

2 000 Обучени специалисти, които могат да 
станат част от Звеното за управление на 
енергията на Общината, да провеждат 
общинската енергийна политика и да 
работят по изпълнението и 
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актуализацията на ОЕП 

5. Откриване на 
информационен център за 
ЕЕ 

5 000 Възможност за предоставяне на актуална 
информация на заинтересованите страни 

6. Разработване и поддържане 
на ОЕИС 

500 Възможност за целенасочено следене на 
енергопотреблението в общинските 
обекти и системата на УО, актуализиране 
на данните и информационна основа на 
разработването и наблюдението на 
изпълнението на ОЕП 

7. Организиране на ОДИЕ 15 000 Демонстриране на енергийната политика 
на Общината пред всички заинтересовани 
страни и получаване на подкрепа от тях. 
Въвличане на младото поколение 

Забележка: Стойностите са за целия период на действие на ОЕП - 2014-2020  

 

Критерии за избор на проектите в ОЕП 

Тъй като собствените и привлечени средства на общината надхвърлят необходимите 
инвестиции за потенциалните проекти на общината, необходимо е да се създадат 
правила по които да става класирането и изборът на проекти. За целта е необходимо да 
се определят целите и критериите, по които да се оценяват проектите 

Класирането на проектите на база на целите и критериите прави прозрачен процесът за 
избор на проектите, които да влязат в ОЕП. Приложената система за класиране се базира 
на предварително избрани цели и на свързани с всяка цел критерии. Всяка цел и всеки 
критерии имат собствено тегло изразено в точки. На база точките които всеки проект 
получава от общинска комисия по избор на проектите проектът формира своята оценка. 
Всички проекти се сортират и се изпълняват до този проект в списъка, при който сумата от 
необходимите инвестиции покрива финансовата рамка на общината. 

При избора на проекти няколко проекта могат да имат една и съща оценка. По тази 
причина е осигурена възможност за допълнително сортиране по обем на инвестиции, 
коефициент на нетна сегашна стойност, или някакъв друг параметър избран от общината 

Този процес трябва да се повтаря всяка година, тъй като условията и възможностите за 
финансиране се променят постоянно. В Таблица 18 е представена примерна форма на 
схемата за избор на проекти. 
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Таблица 18: Методика за оценка на проектите въз основа на избрани цели и критерии 

 

Класацията на всички разглеждани проекти е представена в приложение към част: 
Критерии за избор на проектите в ОЕП. 

 

Предлагани проекти и дейности 

Основните проекти в плана са: 

1. Меки мерки 

2. Повишаване а енергийната ефективност в публични сгради. 

3. Повишаване на енергийната ефективност в системата на УО. 

4. Изграждане на предприятие за производство на дървесни пелети и чипс. 

5. Изграждане на топлоцентрали или инсталиране на котли използващи дървесна 
биомаса. 

6. Изграждане на мини ВЕЦ. 

Предлаганите проекти и дейности са подредени за годините на ОЕП на база приоритетите 
и целите на община Самоков и на критериите, свързани с тях. Определящо при избора е 
икономическата целесъобразност на проектите. Накратко срещу всеки лев общински 
инвестиции колко лева се връщат към общинския бюджет, респективно с колко се 
намаляват разходите по съответните пера на бюджета. Взети са предвид и рисковостта на 
проектите, цени на енергията, социалния ефект, използването на възобновяеми 
енергийни източници, въздействието върху околната среда. 

Оценка на проектите въз основа на избрани цели и критерии Оценка на проектите
Таблица 1 Таблица 2

Име Оценка

Инвести-

ционни 

разходи 

'000

Коефициент 

на нетна 

сегашна 

стойност

Общо 

инвестиции

Име Тегло Име Тегло Проект 8 195 1250 2.00 1250

Проект 15 162 520 0.88 1770

Намаляване на разходите 

за енергия с 30% 5 Доказани технологии 2 10 Проект 13 155 354 2.18 2124

Налични ВЕИ 5 25 Проект 18 155 550 1.50 2674

Грантово финансиране 5 25 Проект 16 155 550 1.23 3224

Допълнителни приходи в 

общинския бюджет 5 25 Проект 9 155 1320 2.00 4544

Коефициант на нетна 

сегашна стойност 4 20 Проект 7 142 1024 2.50 5568

Проект 11 132 295 0.55 5863

Социален ефект 4 Подобрен комфорт 5 20 Проект 3 131 712 1.45 6575

Приемливи цени на 

енергията 3 12 Проект 10 126 224 1.12 6799

Проект 14 114 356 0.69 7155

Екологични ползи 2 Намалени емисии 5 10 Проект 5 114 912 1.48 8067

Проект 6 113 955 1.90 9022

Проект 17 103 585 0.95 9607

ОБЩО 147 Проект 1 98 185 0.90 9792

Проект 12 98 313 1.40 10105

Проект 2 98 620 1.50 10725

Моля, въвеждайте стойности само в зелените клетки! Проект 19 87 600 0.86 11325

Проект 4 56 789 1.80 12114

Проектите са сортирани по:
Низходящ 

ред

Инвестицинни разходи

Възходящ 

ред

Коефициент на нетна сегашна стойност

Низходящ 

ред

Моля, въвеждайте стойности само в сините клетки!

ЦЕЛИ Критерии
Оценка

Оценка
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН БЮДЖЕТ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПЛАН 

 

Необходими инвестиции и схеми за финансиране 

Необходимите инвестиции за всички обекти на общината възлизат на около 20 млн. лева. 
Очевидно е, че общината не може да осигури такъв ресурс за периода 2014-2020 г. 
Поради тази причина в Общинския енергиен план са заложени инвестиционни и други 
разходи за меки мерки от порядъка на 7 млн. лева. Тази сума ще се конкретизира 
ежегодно в зависимост от проектите, които ще се включат в нея, резултатите от 
предпроектните проучвания, енергийните одити, възможностите за финансиране.  

Политиката по финансиране на проектите за ЕЕ и ВЕИ е базирана на: 

• Използване на собствените средства на общината преимуществено за създаване на 
предпоставки за привличане на външно финансиране – изработване на предпроектни 
проучвания, енергийни одити, кандидатури към финансиращи институции, 
осигуряване на собствено участие в грантови и кредитни схеми. 

• Участие във всички възможни грантови линии, преди всичко по оперативните 
програми на структурните фондове и ПРСР, норвежкия фонд и други подобни. 

• Привличане на частния бизнес в общински проекти по линия на публично частно 
партньорство, ЕСКО проекти. 

За реализиране на посочената политика ще се разчита на собствени средства на общината 
заложени в общинския бюджет за нуждите на ЕЕ и ВЕИ. Предвижда се тези средства да се 
увеличават/намаляват за периода на плана, което е отразено в таблица 19. 

При необходимост, а най-вероятно такава ще има, общината може да вземе банков 
кредит, който да покрие мостово финансиране, свързано с проекти финансирани по 
оперативните програми. Това е от особена важност и Общинският съвет трябва да 
подкрепи такива добре аргументирани инициативи, тъй като постепенно 100% грантове 
ще изчезнат, но и схеми при които срещу 25% или 10% общината може да получи грант от 
75% или 90% не са за пренебрегване. 
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Таблица 19: Таблица за инвестициите 2014-2020 (Годишни планове за действие) 

 

 

Обшо

Дейност Средства, лв. Дейност Средства, лв. Дейност Средства, лв. Дейност Средства, лв. Дейност Средства, лв. Дейност Средства, лв. Дейност Средства, лв. лв.

Социален патронаж "Кутна хора" 134

Енергийно обследване, 

саниране, подмяна 

горивна база

51 024 51 024

Фабрика за производство на биогорива 117
Предпроектно 

проучване, учредяване 

на дружество

100 000
Подготовка, 

кандидатстване 

по ОП

900 000
Доставка на 

оборудване, 

пуск на 

600 000 1 600 000

Художествена галерия 116 Енергийно обследване 508 Саниране, 48 867 49 375

Културен дом - с. Райово 116 Енергийно обследване 444 42 074 42 518

Читалище - с. Маджаре 116 Енергийно обследване 528 50 323 50 851

ОУ "Димчо Дебелянов"- с. Говедарци 114 Енергийно обследване 1 764 148 851 150 615

Общинска библиотека 114 Енергийно обследване 1 357 115 316 116 673

Детска школа по рисуване 106 Енергийно обследване 184 21 460 21 643

Дом стари хора - с. Ковачевци 98 Енергийно обследване 750 33 530 34 280

ОУ "Христо Смирненски"- с. Радуил 97 Енергийно обследване 2 116 150 948 153 064

Подмяна на улично осветление 97

Предпроектно 

проучване, частична 

подмяна 

(демонстрационна) 

45 000

Подмяна на 

улично 

осветление

750 000

Подмяна на 

улично 

осветление

765 960 1 560 960

Изграждане на ВЕЦ 97
Предпроектно 

проучване
20 000

Строителни 

работи по ВЕЦ
1 000 000

Строителни 

работи по ВЕЦ
965 000

Пускане в 

експлоатация  

на един ВЕЦ

165 000 2 150 000

ОПУ "Неофит Рилски" 77 Енергийно обследване 6 248 Саниране, 

подмяна на 

502 583 508 831

Болница 77 Енергийно обследване 9 248 630 918 640 167

Поликлиника 77 Енергийно обследване 5 541 421 237 426 778

Меки мерки лв.

Назначаване на енергиен мениджър на 

Общината
63 000

Назначаване на енергийни мениджъри в 

големите общински обекти
42 000

Енергийни обследвания и предпроектни 

проучвания*
69 217

Обучение на енергийни мениджъри 2 000

Откриване на информационен център за ЕЕ 5 000

Разработване и поддържане на ОЕИС 500

Организиране на ОДИЕ 15 000

Общо средства за година 7 684 279

* Забележка: Съмите за енергийни обледвания и предпроектни проучвания са посочени и в първата част на таблицата за всеки проект по отделно

Проекти 

2014 2015 2016 2017

182 643244 354 1 810 907 1 853 708 1 592 382 1 017 643 982 643

2 143

9 000

2014г., лв.

6 000

9 000

2018 г., лв.

6 000

2019 г., лв. 2020 г., лв.

9 000

6 000

9 000

6 000

2015 г., лв.

9 000

6 000

2 500

2 143

2016 г., лв.

9 000

6 000

500

2 1432 143

2017 г., лв.

9 000

6 000

20 000

500

2 143 2 143

500

2 143

Оценка

500500

49 217

2 000

500

2018 2019 2020
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ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА 

 

Очакваните ефекти от изпълнението на ОЕП могат да се разделят в три основни групи: 
финансови, социални и екологични. 

 

Финансови ефекти: 

При изпълнение на проектите предвидени в плана (виж Таблица 19) се очаква 
намаляване на разходите за енергия с 3 486 хил. лв. за периода 2014-2020 г. (включени са 
и приходите от изграждане на фабрика за биогорива). Резулатите са показани в Таблица 
20. 

 

Таблица 20. Спестени средства и печалби при изпълнение на плана 

 

 

Приходи от фабриката за производство на биогорива се очакват през 2020 г., като до 
тогава печалбата ще бъде използвана за покриване на лихви по кредити. За периода 
2014-2020 г. се предвижда изграждането само на една ВЕЦ поради ограниченията в 
общинския бюджет.  

 

Социални ефекти: 

• повишаване на комфорта на обитаване в общинските сгради; 

• подобряване на осветеността и комфорта в населените места; 

• намаляване на престъпността; 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Социален патронаж "Кутна хора" 5 487 16 461 16 461 16 461 16 461 16 461 16 461 104 255

Фабрика за производство на биогорива 237 500 237 500

Художествена галерия 5 251 15 754 15 754 15 754 15 754 15 754 84 019

Културен дом - с. Райово 4 593 13 780 13 780 13 780 13 780 13 780 73 492

Читалище - с. Маджаре 5 462 16 387 16 387 16 387 16 387 16 387 87 396

ОУ "Димчо Дебелянов"- с. Говедарци 14 344 43 032 43 032 43 032 43 032 186 474

Общинска библиотека 14 040 42 121 42 121 42 121 42 121 182 526

Детска школа по рисуване 1 899 5 698 5 698 5 698 5 698 24 692

Дом стари хора - с. Ковачевци 3 146 9 439 9 439 9 439 9 439 40 902

ОУ "Христо Смирненски"- с. Радуил 13 063 39 188 39 188 39 188 39 188 169 813

Подмяна на улично осветление 11 696 262 317 374 582 374 582 374 582 374 582 1 772 341

Изграждане на ВЕЦ

ОПУ "Неофит Рилски" 27 333 82 000 82 000 82 000 273 333

Болница 14 981 44 943 44 943 44 943 149 811

Поликлиника 9 987 29 962 29 962 29 962 99 875

Общо за годината 5 487 43 464 371 191 628 744 733 347 733 347 970 847 3 486 428

Проект

Спестени средства/приходи за периода 2014-2020, 

лв./год.

Общо за 

периода, 

лв.
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• намаляване на ПТП; 

• възпитание на младото поколение; 

• промяна на отношението на обществеността към проблемите, свързани с 
пестеното на енергия и подобряване на околната среда. 

