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1. Общи положения 

През ноември 2018 г. Европейският парламент прие новите цели за енергийна 

ефективност и възобновяеми енергийни източници. В съответствие с Директива (ЕС) 

2018/2001 на Европейския парламент и на съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници до 2030 г. енергийната ефективност 

в ЕС трябва да се подобри с 32,5%, като делът на енергията от възобновяеми източници 

трябва да представлява поне 32% от крайното брутно потребление в ЕС. И двете цели ще 

се преразгледат преди 2023 г. и могат само да бъдат увеличени, но не и намалени. 

Община Сливо поле заявява ясното желание за повишаване на енергийната 

ефективност и повишаване дела на възобновяемите източници на енергия на територията 

си, като взема решение за присъединяване към европейската инициатива 

„Споразумението на кметовете“. Участието в нея е доброволно и задълженията на 

общините са да изпълнят или преизпънят поставените цели в стратегията „Европа 2020“ 

на Европейската комисия.  

Приоритетите, които ще бъдат заложени в енергийната политика на страната, ще 

бъдат отразени в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 

и в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България, 

които в момента се подготвят с хоризонт до 2030 г., за да се хармонизират с европейските 

приоритети и цели, представени по-горе. За да бъде икономиката в страната ни 

конкурентоспособна, е необходимо да се развива сектора на възобновяемата енергия и 

да се повиши значително енергийната ефективност във всички отрасли.  

Основание за разработване на Общинска краткосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Сливо поле 

е заложеното изискване в чл. 10 на Закона за енергията от възобновяеми източници. 

Краткосрочната програма се разработва за период от 3 години. 

 

2. Цел на програмата 

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент от 23 април 2009 г., отнасяща 

се до насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, определя 

конкретни цели за всяка страна-членка на Европейския съюз за дял на енергия от ВЕИ в 

крайното брутно потребление на енергия. За България тази цел е 16% до 2020 г., като тя 

е постигната още през 2012 г., а през 2016 г. е 18,8%.1 

Основната цел на програмата е насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива. Реализацията на този процес се постига чрез 

определяне на възможните дейности, мерки и инвестиционните намерения на общината.  

Като подцели на програмата могат да бъдат определени следните: 

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

частния сектор; 

                                                 
1 По данни на Национален статистически институт по отношение на постигане на целите „20/20/20“ за 

климата/енергията, достъпни на адрес: 

https://www.nsi.bg/bg/content/803/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0

%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-2020 

https://www.nsi.bg/bg/content/803/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-2020
https://www.nsi.bg/bg/content/803/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-2020
https://www.nsi.bg/bg/content/803/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-2020
https://www.nsi.bg/bg/content/803/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-2020
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2. Осигуряване на пълна или частична енергийна независимост на общината; 

3. Подобряване качеството на енергийните услуги и намаляване на разходите за 

енергия; 

4. Стимулиране на бизнес сектора за използване на ВЕИ и привличане на местни и 

чуждестранни инвестиции, съответно повишаване на заетостта; 

5. Създаване на партньорства за реализирането на проекти за нови ВЕИ мощности и 

енергийна ефективност; 

6. Постигане на икономически растеж и устойчиво енергийно развитие на общината; 

7. Опазване, съхраняване и подобряване на състоянието на околна среда; 

8. Въвеждане на иновативни ВЕИ технологии; 

9. Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на 

проекти свързани с въвеждането и използването на ВЕИ; 

10. Повишаване на нивото на информираност сред заинтересованите страни в 

частния и публичния сектор, както и сред гражданите във връзка с 

възобновяемите енергийни източници. 

 

3. Приложими нормативни актове 

Законодателната рамка в България, свързана с насърчаване оползотворяването на 

потенциала на възобновяема енергия, се определя от следните стратегически закони, 

програми и планове: 

 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на съвета от 11 декември 

2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници; 

 Проект на интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република 

България до 2030 г.; 

 Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 

действие за 2030 г.; 

 Парижко споразумение за изменението на климата, 2015 г.; 

 Закон за енергетиката; 

 Закон за енергията от възобновяеми източници; 

 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници; 

 Национален план за действие по промените на климата; 

 Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното 

навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата 

мобилност в Република България за периода 2012-2014 г.; 

 Закон за земеделските земи; 

 Закон за водите; 

 Закон за опазване на околната среда; 

 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.; 

 Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата и Протокол от Киото; 

 Ежегодно актуализиране от ДКЕВР на преференциалните цени за изкупуване на 

енергията, произведена от ВЕИ. 
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4. Профил на общината 

4.1. Географско местоположение 

Община Сливо поле се намира в северната част на Република България, в 

северо-източната част на област Русе на десния бряг на река Дунав. Средната надморска 

височина на общината е 56 метра, теренът й е почти равнинен, като на отделни места 

нивото е по-ниско от средното – това е наложило в периода от 1956 година до 1962 

година да се изградят диги по брега на р. Дунав за предотвратяване на наводненията.  

Сливо поле граничи с община Русе от Русенска област, община Кубрат от 

Разградска област и община Тутракан от област Силистра. 

Общинският център гр. Сливо поле е разположен на 5 км от река Дунав от двете 

страни на главен път ІІ-21 (Русе- Силистра). Границата на Община Сливо поле с река 

Дунав е 24 километра по протежение на реката – от 451 км до 475 км, като селата Ряхово, 

Бабово и Бръшлен са разположени по поречието на р. Дунав. 

В общината няма развит железопътен и въздушен транспорт, но има 

възможности за развитие на воден (речен) транспорт чрез пристанището в село Ряхово. 

В най-голяма степен е развит автотранспорта. През общината преминава главен път ІІ-

21, свързващ градовете Русе и Силистра.  

Съставните села се обслужват от общински пътища. 

Карта 1. Географско положение на община Сливо поле 

 
Източник:https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE_%D0%B

F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0) 
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4.2. Площ, брой населени места, население 

Територията на общината е 276 кв. км., което представлява 9,7% от общата площ 

на област Русе. В Сливо поле живее около 5% от населението на област Русе. Общото 

население на общината към 2018 г. е 9 749 души. От тях 2 851 са в гр. Сливо поле и 6 898 

души в селата. Общината включва гр. Сливо поле и следните населени места: с. Бабово, 

с. Борисово, с. Бръшлен, с. Голямо Враново, с. Кошарна, с. Малко Враново, с. Ряхово, гр. 

Сливо поле, с. Стамболово, с. Черешово, с. Юделник. 

Данните за населението по населени места са посочени по-долу.  

Таблица 1. Население по населени места в община Сливо поле за периода 

2014-2018 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 

Община Сливо поле 10 275 10 241 10 085 9 920 9 749 

с. Бабово 384 378 371 356 352 

с. Борисово 732 803 782 766 741 

с. Бръшлен 315 320 313 319 307 

с. Голямо Враново 1 384 1 373 1 342 1 315 1 293 

с. Кошарна 574 572 560 552 548 

с. Малко Враново 941 941 952 955 960 

с. Ряхово 1 448 1 404 1 371 1 315 1 258 

гр. Сливо поле 2 917 2 904 2 895 2 859 2 851 

с. Стамболово 651 635 620 619 600 

с. Черешово 117 135 127 120 114 

с. Юделник 812 776 752 744 725 

 

4.3. Сграден фонд – съществуващи сгради на територията на общината по видове 

собственици (сгради на физически лица, сгради на промишлени системи, сгради в 

сектора на услугите) 

На сградният фонд се пада 40% от общото енергийно потребление в ЕС, затова 

намаляването на потреблението на енергия и използването на възобновяеми енергийни 

източници в сградния сектор представлява важна мярка, необходима за намаляване на 

енергийната зависимост на Съюза и на емисиите на парникови газове. 

Съществуващите сгради на територията на община Сливо поле се делят най-общо 

по вид на собствеността на: държавни, общински и частни (на физически лица и на 

предприятия и юридически лица).  
 

Общински сграден фонд 

Общинският сграден фонд на община Сливо поле е: административни сгради - 

14 бр.; училищни сгради –  13 бр.; детски градини - 9 бр.; поликлиника - 1 бр.; читалищни 

сгради - 5 бр.; Туристически информационен център, с. Бръшлен; Двуетажна сграда за социални 

услуги за деца, с. Малко Враново; Младежки дом в гр. Сливо поле. Сградите са представени на 

следващата таблица: 
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Таблица 2. Списък на сградите от общинския сграден фонд на община 

Сливо поле 

№ 

Сгради за 

обществено 

обслужване 

Адрес 

Година 

на 

постро

яване 

РЗП м.кв. Състояние на сградния фонд 

с. Бабово 

1 

Административна 

сграда - кметство, 

поща и здравна 

служба 

ул. „Марин 

Павлов“ № 12 
1971 637 Добро 

2 Училище 
ул. „София“ № 

32 
1968 857 

Лошо. Училището е закрито 

през 2004 г. и сградата не се 

използва. 

3 Здравна служба 
ул. „Марин 

Павлов“ № 37 
1975 331 

Лошо. Сградата не се 

използва. 

4 Битов комбинат 
ул. „Марин 

Павлов“ 12а 
1972 319 

Лошо. Сградата не се 

използва. 

5 
Детска градина и 

здравна служба 

ул. „София“ № 

23 
1977 707 

Лошо. Сградата не се 

използва. Детската градина е 

закрита през 2010 г., 

здравната служба е в друга 

сграда. 

6 
Читалище „Никола 

Вапцаров“  

ул. „Марин 

Павлов“ № 17 
1964 1720 Добро 

с. Борисово 

7 

Административна 

сграда - кметство и 

читалище 

пл. 

„Възраждане“ 

№ 6 

1976 495 Добро 

8 
Жилище за 

специалисти 

ул. „Христо 

Ботев“ № 2 
1977 637 Добро 

9 Детска градина 
ул. „Баба 

Тонка“ № 1 
1939 286 

Добро. Детската градина е 

закрита през 2013 г. и 

сградата не се използва. 

10 Здравна служба 
ул. „Родина“ № 

9 
1970 300 Добро 

11 Училище 
ул. „Родина“ № 

33 
1950 1170 

Лошо. Училището е закрито 

през 2008 г. и сградата не се 

използва. 

с. Бръшлен 

12 

Административна 

сграда - кметство, 

поща и здравна 

служба 

ул. „България“ 

№ 37 
1965 504 Добро 

13 

Туристически 

информационен 

център 

ул. „Христо 

Ботев“ № 2 
1991 690 

Много добро. През 2015 г. са 

внедрени мерки за енергийна 

ефективност - подмяна 

дограма, външна 

топлоизолация по стени и 

тавани, нова отоплителна 

инсталация - водогреен котел, 

оборудван с горелка на 

пелети. Монтирана соларна 

система за БГВ - 10 бр. плоски 

соларни панели. 

