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        1.Основание за разработване 

   Основанието за разработване на настоящия документ е свързано с 

европейското и българско законодателство, с планови и програмни документи. 

1.1.Европейско законодателство 
 

• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 

март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на 

пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета 

• ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 

април 2006 година относно ефективността при крайното потребление на енергия и 

осъществяване на енергийни услуги, която отменя Директива 93/76/ЕИО на Съвета 

• ДИРЕКТИВА 2010/31/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 

май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите (преработена 

версия на ДИРЕКТИВА 2002/91/ЕС) 

• ДИРЕКТИВА 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и 

на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в 

стандартна информация за продуктите 

• ДИРЕКТИВА 2009/72/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на 

електроенергия 

• ДИРЕКТИВА 2009/28/ЕО за енергията от възобновяеми източници  

1.2.Закони в Република България 

• Закон за енергийната ефективност   

• Закон за енергията от възобновяеми източници   

• Закон за опазване на околната среда 

• Закон за чистотата на атмосферния въздух 

• Закон за устройство на територията 

• Закон за техническите изисквания към продуктите 

• Закон за защита на потребителите 

• Подзаконови нормативни актове, свързани с посочените закони за 

прилагането им 
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1.3.Планови и програмни документи със свързани политики и мерки 

• Национален план за развитие на Р България 

• План за развитие на Южен Централен район за планиране за периода 2007 – 

2013 г. 

• Общински план за развитие на община Панагюрище за периода 2007 г.–2013 г. 

– предвидени 4,8 мил. лв. за енергийна ефективност в училища и ЦДГ 

• Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. 

• Национална стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2009 – 2015 г. (актуализирана версия) 

• Втори Национален план за действие по енергийна ефективност 2011-2013 г. 

• Първи Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 

Разработването на плана за енергийна ефективност (ПЕЕ) на община Панагюрище 

и програмата за изпълнението му са регламентирани в чл.11, ал. 1, от Закона за 

енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ, бр.98, 2008 г.: „Средствата за изпълнение на 

програмата се предвиждат в  бюджетите на органите на държавната власт и органите 

на местното самоуправление”- чл. 11, ал.3 от ЗЕЕ.  

2.Политика по енергийна ефективност на Община Панагюрище 

Енергийната ефективност е качествено понятие, което изразява степента на 

използване на енергията. Да се повиши ефективността означава да се намали 

разходът на енергия, без да се накърнява качеството и комфортът за:  отопление, 

осветление, превоз на хора и товари. Системата от мерки за енергийна ефективност 

може да намали консумацията и разходите на енергия, както и емисиите на 

парникови и вредни газове в атмосферния въздух и да доведе да повишаване 

качеството на околната среда в общината. 

Общинската политика за енергийна ефективност е съвкупност от следните приоритети: 

� Местна промишленост, търговия и услуги: 

• изграждане на информационна система за състоянието на енергийната ефективност 

на общинско ниво  

• Изграждане на информационна база за препоръчителни мерки, специфични за 

Община Панагюрище 
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• Съдействие за включване в проекти за намаляване на енергийното потребление в 

енергоемките сектори на промишлеността  

�  Подобряване на енергийните параметри на общинския сграден фонд 

� Провеждане на енергоспестяващи мерки в уличното осветление 

� Повишаване на енергийната ефективност в частните сгради: 

• оказване на техническа и консултантска помощ на проекти за ЕСМ в частния 

жилищен фонд 

• подготовка и провеждане на кампания за разясняване на енергийната ефективност в 

жилищните сгради  

• присъединяване на Общината към европейски кампании за насърчаване на ЕСМ 

� Създаване на контакти и изграждане на ПЧП 

� Достигане на индивидуалната цел за енергийни спестявания на общината до 2016 г. 

в размер на 2,59 GWh/y. 

Община Панагюрище има ограничена роля на „Производител” и „Доставчик” на 

енергия в локалните отопления на обектите общинска собственост. Тя е  само 

консуматор на енергия. 

Предприети са мерки за подобряване на енергийната ефективност на училищата, 

ОДЗ и ЦДГ в общината  чрез частична подмяна на съществуващата дограма с нова, 

топлоизолиране на външните ограждения и подмяна на котли в част от сградите. 

Мерките са извършени въпреки ограничените бюджети на общината и училищата 

с цел намаляване и неутрализиране на покачващите се цени на горивата и 

ограничаване на вредните емисии, както и подобряване на комфорта в сградите. 

 

3. Обзор на община Панагюрище* 

 

3.1. Природни дадености и ресурси 

Община Панагюрище е с важно транспортно-географско разположение; има 

разнообразен релеф и климат, минерални извори, богата флора и фауна, които са 

потенциал за развитие на туризма; богати горски ресурси, даващи възможност за 

силно горско стопанство и дървообработване; на територията са разположени голяма 

част от запасите на медна руда в страната, както и златоносни находища, което 
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предопределя приоритетно развитие на минно-добивната промишленост. Общината 

е сравнителна бедна на почвени ресурси. 

 
3.2. Състояние на местната икономика 

 

Обликът на община Панагюрище е почти изцяло промишлен, като основни 

структуроопределящи отрасли са добивната промишленост, машиностроенето и 

приборостроенето, текстилната, шивашката и хранително – вкусовата промишленост. 

Частният сектор изцяло доминира в икономиката, като делът на частните стопански 

единици е близо 99% от общия брой фирми. Преобладаващият брой на фирмите е 

този на малките и средните предприятия (близо 98%), но на територията на общината 

осъществяват дейността си около 15 големи фирми, които са структуроопределящи в 

отраслите “Добивна промишленост”, “Машиностроене”, “Химическа промишленост” 

и “Текстилна и шивашка промишленост”. Те ще се развиват приоритетно и в 

следващите години, продължавайки да определят икономическия профил на 

общината.  

Община Панагюрище има много добри дадености и отличен потенциал за 

развитие на туризма, който до момента не е разработен ефективно. Възможностите 

са свързани с доизграждане и благоустрояване на туристическата инфраструктура, 

активна промоция на общината, благоустрояване и адекватно експониране на 

културно-историческите обекти,  разработване на минералните извори, разширяване 

на културния календар, разработване на съвместни туристически продукти със 

съседни общини. Добри дадености и условия има за развитие на дърводобива и 

дървообработването.  

Общината не разполага със сериозни ресурси за развитие на селското стопанство 

и то е застъпено предимно в личните стопанства.  

Отрасълът на търговията и услугите е един от най-слабо развитите. Малките и не 

дотам приветливи магазини в общината не могат да задоволят нуждите на 

потребителите с качествени стоки. Не липсват обаче и многофункционални магазини 

от типа на “Била” и “Лидъл”. Значителна част от заетите в търговската сфера нямат 

необходимата квалификация, поради което обслужването в търговските обекти не е 

на необходимото ниво. 

Отраслите “Транспорт” и “Строителство” са застъпени в рамките на нормалното 

за община от типа на Панагюрище, без да имат значима роля за икономическия облик 

на общината. 
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3.3. Състояние на техническата инфраструктура и урбанизацията 

 

Техническата инфраструктура на територията на общината в по-голямата си част е 

изградена.  

 Пътната мрежа, обслужваща населените места, е много добре развита, но в 

значителна степен е амортизирана и има нужда от реконструкция и ремонт. Това касае 

републиканските пътища, особено път Златица-Панагюрище  и най-вече ІV-класната пътна 

мрежа. По-голямата част от общинската пътна мрежа има нужда от основни и текущи 

ремонти, включително реконструкция и ремонт на пътни съоръжения и елементи. Уличната 

мрежа в селищата е изградена, но значителна част от нея също се нуждае от ремонт и 

благоустрояване.  

ЖП инфраструктурата е представена от линията Пловдив-Стрелча-Панагюрище, която е с 

важно икономическо значение за общината. Релсовият път е амортизиран и има нужда от 

подмяна. 

Електроенергийната инфраструктура е изградена и като цяло е в много добро състояние. 

Има отделни проблеми, свързани с необходимостта от модернизиране на мрежи средно и 

ниско напрежение и потребност от изграждане на допълнителна трансформаторна мощност в 

един от кварталите на Панагюрище. В лошо състояние е мрежата на уличното осветление, 

което почти във всички селища на общината се нуждае от реконструкция и подмяна с 

внедряване на енергоспестяващи осветителни тела. 

Водоснабдяването с питейна вода за цялата община е осигурено, но водопреносната и 

водоразпределителната мрежа са  силно амортизирани. В отделни селища водата за пиене е 

с влошени качества, а като цяло съществуващата система за осигуряване на питейна вода е 

свързана със значителни разходи, което оскъпява стойността й. Проблемите на 

водоснабдяването за град Панагюрище и всички селища от общината, включително част от 

селищата на съседната община Стрелча, ще се решат с изграждането на Водоснабдителен 

комплекс “Луда Яна”-екологичен комплекс от хидротехнически съоръжения за питейно 

водоснабдяване, напояване, енергодобив, спортни развлечения. Основен проблем за цялата 

община е недоизградената канализационна мрежа и съответните съоръжения за 

пречистване, които са под средното за областта. Канализационната мрежа в общинския 

център (има 90% изграденост) и в някои от селата, а най-проблемни в това отношение са 

селата Поибрене, Бъта и Оборище. Хидромелиоративната мрежа е слабо развита. За 

напояване се използват само няколко язовира, а каналните мрежи и съоръженията са 

похабени и имат нужда от възстановяване. 
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Съобщителната мрежа е изградена, налице са добри телекомуникационни, 

радиотелевизионни и пощенски мрежи и услуги. Проблем е лошата интернет връзка. През 

територията на общината преминава оптичен телекомуникационен кабел, като с 

използването му значително би се подобрило качеството на телекомуникационните услуги. 

Селищната мрежа на общината обхваща 10 населени места, от които един град и 9 села. 

Град Панагюрище се явява основен и естествен административен, икономически и културен 

център, а отделните селища имат различен характер и степен на развитие, съобразно 

разположението им, природните дадености, традициите  и др. Демографските и 

икономическите промени в последните 10-15 години са довели до изолираност на някои от 

селата, но в тях биха могли да се развият алтернативни икономически дейности – екологично 

земеделие, екологични производства, специфичен туризъм.  

 
4. Визия за развитието на общината* 

„Панагюрище–атрактивна и модерна община”- отразява нагласата и волята на 

населението и местния бизнес в края на стратегическия период Община Панагюрище да се 

превърне в привлекателно място за бизнес инициативи, да привлича значими външни 

инвестиции, да бъде с качествено подобрена и променена техническа и социална 

инфраструктура, да развива съвременни икономически отрасли с обновена техника и 

технологии, да се впише успешно в новите социално-икономически условия след членството 

на България в Европейския съюз и да се постигне значително по-високо ниво и качество на 

живота. 

* Основната част от данните са взети от ОПР 2007 – 2013 г. на Община Панагюрище 

 
5. Сграден фонд на общината и търговски общински дружества 

5.1.Сграден фонд на общината 

Сградният  фонд на община Панагюрище е създаден с течение на годините и с цел за 

задоволяване на потребностите й. Той е разнообразен и по-нататък е разделен по целеви 

групи за по лесното и бързо оценяване на енергийното потребление във всяка от групите, 

намиране на най-големите консуматори в тях и подбор на енергоспестяващи мерки. 

Във връзка с чл. 18 от ЗЕЕ не всички общински сгради подлежат на обследване. 