 

Екологични ефекти: 

При изпълнение на проектите предвидени в плана (виж Таблица 19) се очаква 
намаляване на консумацията на енергия с 12 539 MWh и намаляване на генерираните 
емисии с 14 650 тона CO2 за периода 2014-2020 г. Резулатите са показани в Таблица 21 и 
Таблица 22. 

 

Таблица 21. Очаквано намаление на потребната енергия в община Самоков 

 

При изчисляването на спестените емисии са отчетени и емисиите спестени през 2020 
година в следствие пускането в експлоатация на един ВЕЦ в началото на 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Социален патронаж "Кутна хора" 10.3 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 196.0

Фабрика за производство на биогорива

Художествена галерия 9.9 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 157.9

Културен дом - с. Райово 8.6 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 138.1

Читалище - с. Маджаре 10.3 30.8 30.8 30.8 30.8 30.8 164.3

ОУ "Димчо Дебелянов"- с. Говедарци 46.6 139.7 139.7 139.7 139.7 605.2

Общинска библиотека 26.4 79.2 79.2 79.2 79.2 343.1

Детска школа по рисуване 3.6 10.7 10.7 10.7 10.7 46.4

Дом стари хора - с. Ковачевци

ОУ "Христо Смирненски"- с. Радуил 55.8 167.5 167.5 167.5 167.5 725.8

Подмяна на улично осветление 49.1 1 102.1 1 573.8 1 573.8 1 573.8 1 573.8 7 446.6

Изграждане на ВЕЦ

ОПУ "Неофит Рилски" 164.9 494.7 494.7 494.7 1 648.9

Болница 64.0 192.1 192.1 192.1 640.2

Поликлиника 42.7 128.0 128.0 128.0 426.8

Общо за годината 10.3 108.9 1 351.7 2 359.7 2 902.8 2 902.8 2 902.8 12 539.1

Проект
Спестена енергия за периода 2014-2020, MWh/год.

Общо за 

периода, 

MWh



Община Самоков  

Общински енергиен план 58 

 

Таблица 22. Очаквано намаление на генерираните емисии при изпълнение на плана 

 

Намаляване на емисиите на парникови газове с 14 680 тона СО2 еквивалент води до: 

• намаляване на вредното въздействие върху околната среда; 

• подобряване на климата. 

 

Сценарии за очакваните резултати от изпълнението на плана 

Очакваната консумация на енергия при изпълнение на плана заложен в таблица 19, за 
периода 2014 г. – 2020 г. са показани на Фигура 16. 

 

Фигура 16. Очаквана консумация на енергия с и без изпълнението на проектите 

заложени в плана 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Социален патронаж "Кутна хора" 31 92 92 92 92 92 92 581.7

Фабрика за производство на биогорива

Художествена галерия 29 30 30 30 30 30 177.3

Културен дом - с. Райово 9 77 77 77 77 77 393.1

Читалище - с. Маджаре 30 91 91 91 91 91 487.6

ОУ "Димчо Дебелянов"- с. Говедарци 28 84 84 84 84 362.6

Общинска библиотека 78 235 235 235 235 1 018.4

Детска школа по рисуване 11 32 32 32 32 137.8

Дом стари хора - с. Ковачевци

ОУ "Христо Смирненски"- с. Радуил

Подмяна на улично осветление 51 1 145 1 635 1 635 1 635 1 635 7 736.0

Изграждане на ВЕЦ 2 286 2 285.8

ОПУ "Неофит Рилски" 78 235 235 235 785.0

Болница 43 129 129 129 428.9

Поликлиника 29 86 86 86 285.9

Общо за годината 31 211 1 552 2 425 2 725 2 725 5 011 14 680.2

Проект
Спестени емисии за периода 2014-2020 г., т/год

Общо за 

периода, 

тона

25 000

26 000

27 000

28 000

29 000

30 000

31 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

M
W

h/
г.

година

Без 
въвеждане 
на мерки

По ОЕП
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Очакваните разходи за енергия при изпълнение на плана заложен в таблица 19, за 
периода 2014 г. – 2020 г. са показани на Фигура 17. 

 

Фигура 17. Очаквани разходи за енергия с и без изпълнение на проектите заложени в 

плана 

 

При така направения анализ се достигна до извода, че при спазване на заложения план, 
през 2020 година консумацията на енергия в общината ще намалее с 9,6 %, а разходите на 
общината за енергия и енергоносители ще намалеят с 23,5%.  

 

  

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000
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Част трета 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРЕДПОСТАВКИ 

 

Управление на изпълнението 

Изпълнението но ОЕП ще се контролира от кмета на общината. 

Ежедневната работа по ОЕП ще се ръководи от енергийният мениджър на общоната, 
който ще комуникира с ресорните зам. кметове, енергийните мениджъри на общинските 
обекти, подизпълнители по ОЕП ръководители и експерти, административни отдели на 
общината, външни консултанти и т.н. Да се определи мястото и ролята на енергийния 
мениджър на общината по отношение на плана. 

 

Подготовка на кадрите 

Енергийният мениджър и други служители на общината ще преминат обучение свързано 
с изпълнението на дейностите им произтичащи от ОЕП. 

 

ВЗАИМНА ЗАВИСИМОСТ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

При определяне последовтелността на изпълнение са взети предвид необходимостта от 
входна информация за някои от проектите, оценката на проектите по отношение на 
потенциала им, икономическата възвръщаемост, социалните и екологични ползи. 
Потенциала на общината да осигури средства за ЕЕ и ВЕИ, както собствени, така преди 
всичко привлечени по линия на Оперативните програми, меки кредити, публична-частни 
партньорства, ЕСКО договори и под. 

Поради горните причини през първата година ОЕП предвижда преимуществено „меки” 
мерки, на база на които през следващите години приоритетни стават инвестиционните 
проекти. 

Подходът може да се проследи в Матрицата на логическата рамка на ОЕП, а конкретната 
схема на изпълнение е представена във Таблица 23.  

 

 

 

 

 



Община Самоков  

Общински енергиен план 61 

 

Таблица 23. График за изпълнение на ОЕП  

 
 

Проекти 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Социален патронаж "Кутна хора"

Фабрика за производство на биогорива

Художествена галерия

Културен дом - с. Райово

Читалище - с. Маджаре

ОУ "Димчо Дебелянов"- с. Говедарци

Общинска библиотека

Детска школа по рисуване

Дом стари хора - с. Ковачевци

ОУ "Христо Смирненски"- с. Радуил

Подмяна на улично осветление

Изграждане на ВЕЦ

ОПУ "Неофит Рилски"

Болница

Поликлиника

Меки мерки

Назначаване на енергиен мениджър на Общината

Назначаване на енергийни мениджъри в големите 

общински обекти

Енергийни обследвания и предпроектни проучвания

Обучение на енергийни мениджъри

Откриване на информационен център за ЕЕ

Разработване и поддържане на ОЕИС

Организиране на ОДИЕ
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Логическа обвързаност Индикатори за верификация Източници за верифициране Предположения и рискове

 Стратегическа цел (1)                                        

Да подпомогне общината в постигането на 

стратегията за развитие до 2020

1.Намаление консумацията на енергия с 

20%                                                

2.Увеличаване използването на ВЕИ с 

16%

(11)                                                                     

Ресорен зам. Кмет                                            

Енергиен мениджър

 (9)  

 Специфични цели (2)                                               

1.Намаляване разходите за енергия в 

общината чрез прилагане на енергийна 

ефективност.                                           

2.Увеличаване използването на потенциала 

от ВЕИ на общината

 (12)  Числа за намалена консумация и 

пари от ЕЕ                                                           

Числа за произвеждана 

енергия/енергоносители от ВЕИ и 

годишни приходи

 (13)                                                            

Ресорен зам. Кмет                                            

Енергиен мениджър                                

Н-к финансов отдел

 (8)  Няма да има промени в общинската 

политика по отношение на ЕЕ и ВЕИ за 

периода на ОЕП 2014-2020

Резултати (3)                                                               

1. Изпълнени проекти по ЕЕ в публични 

сгради                                                                      

2.Изпълнени проекти по УО в гр. Самоков и 

прилежащи  села                                                      

3.Изградена фабрика за производство на 

дървесни пелети и чипс                    

4.Изградени мини ВЕЦ                       

5.Изградени топлоцентрали                              

6.Извършена подмяна на топлоизточници

(14)                                                                    

1. 24 публични сгради                                                                      

2. гр. Самоков и 17 прилежащи  села                                                      

3.Изградена фабрика за производство 

на дървесни пелети и чипс  - 1                  

4.Мини ВЕЦ    - 2                         

5.Топлоцентрали      - 2                        

6.Подмяна на топлоизточници - 5 обекта

 (15)                                                         

Ресорен зам. Кмет                                            

Енергиен мениджър

 (7)  .                                                                     

1.1.Обекти няма да се закриват за периода на 

ОЕП                                                    

1.2.Обитателите ще имат правилно поведение  

2.1.Правилна експлоатация на мощностите  

2.2.Липса на промени в законовата база 

касаещи цените на енергия от ВЕИ

 Дейности (4)  

1.1.Енергийни обследвания            - 8

1.2.Предпроектни проучвания       - 4

1.3.Апликации към финансиращи 

институции                                          - 7            

1.4.Проекти за ЕЕ в общински обекти  - 18    

1.5.Проект за ЕЕ УО - 1 в града 15 в селата

2.1.Проекти промяна на горивната база - 4

2.2.Оптимизиране на съществуващи 

горивни системи - когенерация -2

2.3.Изграждане на фабрика за пелети и чипс                                                               

2.4.Изграждане на мини ВЕЦ       - 2                   

2.5. Изграждане на топлоцентрали на 

дървесен чипс - 2

 Means (16)  Изпълнени        

1.1.Енергийни обследвания -

1.2.Предпроектни проучвания

1.3.Апликации към финанси-ращи 

институции    -                                                   

1.4.Проекти за ЕЕ в общински обекти      

1.5.Проект за ЕЕ УО

2.1.Проекти промяна на горивната база

2.2.Оптимизиране на съществуващи 

горивни системи - когенерация

2.3.Изграждане на фабрика за пелети и 

чипс                                                               

2.4.Изграждане на мини ВЕЦ                          

2.5. Изграждане на топлоцентрали на 

дървесен чипс               

 Разходи в хил. лева (17)                            

1.1.Енергийни обследвания 

1.2.Предпроектни проучвания

1.3.Апликации към финансиращи 

институции                                                      

1.4.Проекти за ЕЕ в общински обекти      

1.5.Проект за ЕЕ УО

2.1.Проекти промяна на горивната 

база

2.2.Оптимизиране на съществуващи 

горивни системи - когенерация

2.3.Изграждане на фабрика за 

пелети и чипс                                                               

2.4.Изграждане на мини ВЕЦ                          

2.5. Изграждане на топлоцентрали 

на дървесен чипс                                            

(6)  

1.1.Осигурени средства за одити

1.2.Финансиране на предпроектни проучвания

1.3.Няма проблеми за изготвяне на 

апликации към финансиращи институции             

1.4.Финансови източници за проекти за ЕЕ в 

общински обекти                                     

2.1.Липса на логистични и екологични 

проблеми

2.2.Оптимизиране на съществуващи горивни 

системи - когенерация

2.3.Изграждане на фабрика за пелети и чипс       

2.4.Недостатъчни водни количества                          

2.5. Икономическа изгода на топлоцентрали 

спрямо други алтернативи

 

  Предварителни условия  (5)                                                 

1.Комфортът в сградите и уличното осветление 

ще се приближава до нормите                

2.Цените на газта ще се повишават средно с 

5% годишно                                                               

3.Цената на технологичната дървесина ще 

нараства с по-бавни темпове от тази на газта 

4.Общината ще осигурява собствено участие 

по грантовите програми и ПЧП

Таблица 24: Матрица на логическа рамка на Общинския енергиен план 
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КОМУНИКАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

Логическа рамка и контекст на комуникационната програма 

„Самоков – град на младите хора и устойчивото развитие” 

Програмата за комуникация с обществеността в рамките на Програмата за енергийна 
ефективност и ВЕИ на Община Самоков (2014-2020 г.) е обвързана както с целите, 
заложени в стратегическия обхват на дейностите за устойчиво енергийно развитие на 
общината, така и с визията за налагането на Самоков като привлекателен градски център 
в посочения период. В този смисъл, освен конкретните действия в областта на 
енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, комуникационните 
дейности ще подкрепят визията за налагане на Самоков като проспериращ туристически, 
спортен, стопански и културен център в непосредствена близост до столицата на България 
и при входа на най-големия национален парк „Рила”. Планираните в програмата дейности 
имат пряко отношение към изпълнението на главната цел за постигане на устойчиво и 
балансирано развитие на общината с акцент върху туризма, рационалното използване на 

наличния ресурсен потенциал и значимо подобряване качеството на жизнената среда 
и живота на хората.  