14 Училище 

ул. „Ал. 

Стамболийски“ 

№ 19 

1931 2025 

Лошо. Училището е закрито 

през 1991 г. и сградата не се 

използва. 
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№ 

Сгради за 

обществено 

обслужване 

Адрес 

Година 

на 

постро

яване 

РЗП м.кв. Състояние на сградния фонд 

15 
Читалище 

„Братство“ 

ул. „Кирил и 

Методий“ № 1 
1972 1771 Добро 

с. Голямо Враново 

16 
Административна 

сграда - кметство  

ул. „Христо 

Ботев“ № 2 
1971 480 Добро 

17 Здравна служба 
ул. „Добруджа“ 

№ 28 
1969 265 

Много добро. През 2009 г. е 

подменена дограмата и е 

изградена нова отоплителна 

инсталация. 

18 

Сграда за 

административно и 

обществено 

обслужване - бивш 

ресторант и адм. 

сграда 

ул. „Христо 

Ботев“ 
1972 1500 

Лошо. Сградата не се 

използва. 

19 Детска градина 
ул. „Първи 

юни“ №1 
1976 1521 

Добро. През 2009 г. е 

подменена частично 

дограмата и е подменена 

покривната хидроизолация. 

20 Училище 
ул. „Хан 

Аспарух“ № 29 
1976 2322 

Много добро. В периода 2008-

2011 г. са внедрени мерки за 

енергийна ефективност - 

подмяна дограма, външна 

топлоизолация по стени и 

тавани, ремонт покриви. 

с. Кошарна 

21 
Административна 

сграда - кметство  

ул. „Васил 

Левски“ № 32 
1965 399 Добро 

22 Киносалон 
ул. „Васил 

Левски“ № 32 
1965 285 Добро 

23 Училище 
ул. „Васил 

Левски“ № 33д 
 599 

Лошо. Училището е закрито 

през 2008 г. и сградата не се 

използва. 

24 Детска градина 
ул. „Васил 

Левски“  
1959 420 

Лошо. Детската градина е 

закрита през 2013 г. и 

сградата не се използва. 

с. Малко Враново 

25 
Административна 

сграда - кметство 

ул. 

„Възраждане“ 

№ 30 

1967 990 
Добро. Сградата е 

съсобствена. 

26 Училище 

ул. „Св. Св. 

Кирил и 

Методий“ № 2 

1964 1224 

Лошо. Училището е закрито 

през 2008 г. и сградата не се 

използва. 

27 Читалище 

ул. 

„Възраждане“ 

№ 35 

1969 870 
Лошо. Използва се само част 

от първия етаж за библиотека. 

28 Детска градина  
ул. „Еделвайс“ 

№ 16 
1938 282 Добро 

29 

Двуетажна сграда за 

социални услуги за 

деца  

ул. „Еделвайс“ 

№ 16 
2012 240 

Много добро. Нова сграда, 

въведена в експлоатация през 

2012 г. Внедрени са мерки за 

енергийна ефективност - 

дограма, външна 

топлоизолация по стени и 
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№ 

Сгради за 

обществено 

обслужване 

Адрес 

Година 

на 

постро

яване 

РЗП м.кв. Състояние на сградния фонд 

тавани и др. Монтирана 

соларна система за БГВ - 10 

бр. плоски соларни панели. 

с. Стамболово 

30 Училище 

ул. 

„Възраждане“ 

№ 12 

1984 1080 

Лошо. Училището е закрито 

през 2008 г. и сградата не се 

използва. 

31 Детска градина 

ул. 

„Възраждане“

№ 14 

1984 840 Добро 

гр. Сливо поле 

32 

Училищна сграда 

СУ „Св. Паисий 

Хилендарски“ 

бул. „България“ 

№ 15 
1951 1736 

Много добро. През 2011 г. са 

внедрени мерки за енергийна 

ефективност - подмяна 

дограма, външна 

топлоизолация по стени и 

тавани. 

33 
Пристройка към 

училищна сграда 

бул. „България“ 

№ 15 
1980 446 

Много добро. През 2011 г. са 

внедрени мерки за енергийна 

ефективност - подмяна 

дограма, външна 

топлоизолация по стени и 

тавани. 

34 
Учебна работилница 

към СУ 

бул. „България“ 

№ 15 
1962 291 

Много добро. Подменена 

дограма и външна 

топлоизолация по стени. 

35 
Кухненски блок към 

СУ 

бул. „България“ 

№ 15 
1986 288 

Много добро. През 2011 г. са 

внедрени мерки за енергийна 

ефективност - подмяна 

дограма, външна 

топлоизолация по стени и 

тавани. Монтирана соларна 

система за БГВ - 10 бр. плоски 

соларни панели. 

36 
Административна 

сграда община 

площад 

„Демокрация“ 

№ 1 

1938 539 Добро 

37 
Административна 

сграда община 

бул. „България“ 

№ 26 
1964 328 

Много добро. През 2011 г. е 

изпълнена външна 

топлоизолация по стени и е 

подменена дограмата. 

38 

Административна 

сграда - данъчна 

служба  

ул. „Христо 

Ботев“ № 8 
1936 264 Добро 

39 

Административна 

сграда - бившо 

социално 

подпомагане 

ул. „Йордан 

Лютибродски“ 

№ 2 

1932 527,06 
Лошо. Сградата не се 

използва. 

40 

Сграда за 

съхранение на 

техника 

бул. „България“ 

№ 1г 
1973 953 Добро 

41 

Част от 

административна 

сграда - бившо АПК 

ул. „Панайот 

Волов“ № 2а 
1975 1386 

Лошо. Сградата не се 

използва. 
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№ 

Сгради за 

обществено 

обслужване 

Адрес 

Година 

на 

постро

яване 

РЗП м.кв. Състояние на сградния фонд 

42 Младежки дом 

ул. „Йордан 

Лютибродски“ 

№ 6 

1974 2703 Добро 

43 
Поликлиника и 

гаражи 
„П. Волов“ № 6 1972 1359 Добро 

44 Детска градина 
„Христо Ботев“ 

№ 1 
1978 2323 

Много добро. През 2010 г. са 

внедрени мерки за енергийна 

ефективност - подмяна 

дограма, външна 

топлоизолация по стени и 

тавани. Монтирана соларна 

система за БГВ - 10 бр. плоски 

соларни панела. 

с. Ряхово 

45 

Административна 

сграда - кметство, 

поща и БТК 

ул. „Цар Борис 

І“ № 1 
1936 523 Добро 

46 Училище 
ул. „Цар Борис 

І“ № 8 

1924,19

79 
4164 Добро 

47 Детска градина  
ул. „Цар Борис 

І“ № 46 
1968 1120 

Добро. Използва се само част 

от сградата. 

48 Здравна служба 
ул. „Бачо Киро“ 

№ 2 
1971 934 Добро 

49 Читалище 
ул. „Цар Борис“ 

№ 2 
1964 1360 Добро 

50 Бивш шивашки цех ул. „Ропотамо“ 1980 408 
Добро. Използва се само част 

от сградата. 

с. Черешово 

51 Бивш интернат 
ул. „Васил 

Левски“ № 25 
1967 1090 

Лошо. Сградата не се 

използва повече от 10 години. 

с. Юделник 

52 
Общинска сграда в 

съсобственост 

ул. „Дунав“ № 

12а 
1958 315,70 Добро 

53 
Спортна зала и 

кметство 

ул. „Черно 

море“ № 2 
1980 400 Добро 

54 Здравна служба 
ул. „Черно 

Море“ № 4 
1962 316 Добро 

55 Училище 
ул. „Климент 

Охридски“ № 8 
1950 720 

Лошо. Училището е закрито 

през 2008 г. и сградата не се 

използва. 

56 Детска градина 
ул. „Огоста“ № 

2а 
1968 305 Добро 

Източник: Общинска администрация - Сливо поле 

 

Най-често срещан енергоизточник в общинските сгради са дървата за огрев и течно 

гориво – нафта и газьол. 

Като цяло общинският сграден фонд на община Сливо поле е морално остарял. Сградите 

са строени предимно в средата на миналия век и в общия случай се нуждаят от сериозни 

инвестиции в сферата на енергийната ефективност. Повечето от сградите са в лошо състояние и 

не се използват. 

Повечето сгради са с ниски качества по отношение на топлотехническите характеристики 

на стени, под и остъкления на фасадите. Външните стени са изпълнени с ниски топлотехнически 
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характеристики и изискват допълнителна топлоизолация. Дограмите и вратите на сградите, 

които не са подменени с PVC дограма, а са изработени от дървени профили, са с висок 

коефициент на топлопреминаване, което изисква подмяна с нова дограма с двоен стъклопакет с 

нискоемисионно стъкло.  

Направен е анализ на политиката на общината за намаляване разходите за енергия на 

общинските сгради, в резултат е установено, че за периода 2009-2015 г. са предприети редица 

мерки за подобряване на енергийната ефективност на общинския сграден фонд. 

Обследвани са три общински сгради: 

 ОДЗ „Мечо Пух“ гр. Сливо поле - сградата е енергиен клас „C“ и притежава 

сертификат за енергийни характеристики на сграда категория „А“. В сградата се използват 

възобновяеми енергийни източници (слънчева енергия) за производство на вода за БГВ за 

собствени нужди в размер на 9 675 kWh/година или 4,2 5 от общото енерго потребление на 

сградата; 

 ОУ „Иван Вазов“ в с. Голямо Враново - общият специфичен годишен разход на 

сградата, изразен в първична енергия е 102,9 kWh/m2, с което отговоря на изискванията за 

енергиен клас „С“ и притежава сертификат категория „А“; 

 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Сливо поле - общият специфичен годишен разход 

на сградата, изразен в първична енергия, е 95,8 kWh/m2, с което отговоря на изискванията за 

енергиен клас „С“ и притежава сертификат категория „А“. Слънчевите колектори за БГВ са 

монтиране след енергийното обследване. 

Основните енергоспестяващи мерки са свързани с подмяна на дограмите, 

поставяне на изолация на външните стени, подовете и покрива на сградите, както и 

подновяване на отоплителните инсталации. 