На някои от подлежащите на обследвания са извършени такива, направени са проекти и 

има спечелени средства от европейските фондове за ЕСМ. В училищата под номера 2, 4 и 5 от 

следващия по долу списък на общинските сгради през 2011 г. ще бъдат реализирани 

проектите за ЕСМ. 
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№ 
по 

ред 
Описание на имота Етажност 

Площ, 
/земя, 

сгради/ 
Конструкция Квартал 

Парцел, 
отреждане 

1 
Административна 
сграда – Общинска 
Администрация 

III 1274/908 масивна 98 
общинска 

администрация 

2 СОУ  „Нешо Бончев” III 8779/ 1275 масивна 118 училище 

3 
Помощна сграда към 
СОУ „Н. Бончев” 

III 8779 / 579 масивна 118 училище 

4 ОУ  „Марин Дринов” III 
12889/ 

2084 
масивна 213 училище 

5 ОУ „20-ти Април” II и III 7388/1736 масивна 90 1-училище 

6 
Детска градина „Първи 
юни” 

I и II 
3200/71 и 

303 
масивна 27 

XIV-детско 
заведение 

7 ДЦДУ  „Дъга” II 4320/1060 масивна 19 XVIII-детски дом 

8 ОДЗ  „Звънче” I и II 
8066 / 2055 

и 910 
масивна 145 

жилищен 
комплекс 

9 
Детска градина 
„Детелина” 

II 3430/645 масивна 169 
IV-детско 

заведение 

10 ОДЗ  „Райна Княгиня” II 3014/433 масивна 113 V-детски дом 

11 ЦДГ  „Брезичка” I и II 
6350/522 и 

678 
масивна 212   

12 Градска библиотека II 10200/354 масивна 31 
Х-общ. Пазар и 

библиотека 

13 
Администр. Сграда –
„Мотекова къща” 

II 398/90 масивна 67 
XIV-864. пам. На 

културата 

14 
Градска поликлиника 
/ДКЦ/ 

III 2428/830 масивна 113 
I – Поликлиника. 

Бюро по труда, 
Соц. Грижи 

15 Общинска болница VIII 
23800/ 

2200 
масивна 230 болница 

16 Театър дом паметник I и II 5629/2557 масивна 48 XI-театър 

17 
Административна 
сграда „Център за 
соцал. Грижи” 

II 122 масивна 113 
1-Поликлин., 
Бюро по труда. 
Соц. Грижи 

18 
Административна 
сграда /Бюро по труда/ 

I 1560/392 масивна 113 
1 – Поликлиника, 

соц. Грижи БТ 
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19 
Съблекални в стадион 
„Орчо войвода” 

I 219 масивна 7   

20 
Физкултурен салон, 
пристройка 

I и II 727 масивна 6 Спортна зала 

21 
Обект „Старата 
пожарна” 

I и II 1000/419 масивна 119 111-общ 

22 
Градски универсален 
магазин 

IV 1482 масивна 98 ГУМ 

23 ЦДГ „Пролет”-филиал I 
3386/ 

276+75 
масивна 234   

24 
Детска градина 
„Пролет” 

I и II 3720 / 976 масивна 48 XI-детски дом 

25 
Дом за деца и юноши 
„Павел Бобеков” 

I и II 
6902/619/ 

25 
масивна 6   

26 
Здравна служба –
с.Поибрене 

I 
1510/190/ 

82 
масивна 24 ПИ пл.№190 

27 Кметство –с.Оборище III 428/130 масивна 28 
XIII –за кметство и 

поща 

28 
Админ. Сграда –
кметство и културен 
дом – с.Елшица 

II 3000/ 1230 масивна 17 XIV-читалище 

29 
Здравна служба –
с.Елшица 

II 1400/ 120 масивна 33 1 -314 

30 
Админ. Сграда –
кметство и здравна 
служба – с.Бъта 

II 1700/230 масивна 10 
I-за здравна 
служба 

31 ЦДГ „Надежда” –с.Бъта I 3440 / 495 масивна 10 
IV-детско 
заведение 

32 
Читалище, Младежки 
дом и ритуална зала –
с.Бъта 

II 
3250/ 

470+245 
масивна 10 

V-зеленина, 
читалище и 
ритуал, дом 

33 
Училище „Отец 
Паисий” – с. Попинци 

II 5100/1100 масивна 13 1-училище 

34 
Сграда на читалището 
и кметство –с.Попинци 

II 4100/1014 масивна 46 1-читалище 

35 
Детска градина –
с.Попинци 

II 1100/410 масивна 38 
XI – детска 
градина 

36 
Здравна служба –
с.Попинци 

II 2000 / 270 масивна 50 
VII – здравна 
служба 

37 
Здравна служба –
с.Оборище 

II 2400 / 230 масивна 27 
III – здравна 
служба 

38 Читалище –с.Оборище 11 3030 / 480 масивна 35 VII 

39 

Административна 
сграда – кметство, 
здравна служба, млад. 
Клуб- с.Левски 

III 1135/253 масивна 33 
V-поща, кметство, 
здр. Служба 

40 Читалище – с.Левски I и II 4180/426  масивна 33 VI-361 

41 
Администр. Сграда 
кметство – с.Баня 

II 3025/475 масивна 10 V 

42 Културен дом –с.Баня II 2192/917 масивна 10 IV 
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43 Кметство с.Поибрене I 1050/450 масивна 17 VIII-кметство 

44 
ОУ „Св. Недельо 
Иванов”- с.Поибрене 

II 2906 / 870 масивна 28 1-училище 

45 
Читалище „Ванчо 
Пашов” – с.Поибрене 

II 816/596 масивна 30 IV-читалище 

 
 

5.2. Търговски общински дружества* 

• “Водоснабдяване и канализация – П” ЕООД  

Предмет на дейност: разширение, реконструкция, поддържане и експлоатация на 

местните водоизточници, водовземните съоръжения, довеждащи мрежи и 

съоръжения, пречиствателни съоръжения, канализационни мрежи и др. 

• ОП „Чистота” гр. Панагюрище 

Предмет на дейност: поддържане чистотата на общината 

• ОП „Минерални бани” гр.Панагюрище 

• “Пазари и паркинги” ЕООД 

Предмет на дейност: управление и поддържане на общински пазари и тържища, 

отдаване под наем на части от тях търговски площи и съоръжения, събиране на такси 

за ползване за търговска дейност на тротоари, площади, улични платна, панаири, 

терени и др. 

• “Оборище” ЕООД  
Предмет на дейност: издателска 

 
• “Диагностично консултативен център – І” ЕООД  

Предмет на дейност: извършване на специализирана извънболнична помощ 

• “Многопрофилна болница за активно лечение – Събчо Николов” ЕООД             

Предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ. 

* Източник на информацията: Общинска администрация гр. Панагюрище 

 

6. Състояние на енергийното потребление. Макроенергийни и 
макроикономически показатели на Община Панагюрище 

 
Енергийното потребление е извършено при климатичните данни, посочени по 

долу  за последните три години преди съставянето на ПЕЕ. 

Въз основа на тези данни са извършени изчисленията, направени в ПЕЕ на 

общината, за да се установи дали са управлявани рационално енергийните ресурси 

през посочените години. 
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6.1. Климатични данни и местоположение 

 

Климатична зона София и Подбалканската долина 
 

7 

Денградуси DD= 3000 

Брой месеци в отоплителния сезон N= 6.50 

Продължителност на отоплителния сезон в дни  tНР= 195 

Брой дни месечно tМ= 30 

Външна изчислителна температура Θe,
0
С=  -18 

Населено място – гр.Панагюрище 
  

Надморска височина, m                                  540       

Барометрично налягане, кРа                                   95  

Начало на отоплителния сезон               15 октомври 

Край на отоплителния сезон                       24 април 

 

 

фигура 1 

Средно месечни температури и денградуси (DDгод) за последните три години: 
                      Табл.1 

 

Месец 1 2 3 4 10 11 12 2008 г. 

tср.м., 
oC 4.81 3.11 6.36 10.30 10.78 4.03 -0.25 DDгод 

DD 440.00 444.90 391.80 208.88 123.29 449.00 596.80 2654.67 
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                         Табл.2 
 

Месец 1 2 3 4 10 11 12 2009 г. 

tср.м., 
oC -1.30 2.72 6.98 10.63 10.90 6.21 1.89 DDгод 

DD 629.40 455.82 372.60 200.88 121.55 383.70 530.30 2694.25 

                     
                                                                                                                                                   Табл.3 

 

Месец 1 2 3 4 10 11 12 2010 г. 

tср.м., 
oC 0.20 0.80 4.40 9.60 11.00 7.40 3.10 DDгод 

DD 582.80 509.60 452.60 225.60 120.00 348.00 492.90 2731.50 

 
 

6.2.Енергийно потребление на обектите общинска собственост  
 
В следващата таблица е показано потреблението на енергия в сградния фонд на общината-43 

сгради и търговските общински дружества.  
 

Табл.4 

Горива 
Консумация на енергия, MWh Разходи за енергия, лева 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Кафяви въглища 53 16 0 4 646 1 125 0 

Дърва за огрев 639 813 709 16 031 22 147 20 543 

Промишлен газьол 3 282 3 284 2 572 721 300 636 213 518 688 

Дизел 1 167 1 118 938 200 703 211 473 185 600 

Бензин 119 104 126 23 399 22 456 28 563 

Пропанбутан 136 134 126 22 035 23 863 24 570 

Ел. енергия 5 585 6 195 5 009 687 626 792 693 689 913 

Общо: 10 981 11 664 9 481 1 675 740 1 709 969 1 467 877 

 

 
Фигура 2 
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Крайното енергийно потребление (КЕП)  представлява сума от общото потребление на 

доставени на крайните консуматори горива и енергия за производството на стоки и/или 

предоставянето на услуги за населението  или в сгради, която е консумирана в границите на 

общината за съответната година (не включва потреблението на енергия от енергийния сектор 

за преобразуване и собствени нужди).  

На базата на  горната таблица е изчислено първичното енергийно потребление (ПЕП), 

което е сума на общото потребление на енергията (произведена и нетен внос) от енергийни 

ресурси (твърди горива, дизелово гориво, газьол, природен газ, възобновяеми източници, 

електричество),  която е консумирана в границите на общината за съответната година, 

умножена със съответния коефициент за пренос и разпределение на всеки от използваните 

енергоресурси по години. 

Табл.5 

Години 2008 2009 2010 

Първична енергия (ПЕП) с корекция за н.в., 
MWh = 

23 445 25 410 20 598 

ПЕП, кtoe = 2.021 2.191 1.776 

 

6.3. Макроенергийни показатели на обектите общинска собственост 

      Табл.6 

Макроенергийни показатели на обектите общинска собственост 

Показател мярка 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Първично енергийно потребление (ПЕП) k toe 2.021 2.191 1.776 

Енергийна зависимост на общината % 100 

Крайно енергийно потребление (КЕП) k toe 0.95 1.01 0.82 
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6.4. Макроикономически показатели на обектите общинска собственост 

Табл.7 

Макроикономически показатели за община Панагюрище и  България 

Показател мярка 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Население на община Панагюрище хиляди 29.45*** 29.00*** 28.51*** 

БВП на България млрд. лева 66.84 64.29* 60.76* 

Дял на община Панагюрище в БВП на  
България 

% 0.407*** 0.402* 0.398* 

Реален ръст на БВП % темп за България % 6.00 -6.30* -2.00* 

Средногодишна инфлация за страната % 11.90 2.30* 2.20* 

Безработица в община Панагюрище** % 6.82 10.01 10.96 

Безработица в  България % 6.30 12.00* 16.00* 

Валутен курс лв/евро 1.196 1.96 1.96* 

* Прогнозни данни. Източник:  Банк Аустрия, БНБ, НСИ, АИАП 

* * Данни от БТ гр.Панагюрище 

*** Данни НСИ 

 
7.Индикатори за енергийна ефективност и интензивност на емисиите 

 

Отнасят се само за дяла на общинските обекти. 