Комуникационната стратегия е основана на факта, че планираните дейности за енергийна 
ефективност и ВЕИ допринасят значително за осъществяването на приоритетите на 
общинската програма за развитие, така, както са дефинирани и при стратегическото 
целеполагане за предходния планов период. Предложените мерки имат положително 
отражение върху запазването на благоприятните природни дадености, които са ключови 
за устойчивото развитие на туризма (Приоритет 1); те ще създадат нови работни места и 
ще спомогнат за ефективното оползотворяване на ресурсите, което от своя страна ще 
повиши конкурентоспособността на местната икономика (Приоритет 2); реализираните 
спестявания и новите възможности за заетост ще подобрят социалния статус на 
населението, като повишените изисквания за качеството на строителните дейности ще 
доведат до търсене на подобрена квалификация на работещите в сектора, съответствие 
със съвременните практики и технологии (Приоритет 3). Всички заложени в програмата 
мерки, разбира се, пряко влияят и върху подобряването на състоянието на 
инфраструктурите, благоустрояването на населените места и опазването на околната 
среда (Приоритет 4), но също така се предвиждат и конкретни дейности (специфични 
обучения по темата) за укрепване на административния капацитет на Общината 
(Приоритет 5). Сами по себе си, енергийната ефективност и насърчаването на 
производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници представляват 
основен инструмент за издигане на ролята на местното самоуправление, като 
очакванията (свързани и с приоритетите и разпределението на финансовите средства, 
заложени в предложенията за ОП „Региони в растеж” и Програмата за развитие на 
селските региони” 2014-2020 г.) са, че именно тази проблемна тематика ще е основното 
поле на взаимодействия между органите на изпълнителната власт и общинските 
администрации.  
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Комуникационна стратегия 

„Самоков – град на чистата енергия” 

Комуникационната стратегия на Община Самоков в областта на енергийната ефективност 
и ВЕИ е подчинена на визията за града като проспериращ туристически, спортен, 
стопански и културен център в непосредствена близост до столицата на България и при 
входа на най-големия национален парк „Рила”. В рамките на общата цел за 
позициониране на Самоков като динамичен град на младите хора и устойчивото 
развитие, тя си поставя като своя стратегическа цел да създаде и наложи представа за 
града като център на чистата енергия, като така го позиционира като привлекателно 
място за екологичен, алтернативен и спортен туризъм и здравословен живот в близост до 
столицата.  

Съобразно така поставената стратегическа цел на комуникационната стратегия, в 
програмата за комуникация се залагат следните приоритети: 

1) Публична подкрепа за изпълнението на дейностите на Общината в областта на  
ефективното оползотворяване на наличните ресурси; 

2) Разпространение на информация за подобряването на качеството на услугите, 
предоставяни от Общината; 

3) Налагане на визията за Самоков като естествен център на екологосъобразния туризъм и 
спорта.  

Конкретните мерки в програмата за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Самоков 
приоритети, които отговарят на горните приоритети, са следните:  

Приоритет 1. Публична подкрепа за изпълнението на дейностите на Общината в областта 
на ефективното оползотворяване на наличните ресурси:  

Комуникационни дейности според годишния комуникационен план, свързани с 
изграждане на предприятие за производство на пелети; смяна на горивната база на 
общинските сгради с акцент върху местните енергийни източници; изграждане на 
мощности за производство на електрическа енергия от ВЕЦ. 

Приоритет 2. Разпространение на информация за подобряването на качеството на 
услугите, предоставяни от Общината: 

Комуникационни дейности според годишния комуникационен план, свързани с 
комплексни енергийни обновявания на сградите, предоставящи социални, културни и 
образователни услуги: художествена галерия, библиотека, читалище, училища, болница, 
домове за социално настаняване и др.; с комплексни енергийни обновявания на 
административните сгради на Общината; с мерките за енергийна ефективност в уличното 
осветление. 

Приоритет 3: Налагане на визията за Самоков като естествен център на 
екологосъобразния туризъм и спорта: 

Комуникационни дейности според годишния комуникационен план, свързани с 
международни, национални и регионални събития в спортна зала „Арена Самоков” и 
стадион „Искър”; подкрепа на спортни състезания и мероприятия, свързани с 
природосъобразния начин на живот и опазването на околната среда; дейността на 
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туристическите обекти, собственост на Общината; мерките за стимулиране на 
енергийната ефективност и използването на местни ВЕИ в туристическата инфраструктура 
извън директната сфера на влияние на общината;  

В допълнение, трябва да се отбележи, че изготвянето и изпълнението на общинската 
комуникационна стратегия за енергийна ефективност и ВЕИ се основава на трите основни 
политически решения: относно разработването на стратегия, относно приемането на 
общинския енергиен план и относно оценката на изпълнението на плана. Приоритетните 
цели на комуникацията с местната общественост са различни за всеки отделен етап и това 
предопределя разликите в препоръчителните форми на комуникация.  

Комуникационен план за първата година от изпълнението на плана1 

Комуникационният план за първата година от изпълнението на ОЕП на Община Самоков е 
съотнесен с предвидените дейностите, като заедно с това изгради база за устойчиво 
управление, изпълнение, контрол и обратна връзка по време на целия период на 
програмиране. Основните цели в тази въвеждаща година са осигуряването на достатъчно 
ресурси и капацитет в общинската администрация, определяне на целевите публики и 
целите и задачите, свързани с всяка от тях, избор на подходящи послания, избор на 
медии и комуникационни инструменти и изграждане на механизми за мониторинг, 
контрол, управление на рисковете и обратна връзка. Паралелно с тези стратегически 
действия ще започне кампания за повишаване на информираността на вътрешните и 
външните публики относно значимостта и актуалността на тематиката и конкретните 
ползи, които се очаква да донесе изпълнението на ОЕП. В този етап се идентифицират и 
основните външни партньори, сътрудничеството с които ще осигури възможно най-
ефективно и безпрепятствено изпълнение на заложените мерки. Определят се и 
приоритетните инициативи, в които общината може да се включи, за да получи 
допълнителна подкрепа за своите комуникационни дейности. 

i. Осигуряване на устойчив мениджмънт. 

Комуникационната стратегия обхваща всички сфери на пряко и непряко въздействие на 
общинската администрация, свързани с приложение на политики и мерки за енергийна 
ефективност и местни ВЕИ (сгради, транспорт, улично осветление, енергийна 
инфраструктура, образование и обучение, социални дейности, туризъм, енергийна 
ефективност в предприятията и др.). Продължителността на стратегията е в периода 2014 
– 2020 г. Стратегията се изпълнява от общински екип, ръководен от енергийния мениджър 
на Община Самоков и комуникационен експерт, специално определен за тази цел. 
Членовете на екипа включват по един представител от дирекции "Административно-
правно и информационно обслужване", "Териториално и селищно устройство и 
европейски програми" и "Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм, общинска 
собственост". Заедно с това, към екипа се приобщава специалист по информационно 
обслужване, който е ангажиран с текущата работа по изпълнението комуникационния 
план. Ръководителите отчитат изпълнението на плана директно пред кмета на Община 
Самоков на всеки два месеца или при поискване от кмета или Общинския съвет. 

Първите четири месеца от функционирането на екипа са подготвителни, като през тях се 
уточняват механизмите на работа и се събира и структурира наличната информация. 

                                                        
1
 Вж. в приложение примерен комуникационен план за първата година и остойностяване на разходите. 
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Настоящата програма се актуализира с оглед на Програмата за развитие на Община 
Самоков за периода 2014-2020 г. и заложените в нея специфични цели и приоритети. Ако 
е налична комуникационна стратегия на общината (като приложение към Програмата за 
развитие), дейностите се субординират с оглед максимално ефективно използване на 
ресурсите и постигане на синергични ефекти. Обсъждат се необходимостта и 
възможностите за привличане на външни консултанти и за допълнителни обучения за 
общински експерти.  

В края на четиримесечния период програмата се представя пред Общинския съвет и 
гражданите на Самоков, като това е съпътствано с разпространение на прес съобщение до 
местните медии, публикуване на информационен материал на общинския уебсайт и 
организиране на пресконференция. На този етап се идентифицират най-силно 
ангажираните представители на ОбС, като следва да се инициира създаване на работна 
група в тази проблемна тематика. 

ii. Определяне на целите и задачите 

Определянето на ясни и конкретни цели за  резултатите от изпълнението на 
комуникационната стратегия е възможно само при отлично познаване на изходната 
позиция, още повече, ако искаме поставете задачи да бъдат постигнати с резултати, които 
могат да бъдат количествено измерени. Предлага се в първите два месеца да бъде 
проведено представително социологическо проучване, осъществено от външен 
изпълнител, с цел да се установи как гражданите биха приоритизирали целите за 
развитие на Самоков, какви са нагласите към конкретните политики на общината в 
областта на ЕЕ и ВЕИ, и (с цел да бъде използван и като контролен въпрос) и какви са 
личните намерения и очаквания за инвестиране в енергийна ефективност в краткосрочен 
план (в дома или на работното място). Спрямо получените резултати и техния анализ, 
следва да се поставят съответните цели във всеки един от трите приоритета, като 
например: 

1) преобладаващо позитивно отношение към оползотворяването на местните източници 
на енергия и подкрепа за използването им в обекти на територията на общината; 

2) значимо нарастване (повече от 25% спрямо първоначалните резултати) на 
положителното отношение на гражданите към комфорта в детските градини, училищата и 
болницата и развитието на градската среда (осветление и административни сгради); 

3) значимо нарастване (повече от 20% спрямо първоначалните резултати) на оценката на 
гражданите и гостите на града за Самоков като център на екологосъобразния туризъм и 
спорта.  

Проучването следва да бъде повторено в същите параметри в средата и след края на 
плановия период, като контролни проучвания в съкратен вариант ще се провеждат в края 
на всяка календарна година с оглед предприемане на съответните коригиращи действия.  

В рамките на така поставените цели се предвижда изпълнението на конкретни задачи с 
оглед на специфичните дейности, заложени в ОЕП за всяка година, специалните събития, 
организирани от общината, и външните събития според ежегодните планове за действие 
(вж. по-долу). Критериите за изпълнение на задачите не се изразяват в промяна на 
отношението, а в качествени и количествени показатели на разпространената 
информация и получената обратна връзка.  
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iii. Избор на целеви групи2 

Основните целеви групи се определят от екипа по изпълнение на комуникационната 
програма според конкретни критерии въз основа на поставените цели. Програмата не 
трябва да се ограничава с групи, които ще участват в изпълнението на целите, а са 
включва и такива, които ще са преки или косвени потребители на резултатите. 
Задължително е включването на вътрешните публики: общински съветници, които имат 
връзка с разглежданата проблемна област, експерти в администрацията, общински 
служители и др. Основните групи, които следва да бъдат засегнати, са:  

- Общински съвет; 

- управители на общински имоти; 

- общинските фирми; 

- местните задължени лица по смисъла на Закона за енергийната ефективност, в т.ч. 
енергийните дружества; 

- строителни фирми и дистрибутори на материали, компоненти и технологии; 

- ръководители на предприятия, работещи в туристическия сектор; 

- местни представителства и индивидуални членове на браншови организации (КСБ, 
БСК, БТПП и др.); 

- местни МСП; 

- индивидуални собственици на жилища и представители на етажна собственост; 

- посетители и гости на града; 

- граждански сдружения и НПО; 

- образователните институции (детски градини, училища, професионални учебни 
центрове); 

- областния информационен център; 

- банките и другите местни финансови институции; 

- регионалните и местните медии и др. 

Листът следва да бъде оптимизиран и допълнен от членовете на екипа за изпълнение на 
комуникационната програма.  

iv. Избор на подходящо послание 

За привличане на всяка от определените целеви групи за съществуват различни 
мотивиращи фактори. Те могат да бъдат идентифицирани от брейнсторминг сесия с 
участието на целия екип за изпълнение на комуникационната програма въз основа на 
техния опит и познаване на комуникационната ситуация и на резултатите от проведеното 
социологическо проучване. На тази основа следва да бъде разработено обединяващо 
послание, което да служи като опорна точка за всички комуникационни дейности в 
бъдеще. С оглед природните и инфраструктурни дадености на общината е напълно 
логично Самоков да се позиционира като „град на чистата енергия”, като това послание, 

                                                        
2
 Вж. в приложение матрица за анализ на целевите групи.  
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освен че допринася към общата визия на общината, може да се развие със специфични 
комуникационни аргументи за всяка целева група (вж. в таблицата по-долу). Всяка 
публична проява, обаче, трябва да работи в подкрепа на така изработеното послание.  

v. Избор на медии и комуникационни инструменти 

Най-често, всяка целева група има специфично потребление на комуникационни канали и 
предпочита определени източници на информация.  В рамките на първите четири месеца 
от работата си, екипът за изпълнение на комуникационната програма следва да се 
консултира с представители на целевите групи относно моделите на потребление на 
информация по темите на енергийната ефективност и ВЕИ и да идентифицира най-
подходящите комуникационни канали за всяка от тях. Веднага след това е необходимо да 
се подготвят подходящи базисни информационни материали за всеки от тези канали, 
описващи моментното състояние и предстоящите дейностите по всеки от заявените 
приоритети.  