По-долу са представени извършените енергоспестяващи мерки (ЕСМ) в 

сградите от общинския сграден фонд: 

 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ - през 2011 г. са внедрени мерки за енергийна 

ефективност - подмяна дограма, външна топлоизолация по стени и тавани; 

 ДГ „Мечо Пух“, гр. Сливо поле - през 2010 г. са внедрени мерки за енергийна 

ефективност - подмяна дограма, външна топлоизолация по стени и тавани. Монтирана 

соларна система за БГВ - 10 бр. плоски соларни панела; 

 Туристически информационен център, с. Бръшлен - през 2015 г. са внедрени 

мерки за енергийна ефективност - подмяна дограма, външна топлоизолация по стени и 

тавани, нова отоплителна инсталация - водогреен котел, оборудван с горелка на пелети. 

Монтирана соларна система за БГВ - 10 бр. плоски соларни панели; 

 Здравна служба в с. Голямо Враново - през 2009 г. е подменена дограмата и е 

изградена нова отоплителна инсталация на твърдо гориво; 

 ДГ, с. Голямо Враново - има обследване, но не са приложени всички мерки. 

Сградата не се използва цялата. През 2009 г. е подменена частично дограмата и е 

подменена покривната хидроизолация; 

 ОУ „Иван Вазов“, с. Голямо Враново - в периода 2008-2011 г. са внедрени 

мерки за енергийна ефективност - подмяна дограма, външна топлоизолация по стени и 

тавани, ремонт покриви; 

 Двуетажна сграда за социални услуги за деца, с. Малко Враново - нова сграда, 

въведена в експлоатация през 2012 г. Внедрени са мерки за енергийна ефективност - 
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дограма, външна топлоизолация по стени и тавани и др. Монтирана соларна система за 

БГВ - 10 бр. плоски соларни панели; 

 Рехабилитация на уличното осветление на територията на община Сливо поле 

- Договор № 18/322/00409/20.12.2010 год. по Програма за развитие на селските райони 

2007-2013г. 

Данните в таблицата по-долу показват консумацията на ел. енергия на сградите 

общинска собственост в т.ч. училищата за периода 2014-2018 г. 

Таблица 3. Консумация на ел. енергия на сградите общинска собственост 

за 2014-2018 г. 

Кметства 
2014 2015 2016 2017 2018 

kW kW kW kW kW 

Сливо поле 121 165 173 853 142 425 161 229 153 335 

Ряхово 37 540 47 914 75 955 70 490 83 218 

Бабово 32 402 29 602 30 061 80 371 33 627 

Бръшлен 6 546 4 548 19 568 67 245 46 452 

Г. Враново 29 696 25 335 54 927 56 882 62 446 

М. Враново 30 150 49 309 25 907 29 231 84 228 

Стамболово 15 816 18 767 15 848 33 656 36 599 

Кошарна 4 722 7 608 8 513 38 707  

Борисово 18 993 19 999 19 237 18856 21 044 

Юделник 14 302 12 035 13 073 48 380  

Черешово 945 1 977 2 431 1 470 1 161 

Всичко 312 277 390 947 407 945 606 517 522 110 
Източник: Общинска администрация Сливо поле 

Консумацията на ел. енергия също се е повишила спрямо 2014 г., като 

консумираната енергия към 2018 г. е 522 110 kwh.  

Към момента състоянието на енергийното потребление в община Сливо поле се 

характеризира с енергоинтензивна структура, морално остарели технологии, оборудване 

и уреди, както и неблагоприятен енергиен баланс на домакинствата с много високо 

потребление на електроенергия за отопление. Могат да се посочат следните пречки при 

реализацията на целенасочени действия за повишаване на енергийната ефективност:  

 Липсват разработени и прилагани ефективни информационни модели за 

популяризиране на европейското, национално и местно законодателство в областта на 

енергийната ефективност; 

 Липсата на достатъчни финансови средства у инвеститорите за реализация на 

подобен род действия ограничава внедряването на мерки за енергийна ефективност в 

домакинствата и частния сектор; 

 Липсата на стимули за рационално енергопотребление; 

 Не са разработвани правила за енергийно ефективно поведение на 

служителите в общинската структура; 

 Недостатъчната осведоменост на потребителите за съществуващи нови 

технологии и възможности за намаляване на консумацията на енергия. 

Разходите за електрическа и топлинна енергия се нареждат на едно от първите 

места по обем в общинския бюджет. 

Предприети са действия от страна на ръководството на общината и 

администрацията за подобрение на горивните процеси, промяната на горивната база и 
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намаляване на загубите в системата за пренос и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия в сградите и обектите на социалната и административна 

инфраструктура на общината.  

Отоплението на територията на общината се извършва на електричество, дърва за 

огрев, дизелово гориво, въглища, пелети и природен газ, а за 2017 г. данните са 

представени по-долу: 

Таблица 4. Отоплението на община Сливо поле за 2017 г. 

Видове консуматори Ел. енергия Дърва Въглища Нафта Пелети 

Мярка (kWh) (куб.метри) (тона) (тона) (тона) 

Общинска администрация 169 117 4 65 9  

Образование 163 633 38 5 87  

Култура 24 586 43 6 1  

Социални заведения 91 121 35 23 1  

Здравни заведения 55 900 10 10 0  

Улично осветление 473 073     

Туристически информационен 

център 
17 954    4 

Общо: 995 384 130 109 97 4 

Източник: Общинска администрация Сливо поле 

 

Най-ясно е очертана функцията на Община Сливо поле като потребител на 

електрическа енергия. Това е в тясна връзка със задълженията й да осигурява енергия за 

всички общински обекти: сгради и улично осветление.  

 

Жилищен сграден фонд 

По данни от преброяването на НСИ към 2011 г. в община Сливо поле има 6007 

жилищни сгради, като 2118 от тях са необитавани. Най-много са сградите в град Сливо 

поле – 1133 (близо 38%) и в селата Ряхово (1136) и Голямо Враново (723). Най-малък е 

броят на сградите в селата Черешово (272) и Стамболово (260). 
 

Таблица 5. Жилищни сгради в община Сливо поле по населени места към 

01.02.2011 г. 

Населено място 

Общ 

брой 

сгради 

Обитавани 

сгради 

Необитавани 

сгради 

Временно 

обитавани 

сгради (вили) 

гр. Сливо поле 1 133 882 251 22,2 

с. Бабово 414 220 194 46,9 

с. Борисово 605 336 269 44,5 

с. Бръшлен 384 187 197 51,3 

с. Голямо Враново 723 481 242 33,5 

с. Кошарна 317 211 106 33,4 

с. Малко Враново 347 294 53 15,3 

с. Ряхово 1 136 715 421 37,1 

с. Стамболово 260 195 65 25,0 

с. Черешово 272 75 197 72,4 

с. Юделник 416 293 123 29,6 

Общо за община Сливо поле 6 007 3889 2118 35,3 
Източник: НСИ 
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В общината има 1058 жилищни сгради, строени преди 1945 г. (17% от жилищния 

фонд). Най-много сгради са построени от 1946 до 1960 г. – 2129 бр. Около 23% от 

сградите в Сливо поле са от периода 1960-1970 г., 8% от сградния фонд е строен от 1980 

до 1989 г., 1,6% е от 1990 г. до 2000 г. и едва 0,8% са новите постройки, въведени в 

експлоатация след 2000 г. 

Към 2016 г. в община Сливо поле има 5 984 жилищни сгради с полезна площ от 

417 718 кв. м. и жилищна площ от 322 866 кв. м. По брой на стаите преобладават 

тристайни и четиристайни жилища – общо 3 984 броя или 66%. 

Таблица 6. Основни характеристики на жилищния фонд в община Сливо 

поле 2016 г. 

Жилищни сгради в община Сливо поле - 2016 г. Брой 

Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата 

Панелни 18 

Стоманобетонни 52 

Тухлени 5 504 

Други 666 

Общ брой жилищни сгради 6 240 

Жилищни сгради по вид на собственост 

Държавни и общински 26 

Частни на юридически лица 19 

Частни на физически лица 5 939 

Общ брой жилища 5 984 
Източник: НСИ 

По вида на конструкцията 5 504 сгради (около 92%) са масивни/тухлени, 52 сгради 

са стоманобетонни и само 18 панелни. 

Основни проблеми, свързани с жилищният фонд в община Сливо поле, които се 

открояват, са сравнително остарелите фасади, стари дограми, лоша изолация или липса 

на такава, висока енергопропускливост и др. Голяма част от мерките, които се прилагат 

от фирми и частни лица, не са свързани с повишаване на енергийната ефективност. Като 

пречки за това, както и за влошаването на жилищния фонд, са липсата на добра 

осведоменост на гражданите за намаляване на консумацията за енергия, високите цени 

за обследване и саниране на сградите, неефективните вътрешносградни отоплителни 

мрежи, употреба на нискоефективни съоръжения и енергоносители, липса на 

топлоизолоация, както и ограниченото използване и внедряване на енергоефективни 

материали. 

Като проблеми на домакинствата се открояват отоплението на твърди горива през 

зимните месеци или на електрическа енергия, високата енергопропускливост на 

сградите, съчетано с използването на електроуреди с нисък клас на енергопотребление, 

което води до високо потребление на енергия и аналогично до увеличаване на разходите 

за потребителите. 

4.4. Промишлени предприятия 

Община Сливо поле е важен селскостопански център в Русенска област с 

утвърдени селскостопански традиции и потенциал за ново развитие. Най-голям дял 

икономически субекти има в областта на предоставянето на услуги - „Търговия и 

ремонт“ и „Хотели и обществено хранене“. Най-голям дял заети лица са в секторите 

„Селско, горско и рибно стопанство“ и „Преработваща промишленост“. 



Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на община Сливо поле за периода 2020-2022 г. 

15 

Таблица 7. Динамика на основните данни за нефинансовите 

предприятията в община Сливо поле за периода 2014-2015 г. 

Година 

Брой 

предприя

тия 

Произведена 

продукция 

(хил. лв.) 

Приходи от 

дейността  

(в хил. лв.) 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

(хил. лв.) 

Заети 

лица 

(брой) 

ДМА  

(хил. лв.) 

2014 г. 231 268 603 379 842 312 816 1 439 101 589 

2015 г. 231 288 967 505 230 430 802 1 404 107 805 

2017 г. 284    1 587 113 178 
Източник: Актуализиран документ за изпълнение на ОПР на Община Сливо поле за периода 2014-2020 г. 