                                                                                                   Табл.8 

Години 2008 2009 2010 

ПЕП/БВП, ktoe/млрд. € = 14.57 16.62 14.39 

KЕП/БВП, ktoe/млрд. € = 6.83 7.63 6.62 

KЕП/ПЕП= 0.47 0.46 0.46 

ПГ/БВП, t СО2/млрд.€  = 97560 112168 96812 

ПГ/човек, t СО2/човек 0.46 0.51 0.42 

 

Парниковите газове по години са в следващата таблица 9. Емисиите са само от общинските 

обекти. 
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                                                                                                                Табл.9 
 

Години 2008 2009 2010 

Парникови газове (ПГ), t СО2= 13 530 14 782 11 949 

 
 

 
8.Енергийно потребление на общинските сгради  

 
При проведените разговори с  Кмета на община Панагюрище и неговите специалисти се 

възприе да се въздейства с ЕСМ върху общинските сгради  и най  вече при училищата и детските 

заведения. 

При това трябваше да се достигнат поставените цели  за енергийни спестявания на общината 

до 2013 г. в размер на  1,29 GWh/y и предписаните  до 2016 г. в размер на 2,59 GWh/y. 

 Планът и програмата  за изпълнение трябваше да отговарят  и на финансовите възможности на 

общината. 

Сроковете на откупуване трябваше да бъдат  6 – 8 г., за да може да се кандидатства по 

европейските програми и фондове. 

Направеното проучване на енергийното потребление е за последните три години: 2008, 2009 и 

2010 г.  

Данните са от счетоводните документи на общината и отделните кметства към нея.  

Възприет е методът на целевите групи за идентифициране на най-големите консуматори на 

енергия в тях и предприемане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ)  за ограничаване на 

изразходваната  енергия. 

Целевите групи обединяват крайни потребители със сравним модел на потребление на 

енергията. Този метод се основава на постепенно пресяване на възможните обекти за въздействие 

и избор на приоритети, като по този начин се пестят ресурси от време и средства. Методът  е 

обективен и надежден. 

 

8.1. Енергийни разходи по години 

 

Представени са таблично и графично както следва:  

                    Табл.10 
 

Години 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Енергийни разходи по години, MWh 5 744 6 143 5 259 

Енергийни разходи по години в  хил. лева 1 058 1 042 914 
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фигура 3 

 

 

фигура 4 
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От данните във фигури 3 и 4 следва заключението, че въпреки нарастващите 

денградуси от 2008 г. до 2010 г. (табл.1, 2 и 3) енергийните разходи (фиг.3) в MWh (в 

абсолютно изражение) са намалели, а и в стойностно отношение (фиг.4) в х. лева/ г. също 

са намалени. Това се обяснява с проведените частични ЕСМ на сградите и съществуващата 

тенденция за недоотопляването им поради нарастващите цени на горивата. 

8.2. Енергийни разходи по горива и години. 
 
Целта на обследването е да се разкрият тенденциите в последните три години за използването 

на видовете горива, използва ли се енергията на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и 

биомасата, които са налични на територията на общината. 

Това ще даде възможност за преориентиране на обектите в община Панагюрище към по-

евтини видове енергия и намаляване на разходите. 

                  Табл.11 
 

Горива 
Консумация на енергия, MWh Разходи за енергия, лева 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Кафяви въглища 53 16 0 4 646 1 125 0 

Дърва за огрев 639 813 709 16 031 22 147 20 543 

Промишлен газьол 3 282 3 284 2 572 721 300 636 213 518 688 

Ел. енергия 1 770 2 030 1 978 315 931 382 230 374 845 

Общо: 5 744 6 143 5259 1 057 908 1 041 715 914 076 

 
 

В таблица 11 са посочени консумацията на енергия по типовете горива, използвани в 

обектите собственост на Общината, за последните три години, както и изразходваните 

средства по горива.  

В следващите по-долу фигури 5, 6 и 7 са представени графично данните от табл. 11. 
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фигура 5 

 

 

фигура 6 
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фигура 7 

 

Следващите: таблица 12 и фигури 8, 9 и 10 показват процентния дял на видовете 

горива, използвани като източник на енергия.          

                                                                                            Табл.12 

Горива 
Консумация на горива, % 

2008 2009 2010 

Кафяви въглища 0.87 0.25 0.00 

Дърва за огрев 10.91 12.99 13.17 

Промишлен газьол 54.28 51.09 46.47 

Ел. енергия 33.94 35.67 40.36 

Общо, % 100.00 100.00 100.00 
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фигура 8 

 

фигура 9 
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Фигура 10 

От горните фигури и таблица 6 следват изводите: 

1. Обектите в община Панагюрище са се ориентирали към най-скъпите източници 

на енергия. 

2. Не се използва енергията на биомасата. 

3. Не се използва енергията от  ВЕИ. 

4. Община Панагюрище следва да се преориентира към използване на енергията на 

биомасата и ВЕИ, макар това да става постепенно. 

 

8.3. Енергийни разходи по години и целеви групи 
 
8.3.1. Консумация на енергия в целевата група училища 
Направена е по години на база счетоводни данни: табл. 13,14 и 15, фиг. 11, 12 и 13. 
 

                   Табл.13 

Обект и местонахождение Вид гориво Общо 2008 г., MWh 

СОУ”Н. Бончев” Панагюрище газьол и eл.енергия 334.44 

ОУ”М. Дринов” Панагюрище Газьол и eл.енергия 379.09 

ОУ „20 Април” Панагюрище Газьол и eл.енергия 201.07 

ОУ „Отец Паисий” Попинци дърва и ел.енергия 110.65 

ОУ „Недельо Иванов” Поибрене дърва и ел.енергия 99.44 
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                                     Табл.14 
 

Обект и местонахождение Вид гориво Общо 2009 г., MWh 

СОУ”Н. Бончев” Панагюрище 
газьол и 

eл.енергия 
339.19 

ОУ”М. Дринов” Панагюрище 
газьол и 

eл.енергия 
429.95 

ОУ „20 Април” Панагюрище 
газьол и 

eл.енергия 
260.93 

ОУ „Отец Паисий” Попинци 
дърва и 

ел.енергия 110.65 

ОУ „Недельо Иванов” Поибрене 
дърва и 

ел.енергия 
213.92 

 
 

 

 
 

 

 

                                                            Табл.15 

 
 

 

Обект и местонахождение Вид гориво Общо 2010 г., MWh 

СОУ”Н. Бончев” Панагюрище 
газьол и 

eл.енергия 
333.73 

ОУ”М. Дринов” Панагюрище 
газьол и 

eл.енергия 
429.95 

ОУ „20 Април” Панагюрище 
газьол и 

eл.енергия 
252.04 

ОУ „Отец Паисий” Попинци 
дърва и 

ел.енергия 
110.65 

ОУ „Недельо Иванов” Поибрене 
дърва и 

ел.енергия 
99.44 
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фигура 11 

 

 

фигура 12 
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фигура 13 

От горните фигури и таблици: 13, 14 и 15 и от направените огледи по обектите следват 

изводите: 

 

1. Най-голям консуматор в целевата група са училищата в гр. Панагюрище. 

2. Използва се морално и физически остаряла горивна техника . 

3. Вътрешните отоплителни инсталации (ВОИ) нямат система за автоматично 

регулиране (САР) на топлинните процеси. 

4. За доотопляване масово се използва ел. енергия. 

5. Частично- около  40%, са енергоспестяващите осветителни тела. 

6. Частично- около  80%, е подменена дограмата с нова и със стъклопакет. 

7. Външните ограждащи конструкции не са топлоизолирани, с изключение на две 

училища и две детски градини. 

8. Липсват топломери за отчитане на произведената енергия и разходомери за 

изразходваното и доставеното гориво. 

9. Липсва организация за контрол на качеството на доставяното гориво. 

8.3.2. Консумация на енергия в целевата група болници 
 
Направена е по години на база счетоводни данни: табл.16,17 и 18, фиг.14, 15 и 16. 

Извършен е обстоен оглед  на обектите. 
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                                            Табл.16 
 

Обект и местонахождение Вид гориво Общо 2008 г., MWh 

 МБАЛ „С. Николов” Панагюрище газьол и eл.енергия 1495.05 

ДКЦ ел.енергия 96.87 

Здравна служба –с.Поибрене ел.енергия 2.76 

Здравна служба –с.Попинци ел.енергия 3.07 

Здравна служба –с. Оборище ел.енергия 3.22 

Здравна служба – с. Елшица ел.енергия 3.38 

 
 
 
                                            Табл.17 
 

Обект и местонахождение Вид гориво Общо 2009 г., MWh 

МБАЛ „Събо Николов”  газьол и eл.енергия 1464.22 

ДКЦ ел.енергия 99.97 

Здравна служба –с.Поибрене  ел.енергия 2.16 

Здравна служба –с.Попинци ел.енергия  2.41 

Здравна служба –с. Оборище ел.енергия  2.53 

Здравна служба – с. Елшица ел.енергия  2.40 

 
 

                                            Табл.18 
 

Обект и местонахождение Вид гориво Общо 2010 г., MWh 

МБАЛ „Събо Николов”  газьол и eл.енергия 819.87 

ДКЦ ел.енергия 95.38 

Здравна служба –с.Поибрене ел.енергия 2.94 

Здравна служба –с.Попинци ел.енергия 3.23 

Здравна служба –с. Оборище ел.енергия 3.30 

Здравна служба – с. Елшица ел.енергия 3.43 
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фигура 14 

 

 

          фигура 15 
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фигура 16 

От горните фигури, таблици: 16, 17 и 18 и от направените огледи по обектите следват 

изводите: 

1. Най-голям консуматор в целевата група е МБАЛ”С. Николов” в гр. Панагюрище. 

Горивната база е на течно гориво. 

2. Използва се морално и физически остаряла горивна техника . 

3. Вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ) няма система за автоматично 

регулиране (САР) на топлинните процеси. 

4. За доотопляване масово се използва ел. енергия. 

5. Частично- около 30 %, са енергоспестяващите осветителни тела. 

6. Частично- около – 10%, е подменена дограмата с нова и със стъклопакет. 

7. Външните ограждащи конструкции не са топлоизолирани. 

8. Липсват топломери за отчитане на произведената енергия и разходомери за 

изразходваното и доставеното гориво. 

9. Липсва организация за контрол на качеството на доставяното гориво. 

10. ДКЦ използва за отопление само ел. енергия. 

8.3.3. Консумация на енергия в целевата група детски градини и ОДЗ 
 
 
     Направена е по години на база счетоводни данни: табл.19, 20 и 21, фиг.17, 18 и 19. 