Съществуващата база данни с контакти на медии и партньорски организации на общината 
трябва да се прецизира, като най-важните представители на медиите трябва да бъдат 
поканени на индивидуални срещи за представяне на общинския енергиен план. Въпреки 
че регионалните медии не са особено добре развити в момента в България, трябва да им 
се обърне особено внимание, тъй като в общия случай целевите публики имат по-високо 
доверие в тях за отразяване на местни проблеми и сюжети, още повече, че е значително 
по-лесно и ефикасно да се създаде медийно съдържание специално за тях. Не трябва да 
се пренебрегват и възможностите за индивидуални срещи с водещите представители на 
целевите групи (т. нар.  „лидери на мнение”).  

Цялата необходима информация трябва да бъде лесно достъпна от общинския уебсайт, 
като се осигури възможност за обратна връзка и консултации, особено с представители на 
медиите. Заедно с това, паралелно трябва да действа Бюро за енергийна ефективност в 
общината, в което да се осигуряват безплатни консултации за граждани и фирми във 
връзка с предоставяните от общината услуги и актуалните програми на национално 
равнище.  

vi. Мониторинг и оценка 

Според поставените задачи и определените индикатори за тяхното постигане, в рамките 
на начални четиримесечен период екипът за изпълнение на комуникационната програма 
разработва схема за мониторинг и оценка с периодични доклади. Схемата включва 
следните елементи:  

- обзор на медийното покритие на инициативите на общината; 

- обзор и анализ на получената обратна връзка от представители на всяка целева 
група; 

-  описание и качествен анализ на проведените събития и конференции;  

- описание на резултатите и потенциала на инициираните нови партньорства; 

- анализ на резултатите от представителните социологическите изследвания и 
съкратените контролни проучвания.  
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Докладите се представят в края на всяка година на кмета на Община Самоков. При 
необходимост комуникационната стратегия се коригира спрямо отчетените резултати и 
получената реакция.  

 

Годишен комуникационен план3 

За всяка година от периода на програмиране след първата се разработва на годишен 
план на предвидените комуникационни дейности. Планирането за следващия годишен 
период се осъществява след получаване на обратна връзка и мониторинг на отзивите от 
последното събитие за предходния период, но следва да започне поне два месеца преди 
изтичането на настоящия планов период.  

i. Залагат се между 4 и 6 основни събития за всяка година. Събитията могат да бъдат 
собствени и провеждани от външни организации, но за всяко от тях следва да бъдат 
заложени конкретни задачи и очаквани резултати. Следва да се ползват максимално 
ефективно мероприятията, организирани в рамките на комуникационната стратегия на 
Общината (ако има такава) и специалните събития, свързани с дейностите по проектите за 
ЕЕ и ВЕИ. Това се прави с цел минимизиране на оперативните разходи и експлоатиране на 
синергичните ефекти от съчетаването на подходящи участници, послания и целеви групи. 
Събитията, макар и поотделно насочени към специфични аудитории, до края на плановия 
период следва да обхванат всички дефинирани целеви публики.  

ii. Комуникационните дейности трябва да се организират около събитията, като се 
следва да се залагат задачи за всяко следващо събитие, които да надграждат 
постигнатото от предходното. Преди всяко събитие се разпространяват на 
информационни материали, статии и репортажи по темата в регионалните медии. При 
отчетена необходимост се използва потенциала на социалните медии и/или уеб форуми, 
които се използват от съответните аудитории. Именно тези информационни материали, 
насочени към аудиторията на съответното събитие, създават основа за информирани 
дискусии и изграждане на обща позиция по време на събитията.  

iii. Необходимо е да бъдат предвидени достатъчно времеви ресурси за 
разпространяване на резултатите след всяко проведено събитие и за отчитане на 
реакцията от участниците. За тази цел трябва да бъде създаден и поддържан канал за 
обратна връзка с участниците в събитието. След най-важните събития се провежда анкета 
с участниците за техните впечатления от организацията и се предприемат коригиращи 
мерки в зависимост от резултатите.  

iv. Необходимо е да се търси активно участие в събития, пряко засягащи целевите 
групи (често организирани от техните браншови асоциации). На всеки два месеца 
служителят по информационно обслужване в рамките на екипа следва да предоставя на 
ръководството преглед на предстоящите мероприятия в Общината, въз основа на който 
да се вземат мерки за осигуряване на участие. Въпреки това, към този тип дейност трябва 
да се подхожда разумно и да не се изразходва ресурс в прекалено специфични дейности, 
които не са в пряка връзка поставените задачи на този етап. Обвързването с конкретни 
бизнес интереси е недопустимо. 

                                                        
3
 Вж. в приложение примерен годишен комуникационен план и остойностяване на разходите. 
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v. Мониторинг на изпълнението на комуникационния план, със съответните 
отговорници и ресурси, се осъществява в посочените двумесечни отчети. Анализът на 
резултатите от изпълнението се провежда на годишна база като първи етап от процеса на 
планиране. При възникване на неочаквани ситуации и получена нова информация, 
промените в плана, а и в комуникационната стратегия са задължителни.  

Не се ограничавайте с публикуване на информация в уеб сайта на общината! 

 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОЕП 

 

Мониторингът и оценка (М&О) е последната стъпка в процеса на осъществяването на 
общинския енергиен план. Тази стъпка е необходима: 

• за да се избегне формалното отношение към ОЕП; 

• за да се отразят промените в условията свързани с ЕЕ и ВЕИ; 

• тъй като ОЕП включва проекти с период 10 и повече години; 

• за нуждите на ежегодната актуализация на ОЕП; 

• за да обслужат взаимоотношенията с други сектори и с Националните планове за 
действие по ЕЕ и ВЕИ; 

• за да се осигури информация за доклади които трябва да се представят на различни 
институции; 

• тъй като програмите прилагащи М&О постигат по-високи резултати. 

 

За коректното изпълнение на М&О е необходимо да се следват следните основни стъпки: 

 

Организация 

Главното при тази стъпка е да се определят целите, поради които се извършва 
мониторинга. Кой и защо ще използва резултатите от М&О. 

Необходимо е да се определи екип или лице, които ще извършват мониторинга, като 
трябва да се внимава за конфликт на интереси. Екипът може да е от служители на 
общината или от външна организация. Добре е методиката, която ще се използва, да 
кореспондира с методиката, използвана при разработването на ОЕП. От особено значение 
са източниците на данни и достоверността на данните, поради което е добре те да се 
събират по начин, изискващ отговорност от лицата, които ги предоставят. Друг съществен 
момент е кога или с каква периодичност да се събират данните, за да се осигурят 
информационно целите, свързани с управлението на ОЕП. Не на последно място по 
важност е да се осигури човешки и финансов ресурс за реализиране на процеса на М&О. 

Определяне на необходимата информация 
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Необходимо е да се започне с определяне на индикаторите, по които ще се извършва 
М&О. Те трябва да кореспондират с целите, които са заложени в ОЕП и техните 
измерители. Такива са:  

• брой одити и предпроектни проучвания; 

• привлечени финансирания; 

• направени инвестиции в хил. лева; 

• брой обекти, в които са реализирани ЕЕ мерки;  

• икономисана енергия в мВтч; 

• икономисани финансови средства; 

• постигнато ниво на комфорт; 

• намалени емисии. 

 

Подход 

В процеса на мониторинга и оценката е необходимо да се използва подходът на 
Логическата рамка, който е използван и при разработването на плана. Въз основа на 
информацията от индикаторите за изпълненията за съответната година могат да се правят 
оценки за изпълнението на целите представени в Матрицата на логическата рамка.  

В зависимост от изпълнението или неизпълнението на предвидените дейности се 
извършва оценка за изпълнението през съответния период и актуализация на ОЕП за 
оставащите години от периода на плана. 

 

Осигуряване на информация – нова и съществуваща 

Голяма част от информацията за физическите параметри на общинските обекти се намира 
в Общинската информационна система. 

Осигуряването на данни за осъществяване на мониторинг е функция на Общината, за 
което е необходимо да се назначат отговорници, както сред администрацията на 
Общината, така и директно на обектите. 

Съществено е информацията да е от достоверни източници, преди всичко измерителни 
уреди, включващи технически средства с които се осъществява мониторинга: 
електромери, топломери, термометри и др. За осигуряване на по-качествен контрол е 
препоръчително да се осигури централизирано електронно отчитане в реално време на 
консумацията на енергия от отделните обекти. 

Друг важен източник на информация са счетоводните документи за заплатени количества 
енергия и енергоносители. Съпоставянето на данните свързани с енергопотреблението на 
общината в натурално и стойностно изражение е една от основните задачи при оценката 
на резултатите от изпълнението на ОЕП. 

В процеса на набиране на информация да се обърне особено внимание на единността на 
измерителите, свързани с подаваните данни. 
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Периодичността на осигуряването на данните е съществен фактор при получаването на 
реалистични параметри относно консумацията на енергия в общината. 

В някои от дейностите като например меки/политически мерки няма да е възможно да се 
получат данни резултат от измервания или официални документи. В тези случай трябва да 
се осигури информация за нуждите на оценката на ОЕП, базирани на осреднени 
стойности, степен на мултиплициране на дадена мярка, фактори на участие и подобни. 

 

Обхват 

Обхватът на мониторинга следва да бъде върху целия енергиен план на Общината, всички 
консуматори за които са предвидени мерки за намаляване на енергопотреблението и 
върху всички предвидени възобновяеми енергийни източници. В обхвата на мониторинга 
трябва да са включени: 

• Сграден фонд – мониторингът включва консумацията на енергия за отопление и 
общата консумация на електроенергия, намаляване на бюджета за отопление и 
електроенергия и намалени емисии СО2. 

• Улично осветление – намаляване на консумация на електроенергия, намалени 
разходи и намалени емисии СО2. 

• ВЕИ – за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия – разход на 
гориво, произведени топлинна и електрическа енергия, приходи от продажба, 
намалени емисии СО2. 

• ВЕИ за производство на електроенергия – количества произведена електроенергия, 
приходи от продажба и намалени емисии CO2. 

• ВЕИ за производство на топлина от геотермални източници – намаляване на 
потреблението на горива за отопление, намалени средства за отопление, намалени 
емисии СО2. 

• Меки мерки – засегнати субекти, осреднени параметри, степен на мултиплициране, 
фактори за участие. 

 

Регистрация на данните (БД) 

За нуждите на мониторинга и оценката е задължително събирането и регистрирането на 
данни свързани с разработването и изпълнението на ОЕП. Определящи фактори за успеха 
на процеса на регистрация са: 

• Периоди на регистрация. 

• Правдоподобност на данните. 

• Унифицирани мерни единици. 

• Подходящ софтуер. 

Общината разполага с програмния продукт за следене на енергопотреблението в 
общинските обекти, разработен за нуждите на общините-членки на Общинската мрежа за 
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енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Тази програма, която освен че съхранява данни 
застроително-конструктивните характеристики на обектите и за енергопотреблението в 
тях за дълъг период от време, предоставя възможности за сравнение състоянието от 
гледна точка на ЕЕ на подобни общински обекти. Наличните данни са и основа за 
създаване на трендове относно развитието на отделни елементи на енергийния сектор на 
общината. 

 

Оценка 

Основните стъпки при оценката са: 

• Изчисляване и агрегиране на данните. 

• Изчисляване на индикаторите от Матрицата на логическата рамка. 

• Сравняване с целите в Матрицата на логическата рамка. 