и Национален статистически институт, ТСБ-Север 

 

От посочените данни се вижда, че броят на предприятията в общината се 

повишава и към 2017 г. те са 284. Произведената продукция нараства с 20 364 хил. лв. за 

2015 г. спрямо 2014 г. Приходите от дейността за разглеждания период също се 

увеличава от 379 842 хил. лв. на 505 230 хил. лв. Нараства и броя на заетите лица.  

Като определящи за икономическото развитие на общината са: 

Хранително-вкусова промишленост. Основно се произвеждат и преработват 

месо и риба, пакетиране на ядки, производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. 

Водещи фирми в отрасъла са трите свинекомплекса на територията на общината с. 

Голямо Враново, с. Бръшлен и с. Юделник. В свинекомплекс Голямо Враново са 

извършени инвестиции по Европейските програми за добавена стойност към 

произвежданите от тях продукти за пазара по Европейски стандарти. 

Химическа промишленост. Този отрасъл се представлява главно от „Астра 

Биоплант“ ЕООД с предмет на дейност производство на биодизел и биоетанол, както и 

производство на сурови и рафинирани растителни масла, шротове, суров и технически 

чист глицерин, включително суровини за фармацевтичната и хранително вкусовата 

промишленост.  

Конфекция и кожарска промишленост. В селата Борисово и Голямо Враново 

функционират шивашки цехове. В с. Голямо Враново е цехът на „Белтарт“ ЕООД за 

производство и продажба на колани, чанти и портмонета.  

Основните преработващи предприятия на територията на община Сливо поле са: 

на „Астра Биоплант“ ЕООД; „Белтарт“ ЕООД; „Удекс“ ЕООД с предмет на дейност 

добиване на дървесина, дървопреработка, производство на биогорива; 

Свинекомплексите в селата Голямо Враново, Бръшлен и Юделник, „Суниверс“ ООД с 

предмет на дейност производство и продажба на изделия от сладкарската и хранително-

вкусовата промишленост, „Фишери 2009“ ООД с предмет на дейност рибовъдство, 

търговия с риба и рибни продукти, „Солей“ ООД за преработка и пакетиране на ядки, ЗП 

Сезгин Дауд – с предмет на дейност цех за белене на семки. 

 

4.5. Транспорт 

Благоприятното географско разположение на община Сливо поле и равнинния 

релеф са добри предпоставки за развитието на транспортната инфраструктура. 

Основният вид транспорт, развит на територията на общината, е автомобилният. 

Железопътен и въздушен транспорт не са развити. Съществуват възможности за 
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развитие на воден (речен) транспорт чрез пристанището в с. Ряхово. Като алтернатива на 

автомобилния в общината се използва и велосипеден транспорт. Слабият автомобилен 

трафик по второстепенните пътища и ниските транспортни разходи са основните 

предпоставки допринасящи за развитието му. 

Близостта на община Сливо поле с областния център и транспортен възел гр. Русе 

дава голямо предимство на общината по отношение на транспортна свързаност. Път II-

21, който представлява директна транспортна връзка на общината с гр. Русе, осигурява 

достъп до републикански пътища с национално и международно значение (път I-5(Е85) 

„Русе - Варна“ - част от ОЕТК №9, път I-2(Е70) „Русе - Варна“), до железопътен (главни 

железопътни линии №4 „Русе – Подкова“ и №9 „Русе – Каспичан“) и до речен транспорт 

(р. Дунав - ОЕТК №7), както и до ГКПП „Дунав мост“. 

Транспортното обслужване в община Сливо поле се осъществява от превозвачите: 

„Пенчини Транс“ ООД и „Искра-98“ ООД, с които има сключени договори. Освен 

директните пътнически превози в гр. Сливо поле спират и много преминаващи автобуси 

по направлението „Русе-Силистра“. 

Общата дължина на пътната мрежа в община Сливо поле е 92,34 км. В състава ѝ 

влизат републикански пътища от втори и трети клас и общински пътища. Средната 

гъстота на пътната мрежа в общината е 0,33 км/км2.  

Републиканската пътна мрежа (РПМ) в община Сливо поле е представена от 

участъците на един второкласен и един третокласен път с обща дължина в рамките на 

общината от 36,6 км. Гъстотата на РПМ е 0,13 км/км2, като тя е по-ниска от тези за област 

Русе и за страната.  

Второкласен път II-21 „Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра“ е основната пътна 

артерия обслужваща общината. Пътят е с дължина в рамките на общината 20,6 км и е с 

направление изток-запад. На запад път II-21 свързва общината с гр. Русе, а на изток с гр. 

Тутракан, гр. Силистра и първокласен път I-7.  

Третокласен път III-2102 „(Русе – о.п. Тутракан) Сливо поле – Борисово – 

Черешово – Юпер – Божурово – Бисерци – (Кубрат – Старо село)“ свързва община 

Сливо поле със съседната община Кубрат. Дължина на отсечката, намираща се в 

общината, е 15,5 км. 

Общата дължина на общинската пътна мрежа в общината е 55,74 км., като тя се 

формира основно от бивши четвъртокласни пътища. 

Като цяло общото състояние на пътната мрежа в общината е добро. 

Общината разполага с утвърдена областна транспортна схема, чрез която покрива 

нуждите от обществен транспорт на населението. Общественият транспорт за 

обслужване на населението по областната транспортна схема се изпълнява с автобуси на 

избрана с обществена поръчка транспортна фирма. Връзките между отделните селища в 

рамките на общината се осъществяват само чрез автомобилен транспорт. Материалната 

база, с която разполагат лицензираните транспортни фирми, които обслужват отделните 

линии и транспортни схеми, в голямата си част не отговаря на съвременните изисквания 

за енергийна ефективност. Въпреки това, отделяните емисии на вредни вещества в 

атмосферата от транспортни средства и транспортното обслужване на територията на 

общината са минимални и не застрашават околната среда. 
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4.6. Домакинства 

Статистически данни за домакинствата се поддържат от Национален 

статистически институт на ниво област. В тази връзка е представен анализ за област Русе.  

През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Русе 

е 5 263 лв., което е с 1,9% над равнището на средния за страната. В сравнение с 2015 г. 

той бележи намаление с 0,8%. По стойност на показателя за 2016 г. областта се нарежда 

на седмо място в страната. И през 2016 г. работната заплата остава основен източник за 

доходите на домакинствата в област Русе. Тя формира 52,7% от общия доход на 

домакинствата и в сравнение с предходната година нейният относителен дял нараства с 

0.4 процентни пункта. Средно за страната работната заплата формира 54,3% от общия 

доход на домакинствата, което е с 0,7 процентни пункта по-малко в сравнение с 2015 

година. С най-голям дял в общия доход на домакинствата сред областите в страната е 

работната заплата в София (столица) - 63.3%, а с най-ниска в област Видин – 37,9%. 

За област Русе пенсиите имат дял в общия доход на домакинствата от 26,3% при 

среден за страната – 27,7%. В сравнение с 2015 г. делът им за областта нараства с 1,0 

пункт, докато в национален мащаб е регистриран ръст с 1,7 процентни пункта. С най-

висок относителен дял на пенсиите в структурата на общия доход на лице от 

домакинство е област Видин – 46,6%, а с най-нисък - София-столица – 19,8%. Като цяло 

социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии 

и обезщетения при безработица) формират 29,3% от общия доход на лице от 

домакинство в област Русе, при 28,3% - за 2015 година 

През 2016 г. общият разход средно на лице от домакинство в област Русе е 5 050 

лв. или с 3.9% повече в сравнение с предходната година. Както за страната, така и за 

област Русе основната част от разходите (в рамките на 81-83%) са насочени за 

задоволяване на потребностите, а малко над 5% от общите разходи са изразходвани за 

плащане на данъци. 

Относителният дял на разходите за храна от общия разход средно на лице в област 

Русе през 2016 г. е 29.5% при 28.0% през 2015 година. За страната е регистрирано 

намаление в рамките на около половин процентен пункт. Делът на разходите за храна 

между областите в страната за 2016 г. варира от 39.2% за област Видин до 26.6% - за 

област Плевен. 

Разходите за жилище, вода, електроенергия и горива средно на лице от 

домакинство в областта запазват размера си от 2015 г., а относителният им дял от общите 

разходи намалява с 0.6 процентни пункта до 14.1%. С най-голям относителен дял (20.1%) 

са тези разходи в област Търговище, а с най-нисък в област Смолян - 10.7%. 

През 2016 г. леко нараства размерът и делът на разходите на домакинствата в 

област Русе за здравеопазване (5.5%), докато за 2015 г. той е бил 5.4%, а за 2014 г. - 7.4%. 

За поддръжка на дома и жилищно обзавеждане през 2016 г. са разходени 4.3% от общия 

разход средно на лице от домакинство, докато през предходната година делът е бил 3.8%. 

И за двете години делът на тези разходи остава по-висок от средния за страната. 

Намаление отбелязва относителният дял на разходите за транспорт, съобщения, 

свободно време, културен отдих и образование - 16.2% при 18.3% през 2015 година. 
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4.7. Услуги 

Развитието на туризма в Община Сливо поле бележи значително развитие, като 

средище за културно-туристически прояви се очертава Туристическият информационен 

център в с. Бръшлен. Центърът е инициатор за провеждането на множество прояви като 

международен пленер по графика, Симпозиум за съвременно изкуство „Ломея“, 

Международни скаутски лагери, Рибен фест в с. Бабово - Празник на греяната ракия и 

зелева чорба, с. Ряхово - Нептунова вечер, в т.ч. за спортен туризъм – състезанието по 

водомоторен спорт с. Ряхово – Републиканско, Нептунова вечер, Акостирането на Тида. 

Туристическият информационен център с. Бръшлен разполага и с леглова база за 

настаняване. Усилията на Общината са в посока надграждане и доразвиване по подходящ 

начин, а така също обезпечаване с допълнителна инфраструктура. 

 

4.8. Селско стопанство 

Земеделието е основен отрасъл в община Сливо поле. Около 54% от 

обработваемите площи ежегодно са засети със зърнено-житни култури и около 40% - с 

технически култури, като тази тенденция се запазва през годините. От 2013 г. в с. Ряхово 

функционира първото стопанство за култивирано отглеждане на лечебни и етерично-

маслени култури – мента и маточина.  

 

Таблица 8. Статистически данни относно основните отглеждани 

земеделски култури в община Сливо поле за 2018 г. 