Извършен е обстоен оглед  на обектите. 
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                   Табл.19 
 

Обект и местонахождение Вид гориво Общо 2008 г., MWh 

ОДЗ”Звънче” газьол и eл.енергия 278.06 

ОДЗ”Райна Княгиня” газьол и eл.енергия 166.58 

ОДЗ”Райна Княгиня” филиал газьол и eл.енергия 232.29 

ЦДГ”Първи юни” газьол и eл.енергия 167.06 

ЦДГ”Пролет” газьол и eл.енергия 239.86 

ЦДГ”Брезичка” газьол и eл.енергия 187.76 

ДЦДУ „Дъга” не работи през 2008    

ЦДГ с.Бъта дърва и ел.енергия 90.56 

ЦДГ с.Оборище дърва и ел.енергия  25.49 

ЦДГ с.Попинци дърва и ел.енергия 32.38 

ДДЛРГ”П.Бобеков” дърва,въглища,ел.енергия 232.20 

 

 

                               Табл.20 

Обект и местонахождение Вид гориво Общо 2009 г., MWh 

ОДЗ”Звънче” газьол и eл.енергия 316.29 

ОДЗ”Райна Княгиня” газьол и eл.енергия 149.87 

ОДЗ”Райна Княгиня” филиал газьол и eл.енергия 209.09 

ЦДГ”Първи юни” газьол и eл.енергия 209.09 

ЦДГ”Пролет” газьол и eл.енергия 201.05 

ЦДГ”Брезичка” газьол и eл.енергия 178.68 

ДЦДУ „Дъга” ел.енергия  46.68 

ЦДГ с.Бъта дърва и ел.енергия  113.34 

ЦДГ с.Оборище дърва и ел.енергия 35.97 

ЦДГ с.Попинци дърва,въглища,ел.енергия 73.50 

ДДЛРГ”П.Бобеков” дърва и ел.енергия  248.31 
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                          Табл.21 

Обект и местонахождение Вид гориво Общо 2010 г., MWh 

ОДЗ”Звънче” газьол и eл.енергия 210.31 

ОДЗ”Райна Княгиня” газьол и eл.енергия 129.20 

ОДЗ”Райна Княгиня”/филиал газьол и eл.енергия 206.03 

ЦДГ”Първи юни” газьол и eл.енергия 140.28 

ЦДГ”Пролет” газьол и eл.енергия 238.55 

ЦДГ”Брезичка” газьол и eл.енергия 166.62 

ДЦДУ „Дъга” ел.енергия  40.74 

ЦДГ с.Бъта дърва и ел.енергия  90.41 

ЦДГ с.Оборище дърва и ел.енергия 25.14 

ЦДГ с.Попинци дърва,въглища,ел.енергия 112.79 

ДДЛРГ”П.Бобеков” дърва и ел.енергия  196.31 

 

 

 

фигура 17 
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фигура 18 

 

 
 

фигура 19 
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От горните фигури и таблици: 19, 20 и 21 и от направените огледи по обектите следват 

изводите: 

1. Най-голям консуматор в целевата група са: ОДЗ”Звънче”, ОДЗ”Райна Княгиня” 

филиал, ЦДГ ”Брезичка”  в гр. Панагюрище. Горивната база е на течно гориво. 

През летния сезон битово-горещото водоснабдяване (БГВ) използва ел. енергия 

във всички обекти, въпреки 220-те слънчеви дни годишно за гр.Панагюрище. 

2. Във всички детски градини се използва ел.енергия за приготвяне на храната и 

изпиране на бельото. Има много голям преразход  на енергия. В част от детските 

градини  уредите за приготвяне на храната се ползват и за отопление на 

кухненските помещения от персонала, когато не се приготвя храната.  

3. Уредите за приготвяне на храната и прането на бельото са от нисък енергиен 

клас.  

4. Използва се морално и физически остаряла горивна техника с изключение на ЦДГ 

„Брезичка”. 

5. Всички отоплителни котелни инсталации са преоразмерени, което води до 

увеличен разход на гориво, с изключение на новите котелни инсталации. Заедно 

с ЦДГ”Пролет” се е отоплявал и  ТДП , като се е използвала пара за пренос на 

топлината. Същото води до намаляване на КПД на инсталацията. 

В момента ТДП се отоплява отделно и от това следва едно много драстично   

преоразмеряване на котелната инсталация на ЦДГ”Пролет”, която продължава  

да работи с парните котли. 

6. Вътрешните отоплителни  инсталации (ВОИ) нямат система за автоматично 

регулиране (САР) на топлинните процеси. 

7. Броят и капацитетът на детските градини са много по-големи от броя на децата  

посещаващи ги в момента .  

8. Единствено кухненският  блок на ЦДГ „Брезичка” отговаря на всички санитарно 

хигиенни изисквания (като площ, складови помещения, вентилационни уредби и 

работни плотове за обработка и приготвяне на храната). 

9. За доотопляване масово се използва ел. енергия 

10. Частично-около 30 %, са енергоспестяващите осветителни тела 

11. Частично- около 10%, е подменена дограмата с нова и със стъклопакет 

12. Външните ограждащи конструкции не са топлоизолирани, не е сменена 

дограмата с нова и стъклопакет, с изключение на ЦДГ „Брезичка” и ДЦДУ „Дъга”. 

13. Липсват топломери за отчитане на произведената енергия и разходомери за 

изразходваното и доставеното гориво. 
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14. Липсва организация за контрол на качеството на доставяното гориво. 

8.3.4. Консумация на енергия в целевата група административни сгради 

Направена е по години на база счетоводни данни: табл.22, 23 и 24, фиг.20, 21 и 22. 

 
 

                                        Табл.22 
        

Обект и местонахождение Вид гориво 
Общо 2008 

г., MWh 

АДМИСТРАТИВНА СГРАДА Панагюрище газьол и ел.енергия 280.88 

ТЕАТЪР ПАНАГЮРИЩЕ газьол и ел.енергия 138.83 

АДМИСТРАТИВНА СГРАДА Баня дърва и ел. енергия 32.92 

АДМИСТРАТИВНА СГРАДА Бъта дърва и ел. енергия 52.02 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА Оборище дърва и ел. енергия 17.37 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА Попинци дърва и ел. енергия 18.16 

АДМИНИСТРАТИВНО СГРАДА Левски дърва и ел. енергия 23.59 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА Елшица  дърва и ел. енергия 22.18 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА Пан. Колонии дърва и ел. енергия 34.60 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА Поибрене ел.енергия 12.48 

Градска библиотека – „Стоян Дринов” газьол и ел.енергия 75.47 

 
 
 

                                     Табл.23 
 

Обект и местонахождение Вид гориво 
Общо 2009 

г., MWh 

АДМИСТРАТИВНА СГРАДА Панагюрище газьол и ел.енергия 303.82 

ТЕАТЪР ПАНАГЮРИЩЕ газьол и ел.енергия 230.15 

АДМИСТРАТИВНА СГРАДА Баня дърва и ел. енергия 22.62 

АДМИСТРАТИВНА СГРАДА Бъта дърва и ел. енергия 35.69 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА Оборище дърва и ел. енергия 45.98 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА Попинци дърва и ел. енергия 20.23 

АДМИНИСТРАТИВНО СГРАДА Левски дърва и ел. енергия 24.42 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА Елшица  дърва и ел. енергия 21.61 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА Пан. Колонии дърва и ел. енергия 98.34 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА Поибрене ел.енергия 19.90 

Градска библиотека – „Стоян Дринов” газьол и ел.енергия 55.40 
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                                                                                                                                                Табл.24 
 

Обект и местонахождение Вид гориво 
Общо 2010 

г., MWh 

АДМИСТРАТИВНА СГРАДА Панагюрище газьол 277.77 

ТЕАТЪР ПАНАГЮРИЩЕ газьол и ел.енергия 193.83 

АДМИСТРАТИВНА СГРАДА Баня ел. енергия 23.81 

АДМИСТРАТИВНА СГРАДА Бъта дърва и ел. енергия 49.02 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА Оборище дърва и ел. енергия 26.36 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА Попинци дърва и ел. енергия 6.07 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА Левски дърва и ел. енергия 34.53 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА Елшица  дърва и ел. енергия 23.19 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА Пан. Колонии дърва и ел. енергия 53.27 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА Поибрене ел. енергия 20.19 

Градска библиотека – „Стоян Дринов” газьол и ел.енергия 61.71 

 
 

 

фигура 20 
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фигура 21 

 

фигура 22 
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От горните фигури и таблици 22, 23 и 24, и от направените огледи по обектите следват 

изводите: 

1. Най-голям консуматор в целевата група е административната сграда в гр. 

Панагюрище, която е с най-голяма РЗП. Горивната база е нова, на течно гориво. 

2. Използва се морално и физически остаряла горивна техника в останалите обекти 

3. Вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ) няма система за автоматично 

регулиране (САР) на топлинните процеси. 

4. За доотопляване масово се използва ел. енергия. 

5. Частично- около 30 %, са енергоспестяващите осветителни тела. 

6. Изцяло- на 100%, е подменена дограмата с нова дограма със стъклопакет от К-

стъкло в сградата на Общината в гр. Панагюрище. 

7. Частично-около 10 %,  е подменена дограмата с нова дограма със стъклопакет в 

останалите сгради. 

8. Външните ограждащи конструкции не са топлоизолирани. 

9. Липсват топломери за отчитане на произведената енергия и разходомери за 

изразходваното и доставеното гориво. 

10. Липсва организация за контрол на качеството на доставяното гориво. 

8.3.5. Консумация на енергия в целевата група улично осветление 

 

Направена е по години на база счетоводни данни: табл.25 и фиг. 23 и 24. 

Извършен е обстоен оглед да обектите.     

                                                                      Табл.25 
 

Обект и местонахождение Вид гориво 
Общо, 
MWh 

Стойност, 
лева/г 

КУО 2007 г. ел. енергия 380 49 248 

КУО 2008 г. ел. енергия 402 61 047 

КУО 2009 г. ел. енергия 411 71 815 
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фигура 23 

 

 

фигура 24 

От горните фигури и таблица 28 и от направените огледи по обектите следват изводите: 

 

1. Наблюдава се ръст на енергопотреблението в абсолютно и стойностно 

изражение. 

2. Необходими са ЕСМ в целевата група и най-напред в гр. Панагюрище, който е 

най-големият консуматор. 
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8.3.6. Консумация на енергия в целевата група спортни сгради 

 

Показана е в таблица 26.                                               

                                                                                                                                                        Табл.26 

 

Стадион „Орчо войвода” и спортна зала 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Енергия в MWh/y 17.21 17.21 25.81 

Стойност в лева 4897.31 4897.31 6436.21 

 

 

9.Цел и обхват на ПЕЕ 

 

Цел на ПЕЕ е намаляване на енергийните разходи на обектите общинска собственост без 

да се прави компромис с качеството на комфорта, намаляване на вредните емисии, икономия 

на бюджетни средства и намаляване енергийната зависимост на общината. 

За определяне обхвата на ПЕЕ е избран подходът „Комплексна оценка в ограничен брой 

обекти”, който е подходящ при избрания метод на „целевите групи” поради следните 

причини: 

� възможност за реализиране на по-голяма икономия на енергия и средства. 

� възможности за изпълнение на енергоспестяващи мероприятия с по-

неблагоприятен срок на откупуване. 

� законово задължение за привеждане на енергийните характеристики на сградите 

към изискванията за получаване на сертификат за енергийна  ефективност. 

� различие в техническото състояние на сградния  фонд и инсталациите. 

� различен режим на обитаване/използване. 

� гъвкавост при реализацията и ръководството на финансите при изпълнението  на 

проектите по ПЕЕ. 