 

Фигура 18: Последователност в работата с Матрицата на логическата рамка 
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Фигура 19: Матрица на логическата рамка 

 

Логическа обвързаност Индикатори за верификация Източници за верифициране Предположения и рискове

 Стратегическа цел (1)                                        

Да подпомогне общината в постигането на 

стратегията за развитие до 2020

1.Намаление консумацията на енергия с 

20%                                                

2.Увеличаване използването на ВЕИ с 

16%

(11)                                                                     

Ресорен зам. Кмет                                            

Енергиен мениджър

 (9)  

 Специфични цели (2)                                               

1.Намаляване разходите за енергия в 

общината чрез прилагане на енергийна 

ефективност.                                           

2.Увеличаване използването на потенциала 

от ВЕИ на общината

 (12)  Числа за намалена консумация и 

пари от ЕЕ                                                           

Числа за произвеждана 

енергия/енергоносители от ВЕИ и нетни 

годишни приходи

 (13)                                                            

Ресорен зам. Кмет                                            

Енергиен мениджър                                

Н-к финансов отдел

 (8)  Няма да има промени в общинската 

политика по отношение на ЕЕ и ВЕИ за 

периода на ОЕП 2014-2020

Резултати (3)                                                               

1. Изпълнени проекти по ЕЕ в публични 

сгради                                                                      

2.Изпълнени проекти по УО в гр. Самоков и 

прилежащи  села                                                      

3.Изградена фабрика за производство на 

дървесни пелети и чипс                    

4.Изградени мини ВЕЦ                       

5.Изградени топлоцентрали                              

6.Извършена подмяна на топлоизточници

(14)                                                                    

1. 24 публични сгради                                                                      

2. гр. Самоков и 17 прилежащи  села                                                      

3.Изградена фабрика за производство 

на дървесни пелети и чипс  - 1                  

4.Мини ВЕЦ    - 2                         

5.Топлоцентрали  или когенерация   - 2                        

6.Подмяна на топлоизточници - 5 обекта

 (15)                                                         

Ресорен зам. Кмет                                            

Енергиен мениджър

 (7)  .                                                                     

1.1.Обекти няма да се закриват за периода на 

ОЕП                                                    

1.2.Обитателите ще имат правилно поведение  

2.1.Правилна експлоатация на мощностите  

2.2.Липса на промени в законовата база 

касаещи цените на енергия от ВЕИ

 Дейности (4)  

1.1.Енергийни обследвания            - 8

1.2.Предпроектни проучвания       - 4

1.3.Апликации към финансиращи 

институции                                          - 7            

1.4.Проекти за ЕЕ в общински обекти  - 18    

1.5.Проект за ЕЕ УО - 1 в града 15 в селата

2.1.Проекти промяна на горивната база - 4

2.2.Оптимизиране на съществуващи 

горивни системи - когенерация -2

2.3.Изграждане на фабрика за пелети и чипс                                                               

2.4.Изграждане на мини ВЕЦ       - 2                   

2.5. Изграждане на топлоцентрали на 

дървесен чипс - 2

(16)  Изпълнени        

1.1.Енергийни обследвания -

1.2.Предпроектни проучвания

1.3.Апликации към финанси-ращи 

институции    -                                                   

1.4.Проекти за ЕЕ в общински обекти      

1.5.Проект за ЕЕ УО

2.1.Проекти промяна на горивната база

2.2.Оптимизиране на съществуващи 

горивни системи - когенерация

2.3.Изграждане на фабрика за пелети и 

чипс                                                               

2.4.Изграждане на мини ВЕЦ                          

2.5. Изграждане на топлоцентрали на 

дървесен чипс               

 Разходи в хил. лева (17)                            

1.1.Енергийни обследвания 

1.2.Предпроектни проучвания

1.3.Апликации към финансиращи 

институции                                                      

1.4.Проекти за ЕЕ в общински обекти      

1.5.Проект за ЕЕ УО

2.1.Проекти промяна на горивната 

база

2.2.Оптимизиране на съществуващи 

горивни системи - когенерация

2.3.Изграждане на фабрика за 

пелети и чипс                                                               

2.4.Изграждане на мини ВЕЦ                          

2.5. Изграждане на топлоцентрали 

на дървесен чипс                                            

(6)  

1.1.Осигурени средства за одити

1.2.Финансиране на предпроектни проучвания

1.3.Няма проблеми за изготвяне на 

апликации към финансиращи институции             

1.4.Финансови източници за проекти за ЕЕ в 

общински обекти                                     

2.1.Липса на логистични и екологични 

проблеми

2.2.Оптимизиране на съществуващи горивни 

системи - когенерация

2.3.Изграждане на фабрика за пелети и чипс       

2.4.Недостатъчни водни количества                          

2.5. Икономическа изгода на топлоцентрали 

спрямо други алтернативи

 

  Предварителни условия  (5)                                                 

1.Комфортът в сградите и уличното осветление 

ще се приближава до нормите                

2.Цените на газта ще се повишават средно с 

5% годишно                                                               

3.Цената на технологичната дървесина ще 

нараства с по-бавни темпове от тази на газта 

4.Общината ще осигурява собствено участие 

по грантовите програми и ПЧП



Община Самоков  

Общински енергиен план 75 

 

Необходимо е да се следи посочената последователност/номерация, като се 
отразят нови моменти свързани с допускания, рискове, източници на 
информация и подобни. 

 

Доклад – състояние и препоръки 

Крайният резултат от работата по мониторинга и оценката е докладът. Той е 
предназначен за ръководството на общината и за енергийния мениджър. 

В него за съответния период трябва да се съдържат преди всичко: 

• Състояние за отчетния период. 

• Информация за обратната връзка с ОЕИС. 

• Отчет за изпълнение на целите. 

• Препоръки за изменение на ОЕП. 

• Препоръки за политически решения. 

Докладът и предложенията в него трябва да се съгласуват и одобрят от 
ръководството на Общината, за да станат официални промените в ОЕП 
предложени на база оценката и мониторинга за съответния период. 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОЕП 

 

ОЕП има отворен характер и в продължение на срока на изпълнението му 
(2014-2020 г.) ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от 
новопостъпилите данни, реалните потребности, проблемите пред общината и 
финансовите възможности. 

Много важна част от изпълнението на ОЕП е периодичната съпоставка с 
новопостъпилите данни и, при необходимост, включване или изключване на 
обекти/проекти, съобразено с текущата ситуация. В резултат на оценката могат 
да бъдат направени промени в някои от целите и параметрите на плана, както и 
промени в инструментите за тяхното изпълнение. 

Въз основа на докладът за изпълнението на ОЕП и залегналите в него 
предложения, представени пред и одобрени от ръководството на Общината, се 
извършва актуализацията на ОЕП. 

Актуализацията на ОЕП се извършва на годишна база, одобрява се от 
Общинския съвет въз основа на доклад на кмета и промените се отразяват в 
план-графика за изпълнението на ОЕП и в бюджета на общината за следващата 
година. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изготвянето на Общински енергийни планове е задължителна част от 
държавната политика по ЕЕ и налага участието на съответните местни 
структури. Разработването на плановете и изпълнението на предвидените в тях 
проекти и дейности е част от местната политика за устойчиво енергийно 
развитие. 

С общинските енергийни планове се цели да се повиши ефективността на 
използването на енергийните ресурси, да се намалят енергопотреблението и 
вредните емисии в атмосферата, да се осигури здравословна среда чрез 
подобряване на микроклимата, да се създадат предпоставки за финансиране на 
мероприятията за енергийна ефективност с крайна цел политиката за 
управление на енергията да стане приоритетна част от цялостната политика на 
общината. 

Предвидените в настоящия ОЕП мерки ще ускорят икономическия растеж, ще 
подпомогнат опазването на околната среда и ще повишат жизнения стандарт 
на населението в община Самоков. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение към част: Проекти и дейности 

Детайлна оценка за всеки обект по отделно 
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Нормализиран 

разход

Средств

а преди

Разход след 

мерките

Средства 

след

Спестена 

енергия

Спестени 

средства

Спестени 

емисии

Срок на 

откупуване
NPV NPVQ IRR

Одит Дограма Изолация Горивна база Общо kWh/год. лв./год. kWh/год. лв./год. kWh/год. лв./год. т/год год. лв. %

ОДЗ "Звънче" Смяна на горивна база 1 226 0 0 17 270 18 496 132 860 11 832 132 860 4 384 0 7 448 27 2.5 41901 2.27 40.01%

ОДЗ "Зорница" Смяна на горивна база 2 185 0 0 32 340 34 525 236 730 21 083 236 730 7 812 0 13 271 48 2.6 73207 2.12 38.14%

ЦДГ"Детелина" Смяна на горивна база 2 419 0 0 32 340 34 759 262 080 23 340 262 080 8 649 0 14 692 53 2.4 84253 2.42 42.05%

ЦДГ"Самоково" Смяна на горивна база 2 078 0 0 32 340 34 418 225 160 20 052 225 160 7 430 0 12 622 45 2.7 68166 1.98 36.32%

ЦДГ"Пролет" Смяна на горивна база 827 0 0 13 860 14 687 89 570 7 977 89 570 2 956 0 5 021 18 2.9 26196 1.78 33.75%

ЦДГ"Пролет"- филиал Махала
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
528 13 847 23 825 12 650 50 851 145 200 5 059 57 200 1 888 88 000 3 171 0 16.0

-21952 -0.43 -0.82%

ЦДГ"Пролет"-филиал П.Берон
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
420 0 18 952 10 395 29 767 61 250 5 455 45 500 1 502 15 750 3 953 12 7.5

3770 0.13 10.18%

ЦДГ "8 - ми март" Смяна на горивна база 2 185 0 0 32 340 34 525 236 730 21 083 236 730 7 812 0 13 271 48 2.6 73207 2.12 38.14%

Детска градина "Незабравка"
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
638 16 743 28 807 13 750 59 938 175 560 7 488 69 160 2 282 106 400 5 206 0 11.5

-14239 -0.24 3.50%

Детска градина - с.Радуил
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
391 0 17 652 10 395 28 439 81 500 2 839 42 380 1 399 39 120 1 441 26 19.7

-14913 -0.52 -3.25%

Детска градина - с.Широки дол
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
916 0 41 315 14 960 57 191 190 750 6 646 99 190 3 273 91 560 3 372 0 17.0

-26228 -0.46 -1.50%

Детска градина - с.Бели Искър
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
895 23 478 40 395 14 960 79 728 246 180 8 577 96 980 3 200 149 200 5 376 0 14.8

-31212 -0.39 0.14%

ЦДГ"Калина" - с.Райово
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
360 9 441 16 245 10 395 36 441 99 000 3 449 39 000 1 287 60 000 2 162 0 16.9

-16606 -0.46 -1.42%

ОУ "Митр. Авксенти Велешки"
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
4 324 0 195 097 45 100 244 521 630 525 56 153 468 390 15 457 162 135 40 696 0 6.0

96128 0.39 14.44%

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
1 339 0 60 403 18 480 80 221 195 213 17 385 145 015 4 785 50 198 12 600 39 6.4

25579 0.32 13.29%

ОУ "Христо Максимов" Смяна на горивна база 488 0 0 12 650 13 138 52 832 4 705 52 832 1 743 0 2 962 11 4.4 11308 0.86 21.30%

ОУ "Христо Максимов" Смяна на горивна база 1 086 0 0 16 170 17 256 117 650 10 478 117 650 3 882 0 6 595 24 2.6 36292 2.10 37.91%

ОУ "Христо Максимов" Смяна на горивна база 125 0 0 7 590 7 715 13 559 1 208 13 559 447 0 760 3 10.2 -1120 -0.15 5.33%

НУ "Станислав Доспевски"
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
4 326 0 195 205 45 100 244 631 630 875 56 184 468 650 15 465 162 225 40 719 127 6.0

96205 0.39 14.45%

НУ"Петър Берон"
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
1 843 0 83 172 22 990 108 005 268 800 23 939 199 680 6 589 69 120 17 349 54 6.2

37496 0.35 13.73%

СОУ "Отец Паисий"
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
9 847 0 444 343 71 720 525 910 1 436 050 127 891 1 066 780 35 204 369 270 92 688 289 5.7

247637 0.47 15.63%

Спортно у-ще"Никола Велчев"
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
6 169 0 278 378 56 760 341 307 899 675 80 123 668 330 22 055 231 345 58 068 181 5.9

144191 0.42 14.89%

ПГ "Константин Фотинов"
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
4 526 0 204 248 45 100 253 875 660 100 58 787 490 360 16 182 169 740 42 605 133 6.0

102596 0.40 14.61%

ОПУ "Неофит Рилски"
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
6 248 163 872 281 951 56 760 508 831 1 171 575 104 338 676 910 22 338 494 665 82 000 235 6.2

178745 0.35 13.80%

ОУ "Димчо Дебелянов"- с. Говедарци
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
1 764 46 263 79 598 22 990 150 615 330 750 49 339 191 100 6 306 139 650 43 032 84 3.5

201592 1.34 27.85%

ОУ "Христо Смирненски"- с. Радуил
Топлоизолация и смяна на 

дограма
1 366 35 814 61 621 0 98 801 256 050 30 177 147 940 4 882 108 110 25 295 0 3.9

108994 1.10 24.66%

ОУ "Христо Смирненски"- с. Радуил
Топлоизолация и смяна на 

дограма
238 6 231 10 721 0 17 190 44 550 5 251 25 740 849 18 810 4 401 0 3.9

18964 1.10 24.66%

ОУ "Христо Смирненски"- с. Радуил
Топлоизолация и смяна на 

дограма
512 13 438 23 121 0 37 072 96 075 11 323 55 510 1 832 40 565 9 491 0 3.9

40897 1.10 24.66%

ОУ "Васил Левски" -  Марица
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
691 18 128 31 190 13 750 63 758 190 080 6 622 74 880 2 471 115 200 4 151 0 15.4

-26136 -0.41 -0.29%

ОУ "Васил Левски" - Ярлово
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
2 246 0 101 366 32 340 135 952 468 000 19 962 243 360 8 031 224 640 11 931 0 11.4

-31325 -0.23 3.65%

ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ 62 208 347 256 2 237 606 715 495 3 362 565 9 644 929 808 744 6 739 226 222 394 2 905 703 586 349 1455

Образование

Обекти Препоръки
Инвестиции, лв
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Нормализиран 

разход

Средств

а преди

Разход след 

мерките

Средства 

след

Спестена 

енергия

Спестени 

средства

Спестени 

емисии

Срок на 

откупуване
NPV NPVQ IRR

Одит Дограма Изолация Горивна база Общо kWh/год. лв./год. kWh/год. лв./год. kWh/год. лв./год. т/год год. лв. %