Култура Декари 

Ечемик 1 130 

Рапица 8 700 

Грах 6 073 

Царевица 28 097 

Слънчоглед 44 116 

Пшеница 68 250 

Резене 9 841 

Трайни насаждения Декари 

Ябълки 225,058 

Праскови 1 605,682 

Сливи 500,945 

Череши 841,733 

Круши 68,431 

Кайсии 1 558,491 

Ягоди 95,520 

Вишни 67,400 

Малини 226,802 

Орехи 1 459,792 

Лешници 919,104 

Билки Декари 

Мента 6,000 

Източник: Областни дирекция „Земеделие“ - гр. Русе, 2019 г. 
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Запазва се съотношението на обработваните земеделски земи между отделните 

арендатори: шестте кооперации в общината обработват над 30% от земеделските земи, 

едноличните търговци и дружествата (арендаторите) около 50%, а физическите лица – 

20%. 

Изграден е пункт за събиране и изсушаване на билки, изграждане на сушилня тип 

„оранжерия“. За периода 2014-2020 г. земеделските производители заявяват намерения 

за инвестиране в различни сфери на селскостопанското производство. 

Животновъдството основно е представено от свиневъдство, козевъдство, 

говедовъдство, птицевъдство, рибовъдство. 

В обхвата на община Сливо поле са включени землищата на 11 населени места, 

които попадат в района на дейност на Регионална дирекция по горите (РДГ) – гр. Русе: 

гр. Сливо поле, с. Бабово, с. Борисово, с. Бръшлен, с. Голямо Враново, с. Кошална, с. 

Малко Враново, с. Ряхово, с. Стамболово, с. Черешово, с. Юделник.  

Същите землища попадат в района на дейност на „Северно централно държавно 

предприятие“ ДП – гр. Габрово, в неговите териториални поделения, както следва: В 

Териториално поделение Държавно ловно стопанство (ТП ДЛС) „Дунав“ – гр. Русе 

попадат териториите на землищата на гр. Сливо поле, с. Бабово, с. Борисово, с. Бръшлен, 

с. Голямо Враново, с. Кошарна, с. Малко Враново, с. Ряхово, с. Стамболово, с. Черешово 

– част, с. Юделник. В Териториално поделение Държавно горско стопанство (ТП ДГС) 

„Сеслав“ – гр. Кубрат попадат териториите на землището на с. Черешово – част.  

 

4.9. Външна осветителна уредба 

Съществен проблем, свързан с електроенергийната система на община Сливо 

поле, е скъпо струващото улично осветление. То генерира сериозни разходи за 

потребявана енергия в общинския бюджет. По информация, предоставена от Общинска 

администрация, състоянието на уличното осветление е добро, което се дължи на 

извършената рехабилитация през 2012 г., когато живачните осветителни тела са 

подменени с натриеви. 

Данните в таблицата по-долу показват консумацията и разходите за ел. енергия 

на уличното осветление за периода 2016-2018 г. Консумацията на ел. енергия за уличното 

осветление се е повишала за 2018 г. спрямо 2016 г. от 385 625 Kw на 557 076 Kw, 

аналогично това води и до повишаване на разходите за ел. енергия. Най-голяма е 

консумацията за улично осветление в гр. Сливо поле за разглеждания период, съответно 

с най-големи разходи. 

 

Таблица 9. Консумация и разходи за ел. енергия на уличното осветление за 

2016, 2017, 2018 г. 

Кметства 
2016 2017 2018 Общо 

kW лева kW лева kW лева kW лева 

Сливо поле 9 190 20 925 113 540 21 104 135 829 27 411 340 459 69 440 

Черешово 15 033 3 816 23 708 4 410 26 529 5 494 65 270 13 720 

Бабово 34 702 7 231 37 505 6 980 39 264 7 891 111 471 22 102 
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Кметства 
2016 2017 2018 Общо 

kW лева kW лева kW лева kW лева 

Бръшлен 36 259 7 553 35 540 6 614 34 666 6 967 106 465 21 134 

Борисово 49 338 9 546 44 681 8 307 49 388 11 165 143 407 29 018 

Кошарна 28 566 5 376 28 309 5 403 30 632 6 275 87 507 17 054 

Юделник 20 880 4 770 31 965 5 940 35 250 7 100 88 095 17 810 

Стамболово 28 413 6 846 29 848 5 547 36 599 7 353 94 860 19 746 

Г. Враново 56 696 12 334 58 040 10 913 57 587 11 724 1 723 34 970 

М. Враново 33 048 4 792 13 514 4 999 39 378 5 513 85 940 15 304 

Ряхово 73 500 19 206 49 921 12 680 71 954 17 341 195 375 49 227 

Общо 385 625 102 395 466 571 92 897 557 076 114 234 1 320 572 309 525 

Източник: Общинска администрация Сливо поле 

Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общината, което 

оказва влияние върху ръста на енергийната консумация през последните години. 

Неговата модернизация и рехабилитация е от ключово значение за намаляване на 

енергийното потребление в общината. 

 

5. Възможности за насърчаване. Връзки с други програми 

При избора на приоритети за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници е отчетена политиката за развитие на общината, която най-

накратко е формулирана във визията за развитие на Община Сливо поле за периода 2014-

2020 г., а именно „Община Сливо поле – привлекателна община от Дунавското 

пространство с добре развито селско стопанство, базирано на внедрени модерни 

технологии, съвременни комуникации и добра инфраструктура, съхранено природно и 

културно-историческо наследство, обединяваща потенциала на местните ресурси за 

устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж“. С цел постигане на 

конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, намаляване на 

вредното въздействие върху околната среда в следствие на развиваща се икономика и 

устойчиво и екологосъобразно управление на природните ресурси се формулират 

следните приоритети за насърчаване използването на ВЕИ: 

 Стимулиране въвеждането на ВЕИ технологии както в публичния сектор, така и 

в бизнеса; 

 Реализиране на проекти в сферата на енергията от възобновяеми източници; 

 Развитие на енергийно-ефективна икономика с ниски нива на въглеродни емисии 

за създаване на устойчив икономически растеж. 

При разработването на КОПНИЕВИ на Община Сливо поле са взети под 

внимание специфичните цели, заложени е Плана за енергийна ефективност на Община 

Сливо поле. Предвид факта, че настоящата програма и горецитираният план имат 

допълващ се характер, се предвижда съгласувана реализация и управление на дейностите 

по двата документа. В отговор на указанията на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие за изготвяне на общински програми за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива се предвижда съчетаване на мерки за повишаване 

на енергийната ефективност с производството и потреблението на енергията от 
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възобновяеми източници. С оглед постигане на максимална съгласуваност с целите и 

приоритети за развитие на Община Сливо поле, настоящата програма е разработена в 

съответствие с Общинския план за развитие на Община Сливо поле за периода 2014-2020 

г. 

След направения анализ и оценка на текущото състояние в областта на 

енергийната ефективност, за реализиране на своята политика в областта на ЕЕ, 

Общината си е поставила следните стратегическа и специфични цели в Програма за 

енергийна ефективност на община Сливо поле за периода 2018-2023 г.: 

 

Стратегическа цел 

До края на 2023 г. да се постигне намаляване на годишния разход за енергия в 

публичния сектор на община Сливо поле с 10% спрямо 2016 г. 

Специфични цели 

Съобразно поставената стратегическа цел и направения анализ на текущото 

състояние в областта на енергийната ефективност, Община Сливо поле определя 

следните специфични цели за подобряване на енергийната й ефективност: 

 Специфична цел 1. Повишаване на енергийната ефективност в обществения 

сектор; 

 Специфична цел 2. Подобряване на енергийната ефективност в жилищния сектор; 

 Специфична цел 3. Повишаване на информираността на заинтересованите страни 

и подобряване на местна политика в областта на енергийната ефективност. 

6. Определяне на потенциала и възможностите за използване по видове ресурси: 

Като основа за изготвяне на Общинската краткосрочна програма 2020-2023 г. и 

Общинската дългосрочна програма 2013-2022 г. за използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогорива е използван анализа на потенциала на енергията 

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

община Сливо поле, област Русе. 

 

6.1. Слънчева енергия 

Слънчевата енергия се използва за производство на електроенергия чрез директно 

преобразуване на слънчевото излъчване в електричество и за загряване на вода в 

слънчевите колектори или други системи. 

Производството на електричество от слънцето е особено перспективно, но за 

момента без държавни субсидии е все още неефективно. Коефициентът на полезно 

действие на широкоразпространените съоръжения не превишава 15-20%, 

фотоелектрическите инсталации са все още скъпи и инвестициите за тях имат голям срок 

на възвръщаемост (10-12 години). Въпреки това, през последните години цената на 

фотоелектрическите панели непрекъснато пада и това ги прави най-бързо развиващият 

се сектор – този на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). 

В зависимост от това в кой регион се намира общината се определя 

интензивността на слънчевото греене и какво е средногодишното количество слънчева 

радиация, попадаща на единица хоризонтална повърхност (kWh/ m2).  
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Потенциалът на слънчевата радиация на територията на България е значителен, 

но заедно с това се наблюдават големи разлики в интензивността на слънчевото греене 

по региони. 

Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 часа, 

а средногодишният ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh/ m2. Това е около 49% от 

максималното слънчево греене. Общото количество теоретичен потенциал на слънчевата 

енергия, падаща върху територията на страната за една година, е от порядъка на 13.103 

ktoe. От този потенциал като достъпен за усвояване в годишен план може да се посочи 

приблизително 390 ktoe. 

Като официален източник за оценка на потенциала на слънчевата енергия е 

използван проект на програма PHARE, BG9307-03-01-L001 „Техническа и икономическа 

оценка на ВЕИ в България“. В основата на проекта са залегнали данни от Института по 

метеорология и хидрология към БАН, получени от всичките 119 метеорологични 

станции в България за период над 30 години. След анализ на голяма база данни по 

проекта, е направено райониране на страната по слънчев потенциал. България е 

разделена на три зони в зависимост от интензивността на слънчевото греене. 

Карта 2. Потенциал на слънчевата енергия в България 

 
Източник: Проект на програма PHARE, BG9307-03-01-L001 Техническа и икономическа оценка на ВЕИ 

 

Територията на община Сливо поле попада във втора зона, в която падащата 

слънчева радиация е от 1 450 до 1 500 kWh/ m2 год. или 4,11 kWh/ m2 дневно.  

От оценката се налага извода, че теоретичният потенциал представлява 

внушителен ресурс, но практическото му приложение все още не е достатъчно 

изследвано във всички направления. Въз основа на оценения теоретичен потенциал, при 

значителни ограничителни условия е извършена оценка само на част от техническия 

(достъпния) потенциал. Последната включва оценка за оползотворяване на слънчева 

енергия за загряване на вода за битови нужди на общински сгради. Избрана е технология 

за изграждане на инсталации със слънчеви колектори, които да се разположат на 
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покривите на сградите. Покривната площ, която участва в оценката представлява 

0,0002% от общата територия на общината, върху която попада слънчева радиация. 