� отстраняване на обекти с незначителна консумация и с отмиращи функции 

� възможност за използване енергията на ВЕИ в отделните целеви групи. 

� взети са в предвид индивидуалните цели за енергийни спестявания, определени  

от  АЕЕ 

� достигане на планираната в АЕЕ цел за енергийни спестявания  до 2016 г. в 

размер на  4,6 GWh/y 

 

При направения обстоен преглед на обектите общинска собственост и последвалите 

обсъждания бе приет следният списък на обектите, предмет на ПЕЕ. 

Посочени са в следващата таблица 27. 
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                                            Табл. 27 

 

№ Списък на обектите предмет на ПЕЕ 

1 ОУ „20 АПРИЛ” ПАНАГЮРИЩЕ 

2 ОУ „МАРИН ДРИНОВ” ПАНАГЮРИЩЕ 

3 СОУ „НЕШО БОНЧЕВ” ПАНАГЮРИЩЕ 

4 СОУ „НЕШО БОНЧЕВ” ПАНАГЮРИЩЕ – помощна сграда 

5 Административна сграда – Общинска Администрация 

6 ЦДГ „Първи юни”  

7 ОДЗ  „Звънче” 

8 ОДЗ  „Райна Княгиня” филиал 

9 ОДЗ  „Райна Княгиня”  

10 ЦДГ  „Брезичка” 

11 Градска библиотека 

12 Градска поликлиника /ДКЦ/ 

13 Общинска болница 

14 Театър дом паметник 

15 Спортна зала и стадион”Орчо войвода” Панагюрище 

16 ЦДГ „Пролет”-филиал 

17 ЦДГ „Пролет” 

18 ДДЛРГ”П.Бобеков” 

19 КУО общо за общината 

 

 

9.1.Енергиен потенциал на община Панагюрище 

 

      9.1.1.Плътността  на енергийния поток на вятъра е виден от следващата карта на Р 

България 

 
Картата изобразява възможностите за използване на вятъра като ВЕИ. 

Оптималните зони са подчертани в черно, т.е повече от 1 000 W/m2. 

Оттук следва, че поради природните дадености не може да се разчита на енергията на вятъра 

като ВЕИ в община Панагюрище. 
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9.1.2.Потенциалът на слънчевата енергия на община Панагюрище е виден от по-долната  

карта. 

 

 
 

Видно е, че потенциалът на слънчевата енергия е значителен и може да се използва като 

ВЕИ най-вече в детските градини  и ДДЛРГ ” Павел Бобеков” в гр. Панагюрище– вижте ЕСМ в 

целева група:  детски градини и ОДЗ. 
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Поради несъвършената технология и от там  ниската ефективност на фотоволтаиците и 

екологичните щети от тях не се препоръчва използването им върху земите на общината. 

 

9.1.3.Потенциал на геотермалната вода в гр. Панагюрище и  с.Баня  

 

Градът разполага с геотермална вода в местността ”Полето” , също така и в с. Баня с 

параметри, посочени в следващата таблица:  

                  Табл. 28 

 

Населено 
място 

Дебит, л/сек Температура, оС 
Срок за 

експлоатация, 
години 

гр.Панагюрище 6.57 55 >20 

с. Баня 22.10 52 >20 

 

Геотермалните води се използват за лечебни процедури (предимно на опорно 

двигателната система)  и за къпане в изградените обществени бани. 

В с. Баня са построени санаториуми, като някои от тях се отопляват с геотермалната вода. 

Видно е, че потенциалът на геотермалната  енергия е значителен и може да се използва 

като ВЕИ. 

 

9.1.4.Потенциал на биомасата на община Панагюрище 

 

На цялата си територия община Панагюрище разполага със собствени гори. 

Потенциалът им е около  5 000 м3/год. 

Държавно горско стопанство в гр. Панагюрище има годишен прираст на дървесна маса от  

100 000 м3/год. 

До настоящия момент този потенциал почти не се използва в общинските обекти като 

източник на енергия. 

Общината има възможност да задоволи нуждите си от гориво, използвайки прираста от 

собствения горски фонд и при недостиг може да се ползва този на горското стопанство. 

Използвайки този потенциал, може да бъде решен въпросът с промяната на горивната база 

на МБАЛ”С. Николов” гр. Панагюрище, което ще намали около 6 пъти разхода на средства за 

отопление и БГВ.  
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 10.Избор на дейности мерки и финансиране 

 

Изборът на мерки, управление и финансиране е направен по възприетия метод на „целевите 

групи”. ПЕЕ обхваща най-големите консуматори с цел бързото решаване на проблемите със 

спестяванията на енергия. 

 

10.1.Целева група училища 

 

Най-голям консуматор в целевата група са ОУ”20 Април”, ОУ”Проф. М. Дринов” и СОУ” 

Нешо Бончев” – и трите са на територията на гр. Панагюрище. Програмите финансирането и 

мерките са в следващата таблица. 

 

                                             Табл.29 

№ Технически мерки Нетехнически мерки Източник на финансиране 

1 

ОУ „20 АПРИЛ” ПАНАГЮРИЩЕ-
топлоизолация на външните 
ограждения, подмяна на дограма, 
подмяна на котли, САР за ВОИ, 
направа на динамично 
енергоспестяващо осветление 

Извършено е  
детайлно енергийно 
обследване на 
сградата, направен 
проект за ЕСМ, одит  
на котлите и ВОИ 

BG161PO 001/1.1-09/2010”Подкрепа 
за прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в общинската 
образователна инфраструктура в 
градските агломерации” 

2 

ОУ „МАРИН ДРИНОВ” 
ПАНАГЮРИЩЕ-топлоизолация на 
външните ограждения, подмяна 
на дограма, подмяна на котли, 
САР за ВОИ, направа на 
динамично енергоспестяващо 
осветление 

Извършено е  
детайлно енергийно 
обследване на 
сградата, направен 
проект за ЕСМ, одит  
на котлите и ВОИ 

BG161PO 001/1.1-09/2010”Подкрепа 
за прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в общинската 
образователна инфраструктура в 
градските агломерации” 

3 

СОУ „НЕШО БОНЧЕВ” 
ПАНАГЮРИЩЕ-топлоизолация на 
външните ограждения, подмяна 
на дограма, подмяна на котли, 
САР за ВОИ, направа на 
динамично енергоспестяващо 
осветление 

Извършено е  
детайлно енергийно 
обследване на 
сградата, направен 
проект за ЕСМ, одит  
на котлите и ВОИ 

BG161PO 001/1.1-09/2010”Подкрепа 
за прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в общинската 
образователна инфраструктура в 
градските агломерации” 

 
 

За горепосочените обекти е спечелен проект и средства  в размер на около 1 860 000 

лева по посочената програма  в таблица 29.  

На  училищата  в с. Попинци и в с. Поибрене са извършени ЕСМ, поради което  не влизат 

в настоящия ПЕЕ на общината. 
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10.2.Целева група болници 

Най – големите консуматори в целевата група са МБАЛ”С. Николов” в гр. Панагюрище, 

следвана от ДКЦ в гр. Панагюрище, които са в процес на приватизация.  Като бъдещите им 

собственици трябва да извършат мерките в следващата таблица.  

                                              Табл.30 

 

№ Технически мерки и управление Нетехнически мерки Източник на финансиране 

1 

МБАЛ”С. Николов-топлоизолация 
на външните ограждения, 
подмяна на дограма, подмяна на 
горивната база-котли на чипс, САР 
за ВОИ, направа на 
енергоспестяващо осветление, да 
се монтират топломер и 
разходомер, ЕМ 

Извършване на 
детайлно енергийно 
обследване на 
сградата, одит и 
паспорти на котлите 
и ВОИ, и проект за 
ЕСМ 

европейски фондове  

2 

ДКЦ гр. Панагюрище-нова 
дограма, топлоизолации: таван, 
стени,отопление: инверторни 
сплит системи СОР>4 и ЕС 
осветление, ЕМ 

Извършване на 
детайлно енергийно 
обследване на 
сградата и проект за 
ЕСМ 

европейски фондове  

 

Енергийните спестявания на горните сгради са определени от ПЕЕ и трябва да бъдат 

посочени в приватизационния договор. 

 

10.3.Целева група детски градини и ОДЗ 

 

Най-големи  консуматори в целевата група са: ОДЗ”Звънче”,ОДЗ”Райна Княгиня”-филиал и 

ЦДГ”Пролет”, както и другите детски градини в гр. Панагюрище.  

Източниците на финансиране и мерките са в следващата таблица 31. 

Изисквания към инверторните  сплит системи: СОР>4, филтри и плазмен генератор, работа при  

– 15 оС, абонаментна поддръжка от доставчика минимум  5 години. 

                        Табл.31 

 

№ Технически мерки и управление Нетехнически мерки Източник на финансиране 

1 

ОДЗ”Звънче”-нова дограма, 
топлоизолации: таван, стени,отопление: 
инверторни сплит системи СОР>4,  55%  
годишен соларен добив на БГВ, ЕС 
осветление и ЕМ 

Извършване на детайлно 
енергийно обследване на 
сградата и проект за ЕСМ 

собствени средства 

2 
ОДЗ”Райна Княгиня”-топлоизолации: 
таван, стени,  55%  годишен соларен 
добив на БГВ, ЕС осветление и ЕМ 

Извършване на детайлно 
енергийно обследване на 
сградата, одит и паспорти 
на котлите и ВОИ и проект 
за ЕСМ 

собствени средства 
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3 

ОДЗ”Райна Княгиня” филиал-Нова 
дограма, топлоизолации: таван, стени, 
55% годишен соларен добив на БГВ, ЕС 
осветление и ЕМ 

Извършване на детайлно 
енергийно обследване на 
сградата, одит и паспорти 
на котлите и ВОИ и проект 
за ЕСМ 

собствени средства 

4 

ЦДГ”Първи юни”-топлоизолации: таван, 
стени,отопление: сплит системи СОР>4,  
55% годишен  соларен добив на БГВ, ЕС 
осветление и ЕМ 

Извършване на детайлно 
енергийно обследване на 
сградата и проект за ЕСМ 

собствени средства 

5 

ЦДГ”Пролет”-топлоизолации: таван, 
стени,отопление: сплит системи СОР>4,  
55% годишен соларен добив на БГВ, ЕС 
осветление 

Извършване на детайлно 
енергийно обследване на 
сградата и проект за ЕСМ 

собствени средства 

5.1 
ЦДГ”Пролет”  филиал – топлоизолации: 
таван, стени, нова дограма и ЕС 
осветление 

Извършване на детайлно 
енергийно обследване на 
сградата и проект за ЕСМ 

собствени средства 

6 
ЦДГ”Брезичка”-направа на 
енергоспестяващо осветление, соларна 
инсталация за БГВ с 55% годишен добив 

Извършване на детайлно 
енергийно обследване на 
сградата, одит и паспорти 
на котлите и ВОИ 

собствени средства 

 

 

На обектите с течно гориво да се монтират  топломери за отчитане на произведената 

енергия и разходомери за изразходваното и доставеното гориво. 

Един от големите консуматори на енергия е ДДЛРГ ”Павел Бобеков”.  

Общината правилно се е ориентирала към решаване на проблема, като е разработила 

проект за създаване на комфорт на обитателите и прилагане на енергоспестяващи мерки.  

За същият обект има подсигурени средства за реализирането на ЕСМ и реконструкция по 

линия на европейските фондове. 