Болница
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
9 248 0 190 000 132 440 331 688 640 167 59 731 448 117 14 788 192 050 44 943 129 7.4

49076 0.15 10.53%

Поликлиника
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
5 541 0 113 829 71 720 191 090 426 778 39 821 298 744 9 859 128 033 29 962 86 6.4

60531 0.32 13.26%

Обекти Препоръки
Инвестиции, лв

Болница,поликлиника,селски здравни служби
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Нормализиран 

разход

Средств

а преди

Разход след 

мерките

Средства 

след

Спестена 

енергия

Спестени 

средства

Спестени 

емисии

Срок на 

откупуване
NPV NPVQ IRR

Одит Дограма Изолация Горивна база Общо kWh/год. лв./год. kWh/год. лв./год. kWh/год. лв./год. т/год год. лв. %

Община Самоков
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
6 460 169 411 291 481 56 760 524 112 1 211 175 107 865 699 790 23 093 511 385 84 771 243 6.2

186563 0.36 13.87%

Общинско лесничейство
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
120 3 147 5 415 7 590 16 272 33 000 1 408 13 000 429 20 000 979 0 16.6

-7311 -0.45 -1.26%

Бивш родилен дом
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
499 13 092 22 526 12 650 48 767 93 600 8 336 54 080 1 785 39 520 6 551 19 7.4

6766 0.14 10.38%

Полицейски участък
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
84 0 3 790 7 590 11 464 10 850 2 253 9 100 300 1 750 1 953 11 5.9

4862 0.42 14.92%

ПРУ
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
727 19 072 32 814 13 860 66 473 199 980 8 530 78 780 2 600 121 200 5 930 0 11.2

-14551 -0.22 3.88%

Кметство и здравна служба- с. Алино
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
288 7 553 12 996 9 845 30 682 79 200 3 378 31 200 1 030 48 000 2 349 0 13.1

-9796 -0.32 1.78%

Кметство и читалище с.Бели Искър
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
1 176 30 842 53 066 17 270 102 354 323 400 11 267 127 400 4 204 196 000 7 063 0 14.5

-38797 -0.38 0.43%

Кметство с.Белчин
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
470 12 337 21 226 12 650 46 683 129 360 5 518 50 960 1 682 78 400 3 836 0 12.2

-12824 -0.27 2.73%

Кметство с.Говедарци
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
166 4 359 7 500 8 360 20 385 45 705 1 949 18 005 594 27 700 1 355 0 15.0

-8133 -0.40 -0.03%

Кметство с. Горни Окол
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
766 0 34 547 13 860 49 172 159 500 6 803 82 940 2 737 76 560 4 066 0 12.1

-13304 -0.27 2.82%

Кметство и здравна служба- с. Гуцал
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
766 0 34 547 13 860 49 172 159 500 6 803 82 940 2 737 76 560 4 066 0 12.1

-13304 -0.27 2.82%

Кметство с. Долни Окол
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
672 0 30 323 13 750 44 745 140 000 5 971 72 800 2 402 67 200 3 569 0 12.5

-13144 -0.29 2.33%

Кметство и читалище с. Доспей
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
1 037 0 46 784 16 170 63 991 216 000 9 213 112 320 3 707 103 680 5 507 0 11.6

-15609 -0.24 3.37%

Кметство и здравна служба- с. Драгошево
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
1 032 27 065 46 568 16 170 90 835 283 800 12 105 111 800 3 689 172 000 8 416 0 10.8

-17409 -0.19 4.43%

Кметство с. Злокучане
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
268 7 018 12 075 9 845 29 206 73 590 3 139 28 990 957 44 600 2 182 0 13.4

-9748 -0.33 1.46%

Кметство с. Клисура
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
86 2 242 3 858 7 590 13 776 23 513 1 003 9 263 306 14 250 697 0 19.8

-7230 -0.52 -3.26%

Кметство с. Ковачевци
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
816 21 401 36 821 13 860 72 898 224 400 9 571 88 400 2 917 136 000 6 654 0 11.0

-14760 -0.20 4.21%

Кметство и читалище с. Маджаре
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
550 14 414 24 800 12 650 52 414 151 140 6 447 59 540 1 965 91 600 4 482 0 11.7

-13011 -0.25 3.29%

Кметство и читалище с. Мала Цръква
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
424 11 109 19 114 10 395 41 042 116 490 4 969 45 890 1 514 70 600 3 454 0 11.9

-10625 -0.26 3.07%

Кметство с. Марица
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
331 8 686 14 945 9 845 33 807 91 080 3 885 35 880 1 184 55 200 2 701 0 12.5

-9898 -0.29 2.35%

Кметство и здравна служба- с. Ново село
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
394 10 323 17 761 10 395 38 872 108 240 4 617 42 640 1 407 65 600 3 210 0 12.1

-10555 -0.27 2.80%

Кметство с. Поповяне
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
612 16 050 27 616 13 750 58 028 168 300 7 179 66 300 2 188 102 000 4 991 0 11.6

-14177 -0.24 3.37%

Кметство и комбинирана сграда- с. Продановци
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
1 925 50 480 86 854 32 340 171 599 529 320 22 577 208 520 6 881 320 800 15 696 0 10.9

-34490 -0.20 4.24%

ОБЩО АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ 19 667 428 601 887 426 341 055 1 676 749 4 571 143 254 785 2 130 538 70 308 2 440 605 184 477 274

Обекти Препоръки
Инвестиции, лв

Административни сгради,кметства
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Нормализиран 

разход

Средств

а преди

Разход след 

мерките

Средства 

след

Спестена 

енергия

Спестени 

средства

Спестени 

емисии

Срок на 

откупуване
NPV NPVQ IRR

Одит Дограма Изолация Горивна база Общо kWh/год. лв./год. kWh/год. лв./год. kWh/год. лв./год. т/год год. лв. %

Музей

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

720 18 883 32 489 13 860 65 952 135 000 12 023 78 000 2 574 57 000 9 449 27 7.0

13819 0.21 11.54%

Младежки дом
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
955 0 43 102 14 960 59 017 139 300 12 406 103 480 3 415 35 820 8 991 28 6.6

16611 0.28 12.70%

Детска школа по рисуване

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

184 4 815 8 285 8 360 21 643 30 600 6 354 19 890 656 10 710 5 698 32 3.8

25120 1.16 25.45%

Художествена галерия

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

508 13 312 22 905 12 650 49 375 84 600 17 568 54 990 1 815 29 610 15 754 88 3.1

79137 1.60 31.37%

Общинска библиотека

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

1 357 35 594 61 242 18 480 116 673 226 200 46 973 147 030 4 852 79 170 42 121 235 2.8

225800 1.94 35.73%

Културен дом - четвърти квартал

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

2 160 56 649 97 467 32 340 188 616 594 000 25 336 234 000 7 722 360 000 17 614 0 10.7

-35046 -0.19 4.54%

Читалище - с.  Алино

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

679 17 813 30 648 13 750 62 890 186 780 7 967 73 580 2 428 113 200 5 539 0 11.4

-14336 -0.23 3.70%

Читалище - с. Белчин

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

677 17 750 30 540 13 750 62 716 186 120 7 939 73 320 2 420 112 800 5 519 0 11.4

-14330 -0.23 3.69%

Читалище - с. Говедарци

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

3 720 97 561 167 860 45 100 314 242 1 023 000 35 640 403 000 13 299 620 000 22 341 0 14.1

-113900 -0.36 0.82%

Читалище - с. Клисура

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

468 12 274 21 118 12 650 46 510 128 700 5 489 50 700 1 673 78 000 3 816 0 12.2

-12818 -0.28 2.72%

Културен дом -  с. Ковачевци

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

658 17 246 29 673 13 750 61 327 180 840 7 713 71 240 2 351 109 600 5 362 0 11.4

-14285 -0.23 3.60%

Читалище - с. Марица

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

3 920 154 210 265 328 56 760 480 218 1 617 000 56 335 637 000 21 021 980 000 35 314 0 13.6

-164770 -0.34 1.25%

Читалище - с. Поповяне

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

845 22 156 38 121 14 960 76 081 232 320 9 909 91 520 3 020 140 800 6 889 0 11.0

-15847 -0.21 4.10%

Културен дом, поща - с. Радуил

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

2 340 61 369 105 590 32 340 201 639 643 500 22 419 253 500 8 366 390 000 14 053 0 14.3

-75324 -0.37 0.56%

Културен дом - с. Райово

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

444 11 644 20 035 10 395 42 518 74 000 15 367 48 100 1 587 25 900 13 780 77 3.1

69842 1.64 31.90%

Читалище - с. Маджаре

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

528 13 847 23 825 12 650 50 851 88 000 18 274 57 200 1 888 30 800 16 387 91 3.1

82788 1.63 31.71%

Читалище - с. Рельово

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

480 12 589 21 659 12 650 47 378 132 000 4 599 52 000 1 716 80 000 2 883 0 16.4

-21022 -0.44 -1.12%

Народно читалище - с. Доспей

Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 

база

120 3 147 5 415 7 590 16 272 33 000 1 150 13 000 429 20 000 721 0 22.6

-9355 -0.57 -4.72%

ОБЩО 20 762 570 860 1 025 302 346 995 1 963 919 5 734 960 313 462 2 461 550 81 231 3 273 410 232 231 578

Обекти Препоръки
Инвестиции, лв

Читалища,библиотеки,школи,музеи, галерии
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Нормализиран 

разход

Средств

а преди

Разход след 

мерките

Средства 

след

Спестена 

енергия

Спестени 

средства

Спестени 

емисии

Срок на 

откупуване
NPV NPVQ IRR

Одит Дограма Изолация Горивна база Общо kWh/год. лв./год. kWh/год. лв./год. kWh/год. лв./год. т/год год. лв. %

ОБЩО АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ 19 667 428 601 887 426 341 055 1 676 749 4 571 143 254 785 2 130 538 70 308 2 440 605 184 477 274

Дом стари хора - Самоков Смяна на горивна база 3 353 0 0 49 500 52 853 544 913 48 529 544 913 17 982 0 30 547 110 1.7 193157 3.65 57.73%

Дом стари хора - с. Ковачевци
Топлоизолация и смяна на 

горивна база
750 19 670 0 13 860 34 280 81 250 12 120 81 250 2 681 0 9 439 21 3.6

43068 1.26 26.75%

Социален патронаж "Кутна хора"
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
530 13 910 23 934 12 650 51 024 88 400 18 357 57 460 1 896 30 940 16 461 92 3.1

83218 1.63 31.75%

Социален център "Довери ми се" 
Топлоизолация, смяна на 

дограма и смяна на горивна 
1 178 30 905 53 174 17 270 102 527 324 060 11 290 127 660 4 213 196 400 7 077 0 14.5

-38843 -0.38 0.44%

ОБЩО СОЦИАЛНИ 5 812 64 485 77 107 93 280 240 685 1 038 623 0 811 283 26 772 227 340 63 524 222

Многофункциолнална спортна зала Смяна на горивна база 7 382 0 0 65 560 72 942 799 760 71 225 799 760 26 392 0 44 833 161 1.6 287780 3.95 61.42%

Обшински хотел Смяна на горивна база 8 031 0 0 65 560 73 591 870 059 77 485 870 059 28 712 0 48 774 175 1.5 318412 4.33 66.24%

ОБЩО СПОРТНИ 15 414 0 0 131 120 146 534 1 669 819 148 710 1 669 819 55 104 0 93 606 336

ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА 142 513 1 502 407 4 705 521 1 930 885 8 281 326 24 762 757 1 352 616 14 977 617 494 261 9 785 141 1 265 490 3078

Обекти Препоръки
Инвестиции, лв

Спортни обекти

Социални
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Приложения към част: Комуникация с обществеността 

Съдържание: 

1. Комуникационен план за първата година от провеждането  на 
комуникационната стратегия (2014) 

2. Комуникационен план за втората година от провеждането  на 
комуникационната стратегия (2015) 

3. Оценка на разходите за първата година от осъществяването на 
комуникационната програма (2014) 

4. Оценка на разходите за втората година от осъществяването на 
комуникационната програма (2015) 

5. Примерна матрица за анализ на целевите групи 
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1. Комуникационен план за първата година от провеждането  на комуникационната стратегия (2014) 

Събитие Период за 
провеждане 

Основни целеви 
групи 

Необходими 
материали 

Партньори Очаквани резултати Медиийно 
отразяване 

Отзиви от 
участниците 

Пресконференция 
за представяне на 
решението  за 
изготвяне на 
стратегия за 
повишаване на 
енергийната 
ефективност  

(Първо 
политическо 
решение) 

Според 
моментната 
ситуация, най-
късно до  
01.2014 

Вътрешни 
публики (ОС, 
общински 
предприятия и 
персонал) 

Местни медии 

Граждански 
сдружения, НПО 

 

Медиакит Работна група в 
ОС 

Местни медии 

Доставяне на 
базисна 
информация и 
изграждане на 
интерес към 
програмата за ЕЕ и 
ВЕИ 

(Мониторинг  -
публикации в 
местните медии, 
реакции от 
форумите) 

 

(Метод - лични 
срещи с 
журналистите 
след 
провеждането 
на 
пресконференци
ята) 