При преминаването през атмосферата слънчевите лъчи губят значителна част от 

своята енергия. Стигайки до горните слоеве на атмосферата, част от слънчевата енергия 

се отразява обратно в космоса (около 10%). Друга част от слънчевата енергия (от 

порядъка на 30%) се задържа в нея, нагрявайки горните слоеве на атмосферата. Главна 

причина за това са поглъщането от водните пари в инфрачервената част на спектъра, 

озоновото поглъщане в ултравиолетовата част на спектъра и разсейването (отраженията) 

от твърдите частици във въздуха. Степента на влияние на земната атмосфера се 

дефинира като „Въздушна маса“. Въздушната маса се измерва с разстоянието, изминато 

от слънчевите лъчи в атмосферата, спрямо минималното разстояние в зенита. За 

удобство това минимално разстояние се закръглява на 1000 W/m² и се нарича 1.0 АМ. За 

по-голяма яснота може да се приеме, че имаме въздушна маса 1.0 AM тогава, когато в 

ясен слънчев ден на екватора 1 m² хоризонтална повърхност се облъчва със слънчева 

радиация с мощност от 1000 W. 

Според принципа на усвояване на слънчевата енергия и технологичното 

развитие, съществуват два основни метода за оползотворяване – пасивен и активен. 

ПАСИВЕН МЕТОД – „Управление“ на слънчевата енергия без прилагане на 

енергопреобразуващи съоръжения. Пасивният метод за оползотворяване на слънчевата 

енергия се отнася към определени строително-технически, конструктивни, 

архитектурни и интериорни решения. 

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

енергия. 

Фотоволтаичната технология за производство на електрическа енергия от 

слънчевата радиация води до 40-процентов растеж на пазара в глобален аспект и е на 

път да се превърне в един от най-значителните икономически отрасли. 

При проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство и 

продажба на електрическа енергия, рискът е премерен. Слънчевата радиация съществува 

независимо от нашите действия или намерения от една страна, от друга, не е възможно 

да се изчисли с точност до 1%, какво ще бъде слънцегреенето през следващите 5 или 10 

години. Но могат да се предвидят отклоненията му с точност 10 до 12%, което е напълно 

приемливо и достоверно при проектиране на една фотоволтаична инсталация.  

Техническият живот дава физическия живот на оборудването, който съгласно 

данните на фирми доставчици за фотоволтаичните системи е: при 10 годишна 

експлоатация ефективността им спада на 90%, а при 25 годишна експлоатация – на 80%. 

За останалите електронни уреди и кабелите физическият живот е 10 години, за носещите 

конструкции е 25 години. Икономическият живот представлява периодът, в който 

проектът носи печалба, заложена в предложението за инвестиране.  

Оползотворяването на потенциала на ресурса от възобновяема енергия позволява 

намаляване зависимостта от конвенционални енергийни ресурси и външни доставки, а 

също и до оптимизиране на общинските разходи. Това позволява пренасочване на 

ресурси за решаване обществено значими проблеми. Освен икономически ползи, 

подобна инвестиция ще има и значителен социален ефект. Изграждането на мощности 

за добив на енергия от слънчевата енергия, позволява максимално ефективното 
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използване на сградите общинска собственост през всички месеци от годината, което 

подобрява достъпа на населението до културни, социални и административни услуги.  

Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез 

електричество. Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително 

намалено чрез разширено използване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, както в 

ремонтирани, така и в новопостроени сгради. Слънчеви термични системи за топла вода 

на обществени обекти както и на стопански обекти могат да намерят широко 

приложение. Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за 

преобразуване на слънчевата енергия в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори. 

Предимствата на слънчевите термични инсталации се заключават в следното: 

произвежда се екологична топлинна енергия и се икономисват конвенционални горива 

и енергии. Слънчевите топлинни инсталации са главно за: топла вода в обществени 

сгради и в домакинствата.  

Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на 

слънчевата енергия в топлина, включващи т.нар. слънчеви колектори. Предимствата на 

слънчевите термични инсталации се заключват в следното: 

 произвежда се екологична топлинна енергия; 

 икономисват се конвенционални горива и енергии; 

 могат да се използват в райони, в които доставките на енергии и горива са 

затруднени. 

Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на 

слънчевите инсталации представлява периодът късна пролет – лято – ранна есен, когато 

основните фактори, определящи сумарната слънчева радиация в България са най-

благоприятни. Основният поток на сумарната слънчева радиация е в часовете около 

пладне, като повече от 70% от притока на слънчева енергия е в интервала от 9 до 15 часа. 

За този период може да се приеме осреднена стойност на слънчевото греене около 1 080 

h, среден ресурс на слънчевата радиация – 1230 kWh/ m2 

Резултатите от направените изчисления показват следното: независимо че 

общината не попада териториално в най-благоприятната зона на слънчево греене, 

изграждането на такъв тип инсталации е икономически ефективно и е напълно 

постижимо за реализиране както в краткосрочен, така и в дългосрочен период. 

Производството на електрическа енергия от слънчеви фотоволтаични системи за 

България е ограничено поради все още високите капиталови разходи на този вид 

системи. Резултатите показват още, че от един квадратен метър слънчеви колектори ще 

се получава 630 kWh топлина за периода от 1 април до 30 септември. Необходимата 

инвестиция за това е 1,36 лв./kWh. Простият срок на откупуване е: при база природен 

газ – 14 години, при база дизелово гориво – 6,4 г., при база електроенергия – 7,5 г. Това 

прави слънчевите фотоволтаични системи силно зависими от преференциални условия 

и от тази гледна точка инвестиционният интерес към тях в последните години 

значително нарасна. За постигането на националната индикативна цел – 11% дял на 

електрическата енергия произведена от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на 

страната, ФЕЦ ще имат все по-голямо значение. 

При създадената правна среда и стимули, въвеждането на фотоволтаичните 

системи може да бъде разделено на две основни направления: 
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 изграждане на фотоволтаични (ФВ) системи до 100 kW за задоволяване 

нуждите от електроенергия на сгради и стопански обекти; 

 изграждане на ФВ системи за производство, присъединяване и продажба на 

електроенергия за електроенергийната система на страната. 

Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на 

редица основни фактори:  

 неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата енергия 

през отделните сезони на годината;  

 физикогеографски особености на територията;  

 ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите системи в 

специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др. 

На Карта 3 е представена годишната сума на слънчевата радиация в България при 

оптимален наклон на фотоволтаичните модули. 
 

Карта 3. Годишна сума на слънчевата радиация при оптимално наклонени 

фотоволтаични модули на територията на Република България 

 

Източник: Практическо използване на слънчевата радиация в България, EUROPEAN COMMISION DG-

TREN, EC INCO - COPERNICUS Program, „Demo Solar East-West" Project № 4051/98, http://re.jrc.ec. 

europa. eu/pvgis 

 

Климатичните дадености на общината са особено благоприятни за изграждане на 

фотоволтаични инсталации.  

Използването на слънчевата енергия за производството на електрическа се 

извършва в обособени за целта терени. Поради спецификата на технологичния процес 

на производство на електроенергия от фотоволтаици се дава възможност за инсталиране 

на фотоволтаичните панели във вече построени или новостроящи се сгради. Това са 

фотоволтаични системи, вградени в обвивката на сградата и стандартни фотоволтаични 

панели, монтирани върху съществуващи сгради. 

Сградите общинска собственост, основно сградите на училищата и детските 

градини, са удобни за разполагане на фотоволтаични инсталации за производство на 
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електроенергия, защото в болшинството от случаите са разположени върху терени 

(училищни дворове и дворове на детски градини) където няма високи засенчващи сгради 

и в близост има изградени и функциониращи трафопостове. 

На този етап в община Сливо поле няма инсталирани фотоволтаични централи и 

слънчеви системи върху големи покривни и сградни площи на производствени 

предприятия, складове, търговски и офис сгради. 

На територията на общината функционират 9 броя фотоволтаични централи с 

обща инсталирана мощност 1 714 Kw. Те са разположени в землищата на гр. Сливо поле 

и в селата Бабово, Бръшлен, Черешово, Юделник. Съоръженията са на частни 

инвеститори и трансформират слънчевата енергия в електрическа. На този етап предстои 

изграждането на 2 фотоволтаични електроцентрали: 1) Фотоволтаична електроцентрала 

1.5 MW на покривни конструкции в свинекомплекс „Голямо Враново“, с. Голямо 

Враново и 2) Електрическа централа на биогаз 1,5 MW, с комбинирано производство на 

електрическа 1,5 MW и топлинна 1,5 MW енергия, чрез индиректно използване на 

биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто в 

свинекомплекс „Голямо Враново“, с. Голямо Враново. Монтирани са и соларни панели 

на частни сгради в гр. Сливо поле (28 бр. жилищни сгради), с. Бабово (2 бр. жилищни 

сгради), с. Борисово (4 бр. жилищни сгради), с. Бръшлен (5 бр. жилищни сгради) и с. 

Юделник (3 бр. жилищни сгради). 

Генерирането на електроенергия от фотоволтаични слънчеви системи е предмет 

на проучване, оценка на възможностите за изграждане на този тип системи и оценка на 

реалните ползи за общината. 

 

6.2. Вятърна енергия 

В страната има известни възможности за използване енергията на ветровете. 

Ефективното производство на електричество от вятърна енергия зависи предимно 

от географските и климатичните дадености на района. Средногодишната скорост на 

вятъра над 6 m/s. е границата за икономическа целесъобразност на проектите за вятърна 

енергия. Развитието на технологиите през последните години дава възможност да се 

използват мощности при скорости на вятъра 3.0 – 3.5 m/s. Средногодишната скорост на 

вятъра не е единствената представителна величина за оценката на вятъра като източник 

на енергия. За да се направят изводи за енергийните качествата на вятъра, е необходимо 

да се направи анализ и на плътността на въздуха и на турбулентността в много точки от 

страната на височина 10 m над терена, представена по-долу: 
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Карта 4. Теоретичен ветрови потенциал на височина 80 m 

 

Източник: Проект „EnviroGrids“, FP7, 2012 

 

В последните години производството на ветрогенератори в света е с височини на 

мачтата над 40 m. Мегаватовите вятърни турбини се инсталират на височина над 80 m 

над терена. Никоя институция към момента в България не разполага с актуални данни за 

плътността и турбулентността на въздушните потоци на височини над 10 m над земната 

повърхност. Ето защо данните, които има към момента, не дават възможност да се 

направи избор на конкретни площадки за вятърни електроцентрали на територията на 

страната. Бъдещите инвеститори в централи с вятърна енергия предварително трябва да 

вложат средства за проучване на потенциалните площадки. Редица фирми в България 

вече разполагат с апаратура и методика за извършване на оценка за това дали дадена 

площадка е подходяща за изграждане на вятърна електроцентрала. Ветроенергийният 

потенциал на България не е голям. Оценките са, че около 1400 m2 площ има 

средногодишна скорост на вятъра над 6,5 m/s. Зоните, където е най-удачно 

разработването на подобни проекти в България са само някои райони в планинските 

области и северното черноморско крайбрежие. 