 

10.4.Целева група улично осветление 

 

Най-голям консуматор  в целевата група е гр. Панагюрище.  

 Дейностите и мерките са в таблица 32.        

                                                                    Табл.32 

 

№ Технически мерки Нетехнически мерки Източник на финансиране 

1 
Улично осветление гр. 
Панагюрище, енергоспестяващи 
осветителни тела 

Извършване на 
детайлно енергийно 
обследване и проект 
за ЕСМ 

собствени средства 
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10.5.Целева група административни сгради 

 

Най-голям консуматор  в целевата група е сградата на Общинска администрация и ТДП в 

гр. Панагюрище.  

Финансирането, дейностите и мерките са в таблица 33. 

 

         Табл.33 

 

№ Технически мерки и управление Нетехнически мерки Източник на финансиране 

1 
Административна сграда Панагюрище – 
топлоизолации: таван, стени, отопление 
и БГВ на нафта, ЕС осветление и ЕМ 

Извършване на детайлно 
енергийно обследване на 
сградата, одит и паспорти на 
котлите, ВОИ и проект за 
ЕСМ 

собствени средства 

2 
Театър нов – топлоизолации: таван, 
стени, ЕС осветление и ЕМ 

Извършване на детайлно 
енергийно обследване на 
сградата и проект за ЕСМ 

европейски фондове 

3 

Градска библиотека – „Стоян Дринов”- 
нова дограма, топлоизолации: таван, 
стени, отопление: сплит системи СОР>4, 
ЕС осветление и ЕМ 

Извършване на детайлно 
енергийно обследване на 
сградата и проект за ЕСМ 

собствени средства 

 

 

10.6.Целева група спортни сгради 

Дейностите и мерките са в таблица 34.       

Табл.34 

 

№ Дейности и технически мерки Нетехнически мерки Източник на финансиране 

1 

Стадион „Орчо Войвода и спортна 
зала – нова дограма и ВОИ, 
топлоизолации на стени таван, 
котелно и БГВ на чипс  

Извършване на 
детайлно енергийно 
обследване на сградите 
и проект за ЕСМ 

дарения 

 
 

11.Инвестиции, парични, енергийни и емисионни спестявания (СО2), срокове на 
откупуване и ЕСМ 

 
Остойностяването на необходимите инвестициите е извършено по окрупнени 

показатели там, където няма проекти и обследвания, като са заснети геометричните и 

топлотехнически параметри на обектите, ползвани са цените в строителството по 
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справочник, разработен от „Стройексперт-СЕК”ООД, и цените на дистрибутори на 

оборудване. 

Енергийните спестявания там където няма обследвания са изчислени по окрупнени 

показатели като разлика в потреблението на енергия между настоящето им положение, но 

при комфортни условия, и потреблението им при въвеждане на референтните стойности на 

коефициентите на топлопреминаване от Наредба 7, табл.1. 

 

11.1.Целева група училища 

 

Училищата „Отец Паисий” в с. Попинци и „Недельо Иванов”в с. Поибрене са санирани. 

 

                                            Табл.35 

 

№ обект и 
наименование 

Инвестиции,
лв 

Печалба, 
лв 

Прост 
срок 

откупу-
ване, г. 

Спестявания 
потребна 
енергия, 

kWh/y 

e
i 

Спестявания 
първична 
енергия, 

kWh/y 

Разход 
потребна 
енергия, 
kWh/m

2
у f i 

g C
O

2
/k

W
h

 

Спестени 
СО2, т/г 

1.СОУ”Н. Бончев”  
Панагюрище 

608 051 67 683 9.0 354 543 

1
.1

_3
 

420 118 63.29 

3
1

1
_6

8
3

 

148 

1.1.СОУ”Н. 
Бончев” помощна 
сграда 

91 156 2 858 31.9 14 290 1
_3

 

42 871 14.53 6
8

3
 

10 

2.ОУ”М. Дринов” 
Панагюрище 

901 439 146 213 6.2 765 892 

1
.1

_3
 

908 366 70.70 

3
1

1
_6

8
3

 

321 

3.ОУ „20 Април” 
Панагюрище 

381 411 71 092 5.4 372 300 

1
.1

_3
 

448 215 57.80 

3
1

1
_6

8
3

 

162 

Общо за 
училища: 

1 982 057 287 846 6.9 1 507 025  1 356 581 
  

 641 
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11.2. Целева група болници 

Табл.36 

 

№ обект и 
наименование 

Инвести-
ции,лв 

Печалба,
лв 

Прост 
срок 
отку-

пуване 
г. 

Спестява-
ния 

потребна 
енергия, 

kWh/y 

e
i 

Спестява-
ния 

първична 
енергия, 

kWh/y 

Разход 
първична 
енергия, 
kWh/m

2
у f i 

g C
O

2
/k

W
h

 

Спесте-
ни СО2, 

т/г 

 И
ко

н
о

м
и

я,
 %

 

1.МБАЛ „Събо 
Николов” 
Панагюрище 

1565862 314521 4.98 829 384.38 

1
,0

5
 и

 3
 

974 256 117.10 

3
2

 и
 6

8
3

 

615.15 46.0 

2.ДКЦ 288219 23 223 12.41 116 117.48 3
 

66 267 54.76 6
8

3
 

237.92 32.8 

Общо: 1854082 337 745 5.49 945 501.86  1 040 524    853.07 39.4 

     

11.3.Целева група детски градини и ОДЗ 

                                                                                                                           Табл.37 

 

№ обект и 
наименование 

Инвести-
ции,лв 

Печал-
ба, лв 

Прост 
срок 
отку-

пуване 
г. 

Спестява-
ния 

потребна 
енергия, 

kWh/y 

e
i 

Спестява-
ния 

първична 
енергия, 

kWh/y 

Разход 
първична 
енергия, 
kWh/m

2
у f i 

g C
O

2
/k

W
h

 

Спестени 
СО2, т/г 

 И
ко

н
о

м
и

я,
 %

 

1.ОДЗ”Звънче” 397 451 48 716 8.16 243 581 

1
,1

 и
 3

 

259 524 141.70 

3
1

1
_6

8

3
 

87.31 54.6 

2.ОДЗ”Райна 
Княгиня” 

92 584 13 214 7.01 66 070 

1
,1

 и
 3

 

101 901 75.15 

3
1

1
_6

8

3
 

21.24 50.9 

3.ОДЗ”Райна 
Княгиня”/филиал 

189 062 19 221 9.84 96 104 

1
,1

 и
 3

 

131 251 86.77 

3
1

1
_6

8

3
 

35.33 43.7 

4.ЦДГ”Първи юни” 131 947 25 624 5.15 128 119 3
 

141 072 165.53 6
8 3
 

21.68 55.3 

5.ЦДГ”Пролет” 130 040 26 962 4.82 134 812 3
 

131 701 91.03 6 8 3
 

38.68 53.9 

5.1.ЦДГ”Пролет”-
филиал 

35 846 2 533 14.15 12 667 3
 

38 000 332.43 6
8

3
 

8.65   

6.ЦДГ”Брезичка” 37 100 4 039 9.18 20 197 3
 

57 383 118.23 

3
1

1
 и

 6
8

3
 

15.77 27.1 

11.ДДЛРГ”П.Бобе-
ков” 

120 210 29 255 4.11 146 275 3
 

223 082 176 6
8

3
 

99.91 50.7 

ОБЩО: 1014030 140310 7.23 847 825  1 083 914    328.56 48.0 
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11.4.Целева група административни сгради 

                                                                                                                                            Табл.38 

 

№ обект и 
наименование 

Инвести-
ции,лв 

Печалба,
лв 

Прост срок 
откупува-

не, г. 

Спестя-
вания 

потребна 
енергия, 

kWh/y 

e
i 

Спестя-
вания 

първична 
енергия, 

kWh/y 

Разход 
първич-

на 
енергия, 
kWh/m

2
у 

f i 
g C

O
2
/k

W
h

 

Спестени 
СО2, т/г 

 И
ко

н
о

м
и

я,
 %

 

1.Административ
на сграда 
Панагюрище 

116142 20074 5.79 100369 

1
,1

 и
 3

 

162682 108.67 

3
1

1
 и

 6
8

3
 

41.4 35.7 

2.Театър нов 633497 47098 13.45 235490 

1
,1

 и
 3

 

351128 48.13 

3
1

1
 и

 6
8

3
 

91.3 49.9 

3.Градска 
библиотека – 
„Стоян Дринов” 

119582 19750 6.05 98751 3
 

77656 122.11 6
8

3
 

24.6 47.3 

Общо за 
административ-

ни сгради: 
869221 86922 10.00 434610  591467    157.4 44.3 

 

Сградите на Центъра за социални грижи и на Бюрото по труда са предоставени за 

ползване. Разходите за енергоносители са за сметка на съответното министерство и поради 

това те не попадат в ПЕЕ. 

11.5.Целева група спортни сгради          
                             
                                                                                                                                              Табл.39 

№ обект и 
наименование 

Инвести-
ции, лв 

Печалба,
лв 

Прост 
срок 

откупу-
ване, г. 

Спестявания 
потребна 
енергия, 

kWh/y 

e
i 

Спестява-
ния 

първична 
енергия, 

kWh/y 

Разход 
първична 
енергия, 
kWh/m

2
у f i 

g C
O

2
/k

W
h

 

Спесте-
ни СО2, 

т/г 

 И
ко

н
о

м
и

я,
 %

 

 Спортна зала и  
стадион „Орчо 
Войвода” 

213 927 6 185 34.59 60 514 

1
,0

5
 и

 3
 

109 417 140.78 

3
2

 и
 6

8
3

 

71.6 39.2 
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11.6.Целева група улично осветление 

                                                                                                                                            Табл.40 
 

№ обект и 
наиме –
нование 

Инвести-
ции,лв 

Печалба,лв 
Прост срок 

откупу-
ване, г. 