Открита сесия на 
ОС и 
пресконференция 
за приемане на 
общинска 
енергийна 
програма  

(Второ 
политическо 
решение) 

(Според 
планирането 
на ОС, най-
късно до 
03.2014) 

Вътрешни 
публики  

Местни медии 

Граждански 
сдружения, НПО 

Местна 
индустрия (вкл. 
туризъм) и МСП 

Етажна 
собственост 

Местни клонове 
на банки 

Брошура с 
основното 
послание и 
представяне на 
основните 
елементи на 
програмата  

Работна група в 
ОС 

Местни медии 

 

Повишаване на 
информираността 
по свързаните с 
енергийната 
ефективност 
въпроси  

Въвеждане на 
посланието 
„Самоков – град на 
чистата енергия” 

(Мониторинг  -
публикации в 
местните медии, 
реакции от 
форумите, 
откриване на 
профили в 
социалните 
мрежи) 

 

(Метод – анализ 
на дискусиите в 
ОС, оценка на 
отношението на 
различните 
групи) 

Дни на 05-06.2014 Местни медии Брошура с Граждански Повишена (Мониторинг  - (Метод –оценка 



Община Самоков  

Общински енергиен план 85

интелигентната 
енергия  

Граждански 
сдружения, НПО 

Етажна 
собственост 

Образователни 
институции 

Граждани и гости 
на града 

ОИЦ 

основното 
послание и 
представяне на 
основните 
елементи на 
програмата 

Презентации 

Игри за 
ученици 

сдружения, НПО,  

мрежи на 
заинтересовани 
страни, училища, 
детски градини 

 

информираност и 
промени в 
навиците и 
моделите на 
поведение на 
целевите групи 

публикации в 
местните медии, 
реакции от 
форумите, 
откриване на 
профили в 
социалните 
мрежи) 

 

на отношението 
на различните 
групи и 
обратната 
връзка) 

Пресконференция 
за представяне на 
работата по 
първите обекти от 
програмата за ЕЕ 
и ВЕИ 

09-10.2014 Вътрешни 
публики  

Местни медии 

Местна 
индустрия (вкл. 
туризъм) и МСП 

 

Медиакит Работна група в 
ОС 

Ръководители на 
обекти  

Създаване на 
интерес към 
резултатите от 
приложените 
мерки 

(Мониторинг  -
публикации в 
местните медии) 

(Метод –оценка 
на отношението 
на ангажираните 
в проектите) 

Регионален 
форум 
„Строителство, 
енергийна 
ефективност и 
ВЕИ. Възможности 
за финансиране” 

11.2014 Местна 
индустрия (вкл. 
туризъм) и МСП 

Строителни 
фирми 

Дистрибутори на 
материали и 
технологии 

Етажна 
собственост 

Местни клонове 
на банки 

Гост-лектори  

Презентации 

Брошура за 
представяне на 
основните 
елементи на 
програмата 

Общинско 
ръководство 

Ръководители на 
обекти 

Строителни 
фирми 

Дистрибутори на 
материали и 
технологии 

Мрежи на 
заинтересовани 
страни 

Повишаване на 
ефективността на 
общинската 
политика 

Гаранции за 
демократично 
взимане на 
решения 

(Мониторинг  -
публикации в 
местните медии, 
публикации в 
сайтове на 
партньори, брой 
външни 
участници) 

(Метод –анкета с 
участниците,  
лични разговори 
и интервюта) 
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2. Комуникационен план за втората година от провеждането  на комуникационната стратегия (2015) 

Задължени лица 

Събитие Период за 
провеждане 

Основни целеви 
групи 

Необходими 
материали 

Партньори Очаквани резултати Медиийно 
отразяване 

Отзиви от 
участниците 

Открита сесия на 
ОС и 
пресконференция 
за представяне на 
резултатите от 
първата година и 
планираните 
дейности през 
втората година 

(Трето 
политическо 
решение) 

02.2015 Вътрешни 
публики (ОС, 
общински 
предприятия и 
персонал) 

Местни медии 

Граждански 
сдружения, НПО 

 

Медиакит (нов) Работна група в 
ОС 

Местни медии 

Позитивни оценки 
към изпълнението 
на програмата. 
Коригиращи 
действия и засилен 
интерес към 
работата по 
обектите 

(Мониторинг  -
публикации в 
местните медии, 
реакции от 
форумите и 
социалните 
медии) 

 

(Метод – анализ 
на дискусиите в 
ОС, оценка на 
отношението на 
различните 
групи, лични 
срещи с 
журналистите) 

Старт на 
строителния 
сезон: открита 
демонстрационна 
обиколка на 
обектите 

04.2015 Вътрешни 
публики  

Местни медии 

Граждански 
сдружения, НПО 

Местна 
индустрия (вкл. 
туризъм) и МСП 

Строителни 
фирми 

Транспорт  Ръководители на 
обекти 

 

Повишаване на 
интереса към 
специфичните 
строителни 
дейности и 
качественото им 
изпълнение 

(Мониторинг  -
брой участници, 
публикации в 
местните медии, 
реакции от 
форумите и  
социалните 
мрежи) 

 

(Метод – анализ 
на дискусиите и 
зададените 
въпроси, оценка 
на интереса и 
отношението на 
различните 
групи) 
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Дни на 
интелигентната 
енергия  

05-06.2015 Местни медии 

Граждански 
сдружения, НПО 

Етажна 
собственост 

Образователни 
институции 

Граждани и гости 
на града 

ОИЦ 

Брошура с 
основното 
послание  

Презентации 

Игри за 
ученици 

Изложба 

Състезания 

 

Граждански 
сдружения, НПО,  

мрежи на 
заинтересовани 
страни, училища, 
детски градини,  

спортни клубове 

 

Повишена 
информираност и 
промени в 
навиците и 
моделите на 
поведение на 
целевите групи 

(Мониторинг  -
публикации в 
местните медии, 
реакции от 
форумите и 
социалните 
мрежи) 

 

(Метод –оценка 
на отношението 
на различните 
групи и 
обратната 
връзка) 

Пресконференция 
за представяне на 
завършените 
обекти и текущите 
дейности 

09.2014 Вътрешни 
публики  

Местни медии 

Местна 
индустрия (вкл. 
туризъм) и МСП 

 

Медиакит Работна група в 
ОС 

Ръководители на 
обекти  

Засилено търсене 
на информация за  
резултати и 
предвидените 
спестявания 

(Мониторинг  -
публикации в 
местните медии) 

(Метод –оценка 
на отношението 
на ангажираните 
в проектите) 

Откриване на 
първия завършен 

При 

завършване 

Местни медии 

Граждански 

Медиакит 

Възможности 

Ръководители на 
обекти 

Обществено 
разбиране и 

(Мониторинг  -
публикации в 

(Метод –оценка 
на отношението 
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3. Оценка на разходите за първата година от осъществяването на комуникационната програма (2014)4 

№ Описание на дейността Мярка Количество Цена с ДДС Забележка 

                                                        
4 Оценката на предвидените разходи е съобразена със заложените дейности в другите части на програмата за ЕЕ и ВЕИ на Самоков. Описани са разходите единствено за 

дейностите, които са специфични за комуникационната програма. Оценката е консервативна, като допълнително финансиране може да се търси от програми на ЕК и 

партньорства с външни заинтересовани страни. От таблицата са изключени разходи за труд на общинските служители и за използване на общинската материална база. 

В програмата и бюджета не е предвидено закупуване на рекламно време и място поради липса на установена необходимост за подобен тип промотиране на дейностите. 
 

обект сдружения, НПО 

Вътрешни 
публики  

Граждани и гости 
на града 

 

за интервюта 

Снимки от 
всички етапи 
на изпълнение 

Общинско 
ръководство 

Работна група в 
ОС 

 

одобрение за 
приложените 
мерки  

местните медии, 
реакции от 
форумите и 
социалните 
мрежи) 

 

на ангажираните 
в проектите) 

Регионален 
форум 
„Строителство, 
енергийна 
ефективност и 
ВЕИ. Възможности 
за финансиране” 

11.2014 Местна 
индустрия (вкл. 
туризъм) и МСП 

Строителни 
фирми 

Дистрибутори на 
материали и 
технологии 

Етажна 
собственост 

Местни клонове 
на банки 

Задължени лица 

Гост-лектори  

Презентации 

Брошура за 
представяне на 
основните 
елементи на 
програмата 

Общинско 
ръководство 

Ръководители на 
обекти 

Строителни 
фирми 

Дистрибутори на 
материали и 
технологии 

Мрежи на 
заинтересовани 
страни 

Повишаване на 
ефективността на 
общинската 
политика 

Гаранции за 
демократично 
взимане на 
решения 

(Мониторинг  -
публикации в 
местните медии, 
публикации в 
сайтове на 
партньори, брой 
външни 
участници) 

(Метод –анкета с 
участниците, 
лични разговори 
и интервюта) 
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(лв.) 

1 
Изготвяне и провеждане на проучване за определяне 
на изходното ниво   

Бр. 1 4000 
Вкл. изработване на методология и анализ на 

резултатите 

2 Общ дизайн на кампанията Бр. 1 1000 
Лого, слоган и постоянни графични елементи 

за онлайн, печатни и видео материали 

3 
Разработване, дизайн и отпечатване на 
информационна брошура 

Бр. 1000 1200  

4 Разработване, дизайн и отпечатване на флайър Бр. 3000 600  

5 Производство на медиакитове Бр. 50 250  

6 Пресконференции  Бр. 3 450 
Вкл. кетъринг за гостите; използва се зала и 

оборудване на общината 

7 Дни на интелигентната енергия Бр. 1 -  Бюджетирани в друг раздел 

8 Регионален форум Бр. 1 1500 
Вкл. кафе паузи, обяд, материали за 1 ден за 

50 участника 

9 Участие във външни събития  Бр. 3 1000 
Такса участие, пътни и квартирни (при 

необходимост) 

10 Специални събития Бр. 2 1000 При необходимост 

11 Непредвидени разходи   1000  

 Общо   12000  
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4. Оценка на разходите за втората година от осъществяването на комуникационната програма (2015) 

№ Описание на дейността Мярка Количество Цена с ДДС 
(лв.) 

Забележка 

1 Провеждане на проучване за оценка на резултатите  Бр. 1 1000 Проучване по опростена методика 

2 Разработване, дизайн и отпечатване на 
информационна брошура (второ издание) 

Бр. 1000 1200  

3 Производство на медиакитове Бр. 50 250  

4 Пресконференции  Бр. 3 450 Вкл. кетъринг за гостите; използва се зала и 
оборудване на общината 

5 Дни на интелигентната енергия Бр. 1 -  Бюджетирани в друг раздел 

6 Демонстрационна обиколка на обектите Бр. 1 600 Вкл. транспорт и обяд за 40 участника 

7 Регионален форум Бр. 1 1500 Вкл. кафе паузи, обяд, материали за 1 ден за 
50 участника 

8 Участие във външни събития  Бр. 3 1000 Такса участие, пътни и квартирни (при 
необходимост) 

9 Специални събития Бр. 3 1500 Откриване на нови сгради 

10 Непредвидени разходи   1000  

 Общо   8500  
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5. Примерна матрица за анализ на целевите групи (да се адаптира и допълни от екипа за изпълнение на програмата) 

Целева група 
Ниво на 

ангажираност 
/влияние 

Основен 
интерес 

Отношение  в 
момента 

Желано 
ниво на 

подкрепа 

Желана роля 
в стратегията 

Желани 
действия 

Основни 
послания 

Комуникационни 
канали 

Общински съвет 
ниско / 
високо 

Развитие на 
града 

Критик Високо 
Активен 
участник 

Подкрепа за 
дейностите в 
общинската 
програма 

ЕЕ и ВЕИ са стимул 
за развитие на 
града 

Сесии на ОС, 
местни медии 

Управители на 
общински 
имоти 

високо / 
високо 

Управление на 
разходите 

Неутрален Средно Изпълнител 
Изпълнение и 
комуникиране 
на проекти 

ЕЕ води до 
спестявания 

Лични срещи 

Общинските 
фирми 

високо / 
високо 

Максимизиране  
на приходите  

Неутрален Средно Изпълнител 
Изпълнение и 
комуникиране 
на проекти 

ЕЕ води до 
спестявания и 
печалби 

Лични срещи 

Местни 
задължени лица 
по смисъла на 
ЗЕЕ 

високо / 
високо 

Изпълнение на 
задълженията 

Поддръжник Високо 
Активен 
участник 

Изпълнение и 
комуникиране 
на проекти 

ЕЕ и ВЕИ помагат 
за задълженията и 
работата с 
клиентите 

Лични срещи 

Строителни 
фирми 

високо / 
високо 

Нови поръчки  Поддръжник Високо 
Активен 
участник 

Изпълнение на 
проекти 

Програмата за ЕЕ 
ще стимулира 
бизнеса 

Строителни 
форуми, лични 
срещи, изложения 

Дистрибутори 
на материали и 

високо / 
високо 

Разширен пазар  
Активен 
радетел 

Високо 
Активен 
участник 

Активност на 
пазара на 
компоненти и 

ЕЕ и ВЕИ ще 
засилят търсенето 

Строителни 
форуми, 
конференции, 
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технологии материали на продуктите изложения 