В рамките на проект „EnviroGrids“ е изчислен потенциала на енергията от 

слънцето и вятъра на територията на Република България. След направените изчисления 

и анализи резултатите за възможностите за оползотворяване на енергийния потенциал 

на вятъра са показани на Карта 5. 
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Карта 5. Годишна средна скорост на вятъра на 6 m/s. 

 
Източник: Проект „EnviroGrids“, FP7, 2012 

На територията на България са обособени три зони с различен ветрови потенциал, 

но само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на 

вятърната енергия в електроенергия. 

 Зона А - зона на малко мащабната ветроенергетика. Включва Дунавската 

равнина и Тракия, долините на реките Струма и Места и високите полета на Западна 

България. Ветровият ресурс на височина 10 m е по-малко от 100 W/m2. Средногодишната 

продължителност на интервала от скорости 5-25 m/s е 900 часа, което е около 10% от 

часовете в годината; 

 Зона В - зона на средно мащабната ветроенергетика. Включва Черноморското 

крайбрежие и Добруджанското плато, тънка ивица по брега на р. Дунав и местата в 

планините с надморска височина до 1 000 m, където плътността на енергийния поток е 

от 100 до 200 W/m2. Средногодишната продължителност на интервала от скорости 5-25 

m/s е 4 000 часа, което е около 45% от часовете в годината; 

 Зона С - зона на голямата ветроенергетика. Включва откритите планински 

била и върхове с надморска височина над 1 000 m, а също така и вдадените в морето 

части от сушата (нос Калиакра и нос Емине), където средногодишната плътност на 

ветровия поток превишава 200 W/m2. Средногодишната продължителност на интервала 

от скорости 5-25 m/s достига 6 600 часа, което е 75% от часовете в годината. 

По-голямата част от територията на България попада в зони А и В.  

На следващата карта е представена територията на страната, където са обозначени 

подходящите места за изграждане на електрически централи за производство на енергия 

от вятъра. 
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Карта 6. Енергиен потенциал на вятъра 

 
Източник: Проект „EnviroGrids“, FP7, 2012 

Община Сливо поле попада в зона с малък ветроенергиен потенциал, поради което е неефективно 

изграждането на ветроенергийни източници. Затова до настоящия момент не са правени проучвания за 

наличие на терени на територията на общината, подходящи за използване на ветрогенератори. 

 

Енергийният потенциал на вятъра в България не е голям. Бъдещото развитие в 

подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра зависи от 

прилагането на нови технически решения. 
 

6.3. Водна енергия 

Енергийният потенциал на водния ресурс, който се използва за производство на 

електроенергия от ВЕЦ, е силно зависим от сезонните и климатични условия. Оценката 

на ресурса се свежда до определяне на водните количества(m3/s). 

Границата на община Сливо поле с река Дунав е 24 километра по протежение на 

реката – от 451 км до 475 км, като селата Ряхово, Бабово и Бръшлен са разположени по 

поречието на р. Дунав. Това е зоната на долното течение на река Дунав. Водосборният 

басейн на Дунав има площ от 802 266 km². 

Фигура 1. Средномесечен отток при устието, m³/s 
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В долното си течение Дунав носи при ниски води само 2000 куб. м. вода в секунда 

и има скорост 0.31 м. в секунда, като при високи води, при прииждане водното 

количество се качва до 35 000 куб. м. в секунда и скоростта до 2 м. в секунда. 

В българския участък на река Дунав няма изградени хидросъоръжения за 

производство на електрическа енергия. В момента има много предложения за изграждане 

на плаващи електроцентрали, но поради високата цена на инвестицията и ниския 

енергиен потенциал на течащата вода, на този етап те не представляват икономически 

интерес. 

 

6.4. Геотермална енергия 

Геотермалната енергия включва: топлината на термалните води, водната пара, 

нагретите скали, намиращи се на по-голяма дълбочина. Енергийният потенциал на 

термалните води се определя от оползотворения дебит и реализираната температурна 

разлика (охлаждане) на водата. 

Няма данни на територията на община Сливо поле да има повърхностни или 

дълбочинни термални води. 

 

6.5. Енергия от биомаса 

От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен потенциал 

има биомасата. Тя е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За целта е 

целесъобразно да се използва потенциалът на отпадъци от селското и горско стопанство, 

на битови отпадъци и малоценна дървесина не намерила приложение и отпаднала без да 

се използва.  

Технологиите за биомаса използват възобновяеми ресурси за произвеждане на 

цяла гама от различни видове продукти, свързани с енергията, включително 

електричество, течни, твърди и газообразни горива, химикали и други материали. 

Дървесината, най-големият източник на биоенергия, се е използвала хиляди години за 

производство на топлина. Има много видове биомаса, които могат да бъдат използвани 

за производството на горива, химикали и енергия. Това са дървесина, растения, остатъци 

от селското стопанство и лесовъдството, както и органичните компоненти на битови и 

индустриални отпадъци.  

Енергийният потенциал на биомасата при директно потребление се предоставя 

почти на 100% на крайния потребител, тъй като липсват загубите при преобразуване, 

пренос и дистрибуция, характерни за други горива и енергии. Делът на биомасата в 

крайното енергийно потребление към момента е близък до дела на природния газ.  

Морфологичният състав и данните за събрани битови отпадъци представят 

потенциал на община Сливо поле за производство на енергия от биомаса. 
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Таблица 10. Морфологичен състав на образуваните отпадъци в община 

Сливо поле за 2017 г. 

Видове отпадъци 

Количество 

образувани отпадъци 

през 2017 г. 

Морфологичен състав на 

образуваните отпадъци в 

община Сливо поле през 2017 г. 

тона % 

Хранителни 713,6 16,6 

Хартия и картон 275,3 6,4 

Пластмаса 385,7 8,9 

Текстил 69,8 1,6 

Гума 17,6 0,4 

Кожа 40,7 0,9 

Градински 1 618,6 37,5 

Дървесни 174,0 4,0 

Стъкло 82,4 1,9 

Метали 42,0 1,0 

Инертни (керамика, 

строителни отп., пръст и др.) 
820,9 19,0 

Опасни 8,3 0,2 

Санитарни отпадъци 36,4 0,8 

ИУЕОО 25,6 0,6 

Общо 4 311,01 100,0 

Източник: Окончателен доклад „Изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството 

на битовите отпадъци, образувани на територията на община Сливо поле“ 

 

На територията на община Сливо поле биомасата е твърде малко като 

количество, за да захрани изграждане на централа за комбинирано производство на 

топлинна и електрическа енергия (ТЕЦ), каквато е предвидена на основание Директива 

8/2004 на ЕС в Общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на 

енергията от възобновяеми източници и биогорива, 2013-2022 г. Данните от извършения 

морфологичен анализ на отпадъците в община Сливо поле (м. ноември 2017 г.) показват, 

че биоотпадъците са едва 1 601,7 тона. По смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните 

разпоредби на ЗУО „Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и 

градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, 

заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от 

предприятията на хранително-вкусовата промишленост. 

На територията на община Сливо поле има 18 бр. гробищни парка с обща площ 

258,432 дка; стадиони, терени отредени за озеленяване, детски площадки, паркове – още 

около 250 дка. По предварителна оценка при разделно събиране на зелените отпадъци от 

поддържането на паркове и градини допълнително ще се образуват 117 тона зелени и 

дървесни отпадъци. 

В момента се изпълнява проектно предложение „Изграждане на анаеробна 

инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за нуждите на общините 

– Русе, Иваново, Сливо поле, Тутракан и Ветово“ по процедура BG16M10P002-2.004 
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„Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани 

биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът ще осигури допълнителен капацитет за 

рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци, 

което ще доведе до намаляване на количеството депонирани отпадъци с до 52% до 2023 

г. В резултат, като краен продукт ще се получава биогаз, от който чрез комбиниран 

способ ще се произвеждат електроенергия и топлоенергия, както и компост, годен за 

стопански нужди. В рамките на проекта ще бъде доставено оборудване за разделно 

събиране на биоразградимите отпадъци като контейнери и съдове за разделно събиране 

и мобилно оборудване както за всичките общини, така и за работата на самата 

инсталация. 

Анализите за разработване на проекта също са показали, че наличната към 

момента биомаса е недостатъчна за захранване на инсталацията. Затова паралелно с 

изграждане на инсталацията трябва да се работи по системата за разделно събиране на 

отпадъците и култивиране на съзнание у гражданите за разделно събиране и предаване 

на отпадъците. 

На територията на община Сливо поле функционира инсталация за отопление на 

оранжерии от слънчогледови люспи – „Маккена 08“ ООД в с. Голямо Враново. 

През 2013 г. е подадено инвестиционно намерение за проектиране и изграждане 

на парк за производство на ел. енергия от биомаса в с. Ряхово. 

 

6.6. Използване на биогорива в транспорта 

Съгласно Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на 

биогорива в транспортния сектор от секторните цели, единствено тази за използване на 

10% биогорива в транспортния сектор е задължителна. Десетпроцентовото потребление 

на биогорива в транспортния сектор е съобразено както с правно-обвързващата цел в 

новата европейска Директива, така и с Националната дългосрочна програма за 

насърчаване на биогоривата в транспортния сектор 2008-2020 г. 

Течното гориво, като промишлен газьол, нафта и дизелово гориво е често 

използван енергиен ресурс. Използва се най-често като заместител на електроенергията, 

където отоплителните устройства са остарели и не са предприети мерки за енергийна 

ефективност. В по-голямата си част котлите за локално отопление на обществените 

сгради работят с нафта или твърди горива, горелките са неефективни, липсва 

измерителна апаратура и автоматизация. Бензинът е най-често използваното течно 

гориво за автомобилните двигатели. 