Спестя-
вания 

потребна 
енергия, 

kWh/y 

ei 

Спестява-
ния 

първична 
енергия, 

kWh/y 

Разход 
първич-

на 
енергия, 
kWh/m

2
у 

f i 
g C

O
2
/k

W
h

 

Спесте-
ни СО2, 

т/г 

 И
ко

н
о

м
и

я,
 %

 

КУО 225 000 41 650 5,40 245 000 3 148 198 
 6

8
3

 

35 55.1 

       

12.Класиране на целевите групи 

Целевите групи са класирани въз основа на комплексна балова оценка с показатели: 

� общо енергопотребление 

� възможности за влияние на Общината върху целевата група 

� желание за участие в дейности по изпълнение на програмата 

� общ бал 

 

                                                Табл.41 

 

Целеви групи Енергопотребление 
Влияние на 
общината 

Желание за 
участие 

Общ бал 

Детски градини, ОДЗ 9 4 4 17 

Училища 7 4 4 15 

Административни сгради 6 3 4 13 

Улично осветление 5 4 3 12 

Спортни сгради 1 1 9 11 

Болници и ДКЦ 8 1 1 10 

 

12.1.Общо енергопотребление по целеви групи 

Разходите за общо енергопотребление по години са посочени графично в по долу  

показаните фигури от 25 до 34. 
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Фигура 25 

 

 

Фигура 26 
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Фигура 27 

 

 

Фигура 28 
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Фигура 29 

 

 

Фигура 30 
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Фигура 31 

 

 

Фигура 32 
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Фигура 33 

 

 

Фигура 34 

След обстоен преглед на обектите от целевите групи се възприе следния списък на 

обектите предмет на ПЕЕ на Община гр. Панагюрище. Геометричните им параметри са в 

следващата таблица 42.                                                                                                                
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   Табл.42 

 

№ Сграда 
Застроена 
площ S,м

2
 

Отопляема 
площ Af, m

2
 

Обем на 
сградата 

Vсг,м
3
 

1 ОУ „20 АПРИЛ” Панагюрище 1 835 3 724 13 103 

2 ОУ „МАРИН ДРИНОВ” Панагюрище 2 846 6 962 25 835 

3 СОУ „НЕШО БОНЧЕВ” Панагюрище 1 285 4 444 16 699 

4 СОУ „НЕШО БОНЧЕВ” Панагюрище- пом. Сграда 577 1 620 5 435 

5 Общинска Администрация Панагюрище 897 2 701 10 096 

6 ЦДГ „Първи юни”  380 688 2 420 

7 ОДЗ  „Звънче” 1 523 1 523 6 202 

8 ОДЗ „Райна Княгиня” филиал 651 1 952 5 532 

9 ОДЗ  „Райна Княгиня”  435 1 306 3 591 

10 ЦДГ „Брезичка” 915 1 304 3 651 

11 Градска библиотека 354 708 2 903 

12 Градска поликлиника /ДКЦ/ 827 2 481 5 872 

13 Общинска болница 1 290 9 771 35 282 

14 Театър дом паметник 2 790 7 327 23 390 

15 Спортна зала и стадион”Орчо войвода” Панагюрище 1 012 1 207 8 551 

16 ЦДГ „Пролет”-филиал 285 285 826 

17 ЦДГ „Пролет” 413 1 239 3 470 

18 ДДЛРГ”П.Бобеков” 612 1 233 3 973 

Към обектите в ПЕЕ се прибавят и КУО в общината 

13. Необходими инвестиции за изпълнение на ПЕЕ 

 

Въз основа на посочените по-горе данни са определени и приоритетите на Общината 

за отделните целеви групи и видове стгради, към които следва да се приложат съответните 

ЕСМ за  намаляване разхода на енергопотребление и вредни емисии и СО2. При подхода се 

е имало в предвид финансовите възможности на Общината и стратегията й за 

стопанисването на общинските сгради. 

При сключването на приватизационни договори (ака има такива) с евентуалните нови 

собственици на поз.12 и 13 следва в договора да се заложат клаузи за изпълнението на 

ЕСМ, заложени в плана на общината за ЕЕ. Целта е да се постигнат заложените в 

Националната програма за ЕЕ показатели на общината за енергийни спестявания. 

Икономиите от енергийни спестявания в сградите, подлежащи на приватизация, са 

заложени в настоящата програма. С тях изцяло се покриват посочените в Националната 

програма показатели, които общината трябва да постигне до 2016 година. 
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Избраните обектите, за които следва да се приложат ЕСМ, са посочени в показаните по-

долу таблици.  

Показани са съответните инвестиции, енергийни спестявани, спестяване на вредни 

емисии, сроковете на откупуване за всеки обект по отделно.                                                       

 Табл.43 

 

№ Дейност или проект 
Инвестиция, 

лв. 

1 ОУ "20 АПРИЛ" ПАНАГЮРИЩЕ 381 411 

2 ОУ "МАРИН ДРИНОВ" ПАНАГЮРИЩЕ 901 439 

3 СОУ "НЕШО БОНЧЕВ" ПАНАГЮРИЩЕ 608 051 

4 СОУ "НЕШО БОНЧЕВ" ПАНАГЮРИЩЕ - помощна сграда 91 156 

5 Административна сграда - Общинска Администрация 116 142 

6 ЦДГ „Първи юни"  131 947 

7 ОДЗ „Звънче" 397 451 

8 ОДЗ „Райна Княгиня" филиал 189 062 

9 ОДЗ „Райна Княгиня"  92 584 

10 ЦДГ "Брезичка" 37 100 

11 Градска библиотека 119 582 

12 Градска поликлиника /ДКЦ/ 288 219 

13 Общинска болница 1 565 863 

14 Театър дом паметник 633 497 

15 Спортна зала и стадион"Орчо войвода" Панагюрище 213 927 

16 ЦДГ "Пролет"-филиал 35 846 

17 ЦДГ "Пролет" 130 040 

18 ДДЛРГ"П.Бобеков" 120 210 

19 КУО общо за общината 225 000 

20 
Поддръжка на информационна система и анализ на 
енергопотреблението 

5 000 

21 Институционализиране и изграждане на местен капацитет 6 000 

22 Обследване за енергийна ефективност на сгради 75 000 

Общо: 6 364 527 
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14. Икономия на енергия спестени емисии средства и срокове на откупуване от 

изпълнение ЕСМ общо за ПЕЕ 

 

          Табл.44 

 

№ Дейност или проект 

Икономия 
на потребна 

енергия, 
GWh/y 

Икономия 
на 

средства, 
лв./г 

Прост срок 
на 

откупуване, 
г 

1 ОУ "20 АПРИЛ" Панагюрище 0.37 71 092 5.37 

2 ОУ "МАРИН ДРИНОВ" Панагюрище 0.77 146 213 6.17 

3 СОУ "НЕШО БОНЧЕВ" Панагюрище 0.35 67 683 8.98 

4 СОУ "НЕШО БОНЧЕВ" Панагюрище- пом. сграда 0.01 2 858 31.89 

5 Общинска Администрация Панагюрище 0.10 20 074 5.79 

6 ЦДГ  „Първи юни"  0.13 25 624 5.15 

7 ОДЗ  „Звънче" 0.24 48 716 8.16 

8 ОДЗ  „Райна Княгиня" филиал 0.10 19 221 9.84 

9 ОДЗ  „Райна Княгиня"  0.07 13 214 7.01 

10 ЦДГ  "Брезичка" 0.02 4 039 9.18 

11 Градска библиотека 0.10 19 750 6.05 

12 Градска поликлиника /ДКЦ/ 0.12 23 223 12.41 

13 Общинска болница 0.83 314 522 4.98 

14 Театър дом паметник 0.24 47 098 13.45 

15 Спортна зала и стадион"Орчо войвода" Панагюрище 0.06 6 185 34.59 

16 ЦДГ "Пролет"-филиал 0.01 2 533 14.15 

17 ЦДГ "Пролет" 0.13 26 962 4.82 

18 ДДЛРГ"П.Бобеков" 0.15 29 255 4.11 

19 КУО общо за общината 0.25 41 650 5.40 

  ОБЩО: 4.04 929 913 6.84 

 

 

Цел на енергийните спестявания до 2016 г., предписани в  АЕЕ за Община Панагюрище, 

е 2,59 GWh/y. 

Настоящият ПЕЕ на Община Панагюрище с обектите от горната таблица 44 достига 

енергийни спестявания по-големи от предписаните-в размер на 4,04 GWh/y.  
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Фигура 35 
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Фигура 36 
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              Фигура 37 
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15. Икономическа ефективност на ПЕЕ 

В таблица 45 са обобщени икономическите показатели на проектите за енергиийна 

ефективност в избраните приоритетни обекти от плана.  

Средният срок на откупуване на инвестициите е 6,82 години, което е един добър 

показател. 

От таблицата е видно, че при изпълнението на ПЕЕ ще се реализират и съответните 

икономии, които възлизат на 929 913 лв/год.  

Освен посочените икономии, има и допълнителни мултиплициращи ефекти , които 

ще бъдат реализирани в резултат на изпълнението на ПЕЕ, изразяващи се в: 

� подобряване на работната среда в общинските обекти и постигане на                                              

съответните нормативи 

� намаляване на заболяемостта на децата  и учениците и повишаване на тяхната 

успеваемост вследствие на подобрения комфорт в сградите 

�  освобождаване на средства вследствие на намалените разходи за енергия, които 

могат да бъдат насочени към други социални дейности. 

�  осигуряване на заетост на местните фирми при участието им в реализацията на 

проектите по Плана за енергийна ефективност 

�  стимулиране и мотивиране на учащите се и работещите в позитивна отношение към 

проблемите на енергийната ефективност 

�  обществено одобрение на политиката на Общината в тази насока 
               Табл.45 

№ Показател Стойност 

1 Инвестиции в лева 6 364 527 

2 Годишни икономии в лева 929 913 

3 Срок на откупуване в години 6.84 

 

16.Програма за изпълнение на ПЕЕ 
 
16.1.Финансов план  

Финансирането на ПЕЕ ще се осигури от три източника – собствени средства на 

общината, фондовете на програмите на Европейския съюз и спонсорство. Собствените 

средства на общината за 2010 година за придобиване на дълготрайни материални активи 

са 5 200 х. лв. 
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При изготвянето на плана са спазвани следните принципи: 

� Инвестициите, необходими за изпълнение на нетехническите мерки, като 

поддръжка на информационната система и анализ на енергопотреблението на 

общинските обекти, членство  в Общинската мрежа за енергийна ефективност 

ЕкоЕнергия, са предвидени да се изпълнят изцяло със собствени средства. 

� За извършването на детайлни енергийни обследвания на обектите и събирането на  

подробна информация, в т.ч. оферти и прецизиране на размера на инвестициите, е 

възможно преразпределяне на сумите към различните източници на финансиране. 

       Табл.46 

№ Обект или проект 
Инвести-
ция, лв. 

Източник на финансиране 

Европейс-
ки 

фондове 

Собствени 
средства 

Банков 
кредит 

Спонсорст-
во 

1 ОУ "20 АПРИЛ" Панагюрище 381 411 381 411       

2 ОУ "МАРИН ДРИНОВ" Панагюрище 901 439 901 439       

3 СОУ "НЕШО БОНЧЕВ" Панагюрище 608 051 608 051       

4 
СОУ "НЕШО БОНЧЕВ" Панагюрище - пом. 
сграда 

91 156   91 156     

5 Общинска Администрация Панагюрище 116 142   116 142     

6 ЦДГ „Първи юни"  131 947   131 947     

7 ОДЗ „Звънче" 397 451   397 451     

8 ОДЗ „Райна Княгиня" филиал 189 062   189 062     

9 ОДЗ „Райна Княгиня"  92 584   92 584     

10 ЦДГ "Брезичка" 37 100   37 100     

11 Градска библиотека 119 582   119 582     

12 Градска поликлиника /ДКЦ/ 288 219 288 219       

13 Общинска болница 1 565 863 1 565 863       

14 Театър дом паметник 633 497 633 497       

15 
Спортна зала и стадион"Орчо войвода" 
Панагюрище 

213 927       213 927 

16 ЦДГ "Пролет"-филиал 35 846   35 846     

17 ЦДГ "Пролет" 130 040   130 040     

18 ДДЛРГ"П.Бобеков" 120 210 120 210       

19 КУО общо за общината 225 000   225 000     

20 
Поддръжка на информационна система и 
анализ на енергопотреблението 

5 000   5 000     

21 
Институционализиране и изграждане на 
местен капацитет-членство в ОМЕЕ 

6 000   6 000     

22 
Обследване за енергийна ефективност на 
сгради  

75 000   75 000     

  Общо: 6 364 527 4 498 690 1 651 910 0 213 927 

  Относителен дял в % 100.00 70.68 25.95 0.00 3.36 
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17. Организация за изпълнение на програмата към ПЕЕ 

17.1.Институциализиране 

Важна предпоставка за изпълнение на ПЕЕ е организирането на дейностите по 

енергийна ефективност. Необходимо е да бъде съставено звено за енергийна ефективност, 

в което да влизат различни специалисти, работещи по проблемите на енергийната 

ефективност. 