Предприятия в 
туристическия 
сектор  

ниско / 
високо 

Привлекателен 
туристически 
продукт  

Критик Средно Партньор 
Участие в 
кампании за ЕЕ 
и ВЕИ 

ЕЕ и ВЕИ помагат 
за имидж на града 
като тур. 
дестинация 

Лични срещи, 
местни медии 

Членове на 
браншови 
организации 

ниско / ниско 
Подкрепа за 
индустрията 

Поддръжник Ниско -  -  
ЕЕ и ВЕИ помагат 
за добра бизнес 
среда 

Лични срещи 

Местни МСП 
ниско / 
високо 

Нови поръчки  Неутрален Средно -  -  
ЕЕ и ВЕИ водят до 
нови 
възможности 

Местни медии, 
специални 
събития 

Собственици на 
жилища и 
представители 
на етажна 
собственост 

ниско / 
високо 

Достъп до 
грантово 
финансиране 

Критик Високо Партньор -  
ЕЕ води до реални 
спестявания в 
домовете 

Местни медии, 
специални 
събития, 
информационни 
срещи 

Посетители и 
гости на града 

високо / 
ниско 

Здравословна 
среда 

Неутрален Високо -  -  

В Самоков 
грижата за 
природата е 
преди всичко 

Специални 
събития, 
национални 
медии 

Граждански 
сдружения и 
НПО 

високо / 
ниско 

Устойчиво 
развитие 

Активен 
радетел 

Високо Партньор 
Участие в 
кампании за ЕЕ 
и ВЕИ 

Устойчивото 
развитие е на 
първо място 

Регионални 
медии, 
информационни 
срещи 

Образователни високо / Привлекателност Неутрален Средно Партньор Участие в ЕЕ и ВЕИ са Регионални 
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институции  ниско на обученията кампании за ЕЕ 
и ВЕИ 

бъдещето на 
Самоков 

медии, специални 
събития 

Областен 
информационен 
център 

високо / 
ниско 

Разпространени
е на 
информация 

Поддръжник Средно Партньор 
Участие в 
кампании за ЕЕ 
и ВЕИ 

ЕЕ и ВЕИ са начин 
за 
оползотворяване 
на европейските 
фондове 

Лични срещи 

Местни клонове 
на банки 

ниско / 
високо 

Възможност за 
нови кредити 

Блокиращ Средно -  -  
Инвестициите в ЕЕ 
и ВЕИ са сигурни 

Лични срещи, 
национални 
медии 

Регионални и 
местни медии 

високо / 
високо 

Ново 
съдържание 

Неутрален Високо Партньор 
Участие в 
кампании за ЕЕ 
и ВЕИ 

ЕЕ и ВЕИ помагат 
за развитието на 
Самоков 

Лични срещи, 
прес съобщения, 
пресконференции 
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Приложение към част: Критерии за избор на проектите в ОЕП 

Класация на проектите според заложените цели и критерии 
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Номер Обекти

Спестена 

енергия, 

kWh/год.

Спестени 

средства, 

лв./год.

Спестени 

емисии, 

т/год.

Срок на 

откупуване, 

год.

NPVQ IRR, %
Оценка, 

точки

1 Социален патронаж "Кутна хора" 51 024 30 940 16 461 92 3.1 1.63 31.75% 134

2 Фабрика за производство на пелети и чипс 1 600 000 0 475 243 0 3.4 1.43 29.06% 117

3 Художествена галерия 49 375 29 610 15 754 88 3.1 1.60 31.37% 116

4 Културен дом - с. Райово 42 518 25 900 13 780 77 3.1 1.64 31.90% 116

5 Читалище - с. Маджаре 50 851 30 800 16 387 91 3.1 1.63 31.71% 116

6 ОУ "Димчо Дебелянов"- с. Говедарци 150 615 139 650 43 032 84 3.5 1.34 27.85% 114

7 Общинска библиотека 116 673 79 170 42 121 235 2.8 1.94 35.73% 114

8 Детска школа по рисуване 21 643 10 710 5 698 32 3.8 1.16 25.45% 106

9 Дом стари хора - с. Ковачевци 34 280 0 9 439 21 3.6 1.26 26.75% 98

10 ОУ "Христо Смирненски"- с. Радуил 98 801 108 110 25 295 0 3.9 1.10 24.66% 97

11 ОУ "Христо Смирненски"- с. Радуил 17 190 18 810 4 401 0 3.9 1.10 24.66% 97

12 ОУ "Христо Смирненски"- с. Радуил 37 072 40 565 9 491 0 3.9 1.10 24.66% 97

13 Подмяна на улично осветление 1 560 960 1 573 834 374 582 1 635 4.2 0.98 22.91% 92

14 Изграждане на две ВЕЦ 4 300 000 0 800 740 4 572 5.4 0.55 16.81% 91

15 Полицейски участък 11 464 1 750 1 953 11 5.9 0.42 14.92% 86

16 ОПУ "Неофит Рилски" 508 831 494 665 82 000 235 6.2 0.35 13.80% 77

17 Болница 331 688 192 050 44 943 129 7.4 0.15 10.53% 77

18 Поликлиника 191 090 128 033 29 962 86 6.4 0.32 13.26% 77

19 ЦДГ"Детелина" 34 759 0 14 692 53 2.4 2.42 42.05% 75

20 Дом стари хора - Самоков 52 853 0 30 547 110 1.7 3.65 57.73% 75

21 ОДЗ "Звънче" 18 496 0 7 448 27 2.5 2.27 40.01% 70

22 ОДЗ "Зорница" 34 525 0 13 271 48 2.6 2.12 38.14% 70

23 ЦДГ"Самоково" 34 418 0 12 622 45 2.7 1.98 36.32% 70

24 ЦДГ"Пролет" 14 687 0 5 021 18 2.9 1.78 33.75% 70

25 ЦДГ "8 - ми март" 34 525 0 13 271 48 2.6 2.12 38.14% 70

26 ОУ "Христо Максимов" 17 256 0 6 595 24 2.6 2.10 37.91% 70

27 НУ "Станислав Доспевски" 244 631 162 225 40 719 127 6.0 0.39 14.45% 68

28 НУ"Петър Берон" 108 005 69 120 17 349 54 6.2 0.35 13.73% 68

29 СОУ "Отец Паисий" 525 910 369 270 92 688 289 5.7 0.47 15.63% 68

30 Спортно у-ще"Никола Велчев" 341 307 231 345 58 068 181 5.9 0.42 14.89% 68

Инвестиции, 

лв.
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Номер Обекти

Спестена 

енергия, 

kWh/год.

Спестени 

средства, 

лв./год.

Спестени 

емисии, 

т/год.

Срок на 

откупуване, 

год.

NPVQ IRR, %
Оценка, 

точки

31 ПГ "Константин Фотинов" 253 875 169 740 42 605 133 6.0 0.40 14.61% 68

32 Община Самоков 524 112 511 385 84 771 243 6.2 0.36 13.87% 65

33 Бивш родилен дом 48 767 39 520 6 551 19 7.4 0.14 10.38% 65

34 Музей 65 952 57 000 9 449 27 7.0 0.21 11.54% 65

35 ЦДГ"Пролет"-филиал П.Берон 29 767 15 750 3 953 12 7.5 0.13 10.18% 63

36 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" 80 221 50 198 12 600 39 6.4 0.32 13.29% 63

37 Спортна зала "Арена" - Самоков 72 942 0 44 833 161 1.6 3.95 61.42% 63

38 Обшински хотел 73 591 0 48 774 175 1.5 4.33 66.24% 63

39 ЦДГ"Пролет"- филиал Махала 50 851 88 000 3 171 0 16.0 -0.43 -0.82% 61

40 Детска градина "Незабравка" 59 938 106 400 5 206 0 11.5 -0.24 3.50% 61

41 Детска градина - с.Бели Искър 79 728 149 200 5 376 0 14.8 -0.39 0.14% 61

42 ЦДГ"Калина" - с.Райово 36 441 60 000 2 162 0 16.9 -0.46 -1.42% 61

43 ОУ "Васил Левски" -  Марица 63 758 115 200 4 151 0 15.4 -0.41 -0.29% 61

44 Социален център "Довери ми се" 102 527 196 400 7 077 0 14.5 -0.38 0.44% 61

45 ОУ "Митр. Авксенти Велешки" 244 521 162 135 40 696 0 6.0 0.39 14.44% 59

46 Детска градина - с.Радуил 28 439 39 120 1 441 26 19.7 -0.52 -3.25% 56

47 ОУ "Христо Максимов" 13 138 0 2 962 11 4.4 0.86 21.30% 56

48 Централа работеща с биогаз 6 000 000 1 449 768 5 570 4.1 0.99 23.09% 55

49 Младежки дом 59 017 35 820 8 991 28 6.6 0.28 12.70% 51

50 ОУ "Христо Максимов" 7 715 0 760 3 10.2 -0.15 5.33% 49

51 Детска градина - с.Широки дол 57 191 91 560 3 372 0 17.0 -0.46 -1.50% 47

52 ОУ "Васил Левски" - Ярлово 135 952 224 640 11 931 0 11.4 -0.23 3.65% 47

53 Общинско лесничейство 16 272 20 000 979 0 16.6 -0.45 -1.26% 37

54 ПРУ 66 473 121 200 5 930 0 11.2 -0.22 3.88% 37

55 Кметство и здравна служба- с. Алино 30 682 48 000 2 349 0 13.1 -0.32 1.78% 37

56 Кметство и читалище с.Бели Искър 102 354 196 000 7 063 0 14.5 -0.38 0.43% 37

57 Кметство с.Белчин 46 683 78 400 3 836 0 12.2 -0.27 2.73% 37

58 Кметство с.Говедарци 20 385 27 700 1 355 0 15.0 -0.40 -0.03% 37

59 Кметство и здравна служба- с. Драгошево 90 835 172 000 8 416 0 10.8 -0.19 4.43% 37

60 Кметство с. Злокучане 29 206 44 600 2 182 0 13.4 -0.33 1.46% 37

Инвестиции, 

лв.
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Номер Обекти

Спестена 

енергия, 

kWh/год.

Спестени 

средства, 

лв./год.

Спестени 

емисии, 

т/год.

Срок на 

откупуване, 

год.

NPVQ IRR, %
Оценка, 

точки

61 Кметство с. Клисура 13 776 14 250 697 0 19.8 -0.52 -3.26% 37

62 Кметство с. Ковачевци 72 898 136 000 6 654 0 11.0 -0.20 4.21% 37

63 Кметство и читалище с. Маджаре 52 414 91 600 4 482 0 11.7 -0.25 3.29% 37

64 Кметство и читалище с. Мала Цръква 41 042 70 600 3 454 0 11.9 -0.26 3.07% 37

65 Кметство с. Марица 33 807 55 200 2 701 0 12.5 -0.29 2.35% 37

66 Кметство и здравна служба- с. Ново село 38 872 65 600 3 210 0 12.1 -0.27 2.80% 37

67 Кметство с. Поповяне 58 028 102 000 4 991 0 11.6 -0.24 3.37% 37

68 Кметство и комбинирана сграда- с. Продановци 171 599 320 800 15 696 0 10.9 -0.20 4.24% 37

69 Културен дом - четвърти квартал 188 616 360 000 17 614 0 10.7 -0.19 4.54% 37

70 Читалище - с.  Алино 62 890 113 200 5 539 0 11.4 -0.23 3.70% 37

71 Читалище - с. Белчин 62 716 112 800 5 519 0 11.4 -0.23 3.69% 37

72 Читалище - с. Говедарци 314 242 620 000 22 341 0 14.1 -0.36 0.82% 37

73 Читалище - с. Клисура 46 510 78 000 3 816 0 12.2 -0.28 2.72% 37

74 Културен дом -  с. Ковачевци 61 327 109 600 5 362 0 11.4 -0.23 3.60% 37

75 Читалище - с. Марица 480 218 980 000 35 314 0 13.6 -0.34 1.25% 37

76 Читалище - с. Поповяне 76 081 140 800 6 889 0 11.0 -0.21 4.10% 37

77 Културен дом, поща - с. Радуил 201 639 390 000 14 053 0 14.3 -0.37 0.56% 37

78 Читалище - с. Рельово 47 378 80 000 2 883 0 16.4 -0.44 -1.12% 37

79 Народно читалище - с. Доспей 16 272 20 000 721 0 22.6 -0.57 -4.72% 37

80 Кметство с. Горни Окол 49 172 76 560 4 066 0 12.1 -0.27 2.82% 23

81 Кметство и здравна служба- с. Гуцал 49 172 76 560 4 066 0 12.1 -0.27 2.82% 23

82 Кметство с. Долни Окол 44 745 67 200 3 569 0 12.5 -0.29 2.33% 23

83 Кметство и читалище с. Доспей 63 991 103 680 5 507 0 11.6 -0.24 3.37% 23

Инвестиции, 

лв.