В европейска директива, която има за цел да увеличи използването на биогорива 

в страните от общността, е предвидено всички страни членки да увеличат използването 

на биогоривата.  

За разлика от други възобновяеми източници на енергия, биомасата може да се 

превръща директно в течни горива за транспортните ни нужди. Двата най-

разпространени вида биогорива са биодизелът и биоетанолът. 

В община Сливо поле се произвежда биодизел от „Астра Биопланд“ ЕООД. 

Годишното производство е 54 612 тона. 
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6.7. Използване на биоенергия от възобновяеми източници в транспорта 

Сред приоритетите на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за 

периода 2014-2020 г. е „разработване на екологосъобразни и нисковъглеродни 

транспортни системи и насърчаване на устойчиво развита градска мобилност“, което 

означава гарантирано наличие на средства за донорски схеми в подкрепа на 

електромобилността. 

От гледна точка на града електромобилът е транспорт с нулеви вредни емисии, 

автомобил който не отделя фини прахови частици, безшумен е и батериите му се 

рециклират. 

От гледна точка на собственик на електромобил, освен гореизброените факти, 

това е икономически по-изгодния транспорт. За собствениците на електромобили отпадат 

разходите за смяна на масло, ролки, ремъци, маслен и горивен филтър. Електромобилите 

не хабят излишна енергия докато чакат на светофари и попадат в задръствания и разходът 

за гориво е пъти по-нисък. 

Икономическият ефект от използването на електромобилите ще се увеличи, ако 

при тяхната експлоатация се използва електроенергия произведена от ВЕИ, в случая – 

фотоволтаични инсталации.  

В географско отношение община Сливо поле заема особено стратегическо място. 

Тя е важен комуникационен и транспортен център. Това е сериозна предпоставка за 

изграждане на система от електрозарядни станции за ел. автомобили, с тенденция те да 

използват енергия произведена от ВЕИ. 

                  
 

7. Използване на мерки, заложени в НПДЕВИ 

От правилния избор на мерки, дейности и последващи проекти зависи тяхното 

успешно и ефективно изпълнение. При избора са взети предвид:  

 достъпност на избраните мерки и дейности;  

 ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции;  

 проследяване на резултатите;  

 контрол на вложените средства. 

7.1. Мерки 

Цел 1. Повишаване на дела на използване на енергия от възобновяеми източници в 

публичния сектор  

Мерки:  

- Монтаж на фотоволтаични панели на покриви и фасади на сгради – общинска 

собственост, за производство на електроенергия за собствени нужди; 
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- Монтаж на слънчеви колектори за производство на битово горещо 

водоснабдяване в обектите общинска собственост  

- Разработване и прилагане на мерки за въвеждане на хибридно улично 

осветление; 

Очаквани резултати:  

(а) Подобрени енергийни характеристики на общинския сграден фонд и подобрен 

топлинен комфорт на обитаване;  

(б) Подобряване качеството на услугите, предоставяни от Община Сливо поле; 

(в) Намаляване разходите за енергия за отопление и осветление в публичния сектор;  

(г) Намаляване на въглеродните емисии, генерирани от публичния сектор. 

 

Цел 2. Повишаване дела на използвана енергия, произведена от възобновяема 

енергия в жилищния сектор  

Мерки:  

- Организиране и провеждане на информационни кампании, които да 

популяризират използването на енергия от възобновяеми източници в частни жилищни 

сгради – биомаса, енергия от слънцето – слънчеви колектори и фотоволтаични 

инсталации;  

Очаквани резултати:  

(а) Създадена подходяща информационна среда за стимулиране на инвестиции в 

производството на енергия от възобновяеми източници;  

(б) намаляване разходите за енергия на домакинствата и редуциране на въглеродните 

емисии, в резултат на въведени ВЕИ системи в жилищните сгради. 

 

Цел 3. Насърчаване на бизнес инвестициите за изграждане на енергийни 

предприятия и инфраструктура на територията на община Сливо поле 

Мерки:  

- Насърчаване на зелените инвестиции и подкрепа за внедряване на енергийно 

ефективни практики и иновационни технологии в бизнеса;  

Очаквани резултати:  

(а) Създадена подходяща информационна и подкрепяща среда за стимулиране на 

инвестиции в зелена икономика на местно ниво;  

(б) Увеличен дял на бизнес инвестициите в технологии за въвеждане на енергийно 

ефективни мерки и изграждане на ВЕИ системи. 

 

Цел 3.1: Повишаване дела на използваната енергия от възобновяеми източници в 

промишлеността и транспорта  

Мерки:  

- Инсталиране на фотоволтаични централи и слънчеви системи върху големи 

покривни и сградни площи на производствените предприятия, складове, търговски и 

офис сгради в община Сливо поле;  

- Разработване на мерки за подготовка и кандидатстване по европейски проекти 

за поетапна подмяна на общинския транспортен парк с електромобили. 

Очаквани резултати:  
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(а) Повишен дял на зелените инвестиции на територията на община Сливо поле; 

(б) Увеличаване дела на използваната енергия, произведена от възобновяеми източници, 

използвана в промишления сектор и транспорта. 

 

Цел 3.2: Подкрепа за промяна на енергийното поведение в бизнеса 

Мерки:  

- Организиране на информационни кампании, конференции, семинари и други 

срещи, предназначени за представители на бизнеса в община Сливо поле;  

- Административно стимулиране на промишлеността и бизнеса. 

Очаквани резултати:  

(а) Повишено ниво на информираност и изградена положителна нагласа сред бизнеса за 

интелигентно енергийно поведение;  

(б) Изградена култура за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

промишлеността. 

 

Цел 4: Повишаване на местния капацитет за устойчиво енергийно развитие и 

използване на ВЕИ 

Мерки:  

- Създаване на международни партньорства, подготовка и изпълнение на 

партньорски проекти в областта на енергийната ефективност;  

Очаквани резултати:  

(а) Повишен капацитет на Община Сливо поле за планиране, реализация и мониторинг 

на местни политики за устойчиво енергийно развитие;  

(б) Повишено ниво на информираност и изградена култура за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в общинската администрация. 

 

7.2. Източници и схеми на финансиране: 

 Подход „отгоре-надолу“ 

 Подход „отдолу-нагоре“ 

Основните източници на финансиране на Общинската краткосрочна програма 

2020-2022 г. за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива са: 

• Държавни субсидии – републикански бюджет; 

• Общински бюджет; 

• Собствени средства на заинтересованите лица; 

• Договори с гарантиран резултат; 

• Публично- частно партньорство; 

• Финансови схеми по национални и европейски програми; 

• Кредити с грантове по специализираните кредитни линии. 
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8. Проекти 

№ Наименование 

Бюджет 

в 

(хил.лв.) 

Отговорна/  

Партньорска 

структура 

Източник на 

финансиране 
Очаквани резултати 

Статус на 

проекта 

Година за 

реализация 

2020 2021 2022 

1 

Проектиране и 

изграждане на анаеробна 

инсталация за разделно 

събрани биоразградими 

отпадъци на територията 

на РСУО Русе 

34 842 

Община Русе; 

Община 

Иваново, 

Община Сливо 

поле; Община 

Ветово; 

Община 

Тутракан 

Оперативна програма 

Околна среда 

Изградена анаеробна инсталация за 

преработка на разделно събраните 

биоразградими битови отпадъци. Като 

краен продукт ще се получава биогаз, от 

който се произвеждат по комбиниран 

способ електроенергия и топлоенергия и 

компост, годен за стопански нужди. 

Доставени съдове за разделно събиране на 

биоразградими отпадъци-вместимост 120 л 

с решетка за отделяне на течностите-общо 

2188бр.; Съдове за сметосъбиране на 

зелени отпадъци–Кафяви контейнери с 

вместимост 1100л. - общо 651 бр. 

Изпълнява 

се 
X X X 

2 

Проектиране и 

изграждане на ВЕИ в 

сгради общинска 

собственост 

50 
Община Сливо 

поле 

Програма 

„Възобновяема 

енергия, енергийна 

ефективност, 

енергийна сигурност“ 

на ФМ на ЕИП 

Проектирани и изградени ВЕИ в сгради 

общинска собственост 
Идея X X X 

3 

Рехабилитация и 

модернизация на 

общинската 

инфраструктура - 

системи за хибридно 

външно изкуствено 

осветление на община 

Сливо поле 

400 
Община Сливо 

поле 

Програма 

„Възобновяема 

енергия, енергийна 

ефективност, 

енергийна сигурност“ 

на ФМ на ЕИП 

Реконструкция и модернизация на 

система/и за външно изкуствено 

осветление и внедряване на ВЕИ 

Идея X X X 

4 

Закупуване на 

електромобил за 

нуждите на 

администрацията 

40 
Община Сливо 

поле 

Инвестиционна 

програма за климата 

– електромобили, 

Национален 

доверителен екофонд 

Закупен електромобил за нуждите на 

администрацията 
Идея   X X 
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9. Наблюдение и оценка от реализирани проекти 

Наблюдението и отчитането на Общинската краткосрочна програма 2020-2022 г. 

за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива се извършва от 

Общинския съвет Сливо поле, който определя достигнатите нива на потребление на 

енергия от възобновяеми източници на територията на общината, вследствие 

изпълнението на двете програми, пред областния управител и Изпълнителния директор 

на АУЕР. 

За успешния мониторинг на програмите е планирано да се прави периодична 

оценка на постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови средства и 

постигнатите резултати, което служи като основа за определяне реализацията на 

проектите. 

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за 

изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници (чл.8, ал.2 от Наредба № РД–16-558 от 08.05.2012 г.).  

Основните индикатори за определяне на успеха: 

 постигане на предварително заложените цели; 

 създаване на условия за повторяемост на успешните проекти на територията на 

община Сливо поле; 

 степен на въздействие на Общинската краткосрочна програма 2020-2022 г. за 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива върху други 

сфери на планиране в община Сливо поле. 

 

10. Заключение 

Общинската краткосрочна програма 2020-2022 г. за използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогорива е в пряка връзка с Програма за енергийна 

ефективност на община Сливо поле за периода 2018-2023 г.  

Крайният резултат от изпълнението на програмите е: 

 намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на 

територията на общината; 

 намаляване на вредните емииси в атмосферния въздух; 

 повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на 

населението. 

Извършеното проучване на възможностите за използване на ВЕИ на територията 

на община Сливо поле показа, че най-перспективен източник е слънчевата енергия. 
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