Общинският отговорник за енергийна ефективност е водеща фигура за 

пропагандиране на енергийната ефективност и провеждането на политиката на Общината 

за енергоспестяване и постигане на икономически и екологични ползи. Той организира и 

създаването и поддръжката на информационната база за енергопотреблението в 

общината.  

За изпълнение на ПЕЕ  е необходимо да се привлекат, както казахме и по-горе, и 

други специалисти от Общинска администрация, и от Общинския съвет, 

енергоснабдителните дружества, специализирани фирми, представители на потребителите 

и други, които със своята дейност да подпомагат процеса за изпълнение на Общинския 

план за енергийна ефективност, както и да следят за постигнатите резултати от програмата. 

От Общинска администрация трябва да бъдат включени  и специалисти, преминали 

курс на обучение „Общинско енергийно планиране и управление”, експерти от Дирекциите 

„Образование”,”Финанси”, „Екология”, а от останалите организации – специалисти 

енергетици, топлоинженери, представителите на приоритетните обекти, граждански 

организации. 

Същите ще набират необходимата  информация за разработването на конкретни 

мерки за внедряване на енергоспестяващи мероприятия. Ще правят анализи и оценки. Ще 

контролират изпълнението на предвидените мероприятия. Изпълнението на конкретните 

мерки по програмата ще се реализира от сформираните звена в Община Панагюрище и 

чрез привличането на външни специалисти. За всеки отделен обект ще бъде направено 

обследване, детайлни проекти и документация с КСС . Възлагането за изпълнение на това 

ще става по реда на ЗОП. 
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17.2. Срокове за изпълнение на програмата 

Сроковете за реализация на програмата за изпълнение ПЕЕ са представени в следващата 

таблица 47. 

                                                                                                                                                                                Табл.47 

 

№ Дейност или проект 
Година 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 ОУ „20 АПРИЛ” ПАНАГЮРИЩЕ Х         

2 ОУ „МАРИН ДРИНОВ” ПАНАГЮРИЩЕ Х         

3 СОУ „НЕШО БОНЧЕВ” ПАНАГЮРИЩЕ Х         

4 СОУ „НЕШО БОНЧЕВ” ПАНАГЮРИЩЕ – помощна сграда   Х       

5 Административна сграда – Общинска Администрация       Х   

6 ЦДГ  „Първи юни"    Х       

7 ОДЗ  „Звънче"   Х       

8 ОДЗ  „Райна Княгиня" филиал     Х     

9 ОДЗ  „Райна Княгиня"      Х     

10 ЦДГ  "Брезичка"     Х     

11 Градска библиотека   Х       

12 Градска поликлиника /ДКЦ/     Х     

13 Общинска болница       Х   

14 Театър дом паметник         Х 

15 Спортна зала и стадион”Орчо войвода” Панагюрище         Х 

16 ЦДГ „Пролет”-филиал     Х     

17 ЦДГ „Пролет”     Х     

18 ДДЛРГ”П.Бобеков”       Х   

19 КУО общо за общината   Х Х     

20 Поддръжка на информационна система и анализ на 
енергопотреблението 

Х Х Х Х Х 

21 Институционализиране и изграждане на местен 
капацитет-членство в ОМЕЕ 

Х Х Х Х Х 

22 Обследване за енергийна ефективност на сгради Х Х       

 

При изготвянето на програмата за реализация е взето под внимание финансовото 

осигуряване и тежест спрямо общинския бюджет както във времето, така и по отношение 

на различните източници на финансиране на ПЕЕ и възможностите за реалното изпълнение 

на същия.  

При това е съблюдаван принципът на еднаква натовареност през различните години 

за реализацията на проектите по програмата.  
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Реализацията на Общинския план за енергийна ефективност ще се осъществи за 

период от пет години. В програмата за реализация е предвидено през първите две години 

да се направят детайлни енергийни обследвания на сградните обекти, на които такива не 

са правени. 

След изпълнение на всеки обект следва да се направи сертифициране на сградите,  

съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност и съответните наредби. 

През настоящата година ще бъдат реализирани проектите за енергийна ефективност 

на СОУ „Н.Бончев”, ОУ”проф.Марин Дринов” и ОУ„20 Април”.  Също така ще се направят 

обстойни обследвания и разработят проекти за ЕСМ в  детските градини.  

Приоритет на ПЕЕ са училищата и детските градини. Целта е да се постигне по-голям 

комфорт, успеваемост на учениците и по-малко разболявания на децата в детските 

градини. 

Във всяка една от годините са предвидени средства за сертифицирането на сградите 

за енергийна ефективност след провеждането на предвидените мерки. 

През всичките години на ПЕЕ текущо ще се изпълняват дейностите по събирането, 

обработването и анализа на информацията за състоянието и енергопотреблението на 

всички общински обекти.  

Тази дейност е важна за мониторинг на резултатите, актуализирането на общинския 

ПЕЕ, както и за отчитане на резултатите от изпълнението на същия. 

Планът дава възможност след извършването на детайлните енергийни обследвания 

на обектите да се включват нови приоритни обекти, които притежават по-голям потенциал 

за енергийна ефективност. Решенията за това ще се вземат при ежегодната актуализация 

на ПЕЕ. 

Разпределението на финансовите средства по дейности, проекти, години и източници 

на финансиране са посочени по-долу в таблица 48. 
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Табл.48 
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17.3.Енергийни спестявания индивидуална цел и спестявания по периоди   

 

   Табл. 49 

 

№ Обект 

Индивидуална 
цел за 
енергийни 
спестявания до 
2016г., GWh/y 

Енергийни 
спестявания 
2011-2013 
г., GWh 

Енергийни 
спестявания 
2014-2016 
г., GWh 

1 ОУ "20 АПРИЛ" ПАНАГЮРИЩЕ 0.208 1.11 1.11 

2 ОУ "МАРИН ДРИНОВ" ПАНАГЮРИЩЕ 0.430 2.31 2.31 

3 СОУ "НЕШО БОНЧЕВ" ПАНАГЮРИЩЕ 0.189 1.05 1.05 

4 
СОУ "НЕШО БОНЧЕВ" ПАНАГЮРИЩЕ - помощна 
сграда 

0.030 0.02 0.03 

5 Административна сграда - Общинска Администрация 0.050 0.00 0.30 

6 ЦДГ  „Първи юни"  0.040 0.26 0.39 

7 ОДЗ  „Звънче" 0.080 0.49 0.73 

8 ОДЗ  „Райна Княгиня" филиал 0.030 0.10 0.29 

9 ОДЗ  „Райна Княгиня"  - 0.07 0.20 

10 ЦДГ  "Брезичка" 0.040 0.02 0.06 

11 Градска библиотека - 0.20 0.30 

12 Градска поликлиника /ДКЦ/ 0.050 0.12 0.35 

13 Общинска болница 0.419 0.00 2.49 

14 Театър дом паметник 0.150 0.00 0.47 

15 Спортна зала и стадион"Орчо войвода" Панагюрище 0.030 0.00 0.12 

16 ЦДГ "Пролет"-филиал - 0.01 0.04 

17 ЦДГ "Пролет" 0.040 0.13 0.40 

18 ДДЛРГ"П.Бобеков" - 0.00 0.44 

19 КУО общо за общината - 0.38 0.75 

 ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ НА ОБЩИНАТА ЗА ПЕРИОДА, GWh = 6.26 11.82 

ИНДИВИДУАЛНА ЦЕЛ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ НА ОБЩИНАТА ЗА ПЕРИОДА, GWh/y = 1.29 2.59 

 

 

18. Създаване на система за комуникации      

                                                                                                                                                                                         

Всички мероприятия свързани с ПЕЕ ще бъдат реализирани с одобрението на 

Общинския съвет на Община Панагюрище и предвидените в инвестиционната програма 

средства. Всички мероприятия ще стават със съдействието на ръководителите на отделните 

обекти. 
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Информацията за реализираните проекти, постигнати успехи и неуспехи ще се 

представя пред обществеността, чрез създаване на система за комуникации включваща: 

� Ежемесечни срещи на работната група и доклади за свършената работа 

� Тримесечни отчети 

� Обществено обсъждане 

� Радиопредавания 

� Гореща телефонна линия 

� Нагледно запознаване на ползвателите на обекта с изпълнения проект 

19.Организация на наблюдение и контрол по изпълнение на програмата към ПЕЕ 

За решаването на проблемите, включени в ПЕЕ, е необходимо широко участие на 

всички сектори  и цели групи, консумиращи горива и енергия, както и на гражданите на 

община Панагюрище. Този процес ще бъде съпътстван от публикуване на информации в 

местните медии за целите и задачите на ПЕЕ, необходимите средства и резултати от 

неговото изпълнение. Важно условие за изпълнение на плана е контролът, който 

упражнява Общинска администрация  и постоянните комисии към Общинския съвет. 

Друго важно условие за изпълнение на ПЕЕ е ежегодното отчитане и актуализиране 

на плана на заседания на Общинския съвет при приемането на бюджета за всяка следваща 

година. 

От особено значение за изпълнението на ПЕЕ е периодичната съпоставка с 

новопостъпилите данни  и при необходимост и възможност да бъдат включени или 

изключвани обекти, съобразно текущата ситуация. 

Работната група ще се събира веднъж месечно за обсъждане и анализиране на 

събраната информация и за набелязване на мерки, които да бъдат включени в плана за 

енергийна ефективност на Община Панагюрище. Контролът по изпълнението на ПЕЕ ще се 

осъществява от кмета на общината, който ще изисква ежемесечни отчети на работната 

група по изпълнението му. 

ПЕЕ има отворен характер и в петгодишен период на действие ще се усъвършенства и 

допълва в зависимост от реалните потребности, срещаните проблеми и финансови 

възможности. 
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20.Използвани съкращения 

АЕЕ – Агенция по енергийна ефективност 

БВП – Брутен вътрешен продукт 

БГВ – битово горещо водоснабдяване 

ВОИ – вътрешна отоплителна инсталация 

ЕМ – енергиен мениджмънт 

ЕСМ – енергоспестяващи мерки  

ЕС осветление – енергоспестяващо осветление 

ЗЕЕ – закон за енергийна ефективност 

КУО – касети улично осветление 

КЕП - Крайното енергийно потребление  представлява сума на общото потребление на 

доставени на крайните консуматори горива и енергия за производството на стоки и/или 

предоставянето на услуги за населението, или в сгради, която е консумирана в границите на 

общината за съответната година (не включва потреблението на енергия от енергийния сектор 

за преобразуване и собствени нужди) 

ПЕЕ – план за енергийна ефективност 

ПЕП - първичното енергийно потребление, което е сума на общото потребление на 

енергията (произведена и нетен внос) от енергийни ресурси (твърди горива, дизелово гориво, 

газьол, природен газ, възобновяеми източници, електричество), която е консумирана в 

границите на общината за съответната година, умножена със съответния коефициент за 

пренос и разпределение на всеки от използваните енергоресурси по години 

ПГ – парникови газове 

САР – система за автоматично регулиране 

СОР – коефициент на трансформация на термопомпа (сплит система)   -  зимен     

режим 

 

21. Приложения 

 

1. Приложение 1               11 листа 

2. Приложение 2             1 лист 
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