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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Документът е разработен в съответствие с Национален план за действие за
енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).
2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Общинската Програма е съобразена с развитието на Югозападния район за
планиране, особеностите и потенциала на община Земен за насърчаване използването
на енергия от възобновяеми източници и биогорива, както и с действащите общински
планове и програми.Реализирането й ще бъде постигнато чрез определяне на
възможните дейности, мерки и инвестиционни намерения на община Земен.
2.1. Основни цели
2.1.1. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
подобряване на средата за живот и труд.
2.1.2.Подобряване на енергийното управление на територията на общината.
2.1.3.Смяна на горивната база за локалните отоплителни системи с възобновяеми
източници.
2.1.4.Въвеждане на локални източници на възобновяема енергия
/ слънчеви
колектори, фотоволтаци, използване на биомаси и др./
2.1.3. Създаване на условия за активизиране на икономическия живот в общината
при спазване на установените норми за вредни вещества в атмосферата.
2.2. Подцели:
2.2.1.Намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, финансирани от
общинския бюджет чрез:
Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки;
Усъвършенстване на организацията за поддръжка и контрол на
енергийните съоръжения.
2.2.2. Подобряване качеството на енергийните услуги.
Достигане на нормативните изисквания за осветеност в учебни, детски,
социални и здравни заведения, улици, пешеходни зони и други в случай, че не са
достигнати.
Осигуряване на оптимални условия за работна среда.
2.2.3. Повишаване нивото на:
Информираност, култура и знания на ръководния персонал на
общинските обекти, експерти и специалисти на общинската
администрация за работа по проекти от фондовете по енергийна
ефективност;
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Квалификация на експлоатационния персонал.
2.2.4. Създаване на система за събиране на информация за енергопотреблението
на общинските обекти и изготвяне на точни анализи и прогнози.
2.2.5. Изготвяне на проекти за финансиране от Програмите на Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Министерство на образованието, младежта и науката, Програма за
развитие на селските райони, Фонд Козлодуй и други за внедряване на
енергоспестяващи технологии и мерки.
2.2.6. Включване в Национални, регионални, областни и местни проекти за
Евроинтеграция и партньорство за съвместно финансиране.
2.2.7. Използване потенциала на екипа на общината, на Съюза на учените в
България и изграждане на партньорство при реализиране на мероприятия за енергийна
ефективност.
3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);
Закон за енергетиката (ЗЕ);
Закон за устройство на територията (ЗУТ);
Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);
Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);
Закон за горите;
Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото
прилагане;
Закон за водите;
Закон за рибарство и аквакултурите;
Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в
експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и
разпределение на електрическа енергия (ЗУТ);
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми (ЗООС);
Наредба за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху
околната среда (ЗООС);
Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и
потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната
електрически мрежи (ЗЕ);
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на
строителството (ЗУТ).
4. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА
4.1. Географско местоположение
Община Земен се намира в югозападната част на България и западната част на
област Перник. Общината е разположена в природногеографската област Краище.
Отстои на 43 км югозападно от гр.Перник, на 70 км от гр.София и на 40 км от
гр.Кюстендил.
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На север и северозапад общината граничи с общините Брезник и Трън, на изток
и югоизток – с общините Ковачевци и Радомир, на юг и югозапад – с Кюстендил и
Трекляно от област Кюстендил.
Надморската височина в общината варира от 595 м до 1295 м.
В географско отношение община Земен се отличава с много разнообразен релеф.
Преобладава планински и полупланински релеф, няколко реки и водни басейни, с
умерено-континентален климат. Екологичното равновесие в района не е нарушено и
въздухът е кристално чист.
Територията на общината е разположена в планинската и полупланинска част на
Югозападна България Подчертаният полупланински релеф и средната надморска
височина от 685 м благоприятстват за развитието на селското стопанство и
дърводобива. Земенският пролом е едно уникално природно творение, изваяно в
долината на р. Струма. На територията има 3 пещери и 2 водопада.
Климатът в Общината е умерено-континентален, а някои райони на Краището
попадат в планинската климатична област. Голяма част от климата в общината е
повлиян от особеностите на температурните инверсии, характерни за високите западнобалкански котловинни полета. Тук са характерни главно югозападни и северни
/Горняк/ ветрове.
Община Земен е богата на водни ресурси. През територията й протичат р.
Струма, р. Треклянска, р. Дивлянска и р. Блатешничка. В района има няколко
микроязовира, две езера и много карстови извори. Общината е сравнително добре
водоснабдена. Водите на р. Струма минават през няколко населени места на Общината.
Водните басейни /реки и язовири/ са екологично чисти.
В близост до общината се намира язовир «Пчелина» построен в община
Ковачевци с обем 49 млн.куб.метра вода.
Основните източници, осигуряващи водоснабдяването на Общината са:
Карстови извори с гравитачно водоснабдяване в повечето населени места;
Карстови извори с помпажно водоснабдяване в гр. Земен, с. Дивля, с. Елов дол и
с. Долна Врабча;
Каптажи и отвеждащ водопровод.
Подобряване качеството на водите до изискванията за питейни цели се осъществяват
преди всичко с третиране на водата, утайници, пречиствателни станции.
Канализационната система в гр. Земен има важно значение за поддържането на
благоприятна и здравословна жизнена среда, опазване на водните ресурси от
замърсяване и екологично равновесие.
Характерни почви за общината са зоналните – канелени и кафяви горски почви,
наред с азоналните – рендзини и алувиално-ливадни. Условията за почвообразуването в
общината се определят от климата, възрастта и особеностите на релефа, както и от
почвообразуващите скали. Разпространени са следните почвени видове:
чернозем-смолници – 28% от обработваемата земя;
канелено-горски почви – 45 – 47% от цялата територия на общинските почви.
Подходящи за отглеждане върху тези почви са пшеница, ръж, овес, картофи.
От полезните изкопаеми в Общината широко разпространени са нерудните
полезни изкопаеми – варовици, глина, хума, бигор и пр. По поречието на р. Струма и р.
Треклянска се намират големи количества глина, подходяща за изработване на тухли и
други керамични изделия.
В с. Елов дол освен глинена мина, която е затворена от 1978 г. има богато
находище от барит, което почти не е разработвано.
Природният ландшафт в голяма степен е променен и се променя от андрогенната
дейност.
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Растителната покривка е еднородна – предимно тревиста. В плодородните и
ниски части на земите в общината тя е заменена от предимно едногодишни
селскостопански култури, а в по-високите земи са превърнати в естествени ливади и
пасища.
Във високите части (горски фонд и пасища) най-разпространени са храстите
глог, шипка, дрян, къпина, трънка и др. Основни дървесни видове са дъб, бук, бял и
черен бор, габър, клен, акация, липа и пр. Преобладават горите с издънков произход,
разстроена структура и нискокачествена продуктивност. Около 20 – 22% от горския
фонд се залесява, но горите се използват основно за дърводобив за огрев и целулоза.
Транспортната инфраструктура в Община Земен е обусловена на база на
стари пътища, минаващи и свързващи населените места в историческото развитие на
Общината и местоположението на града спрямо съседните градове и общини. Всички
населени места в Община Земен са свързани с пътища на Републиканската пътна
мрежа.
Основните участъци, представляващи интерес за областта и фирмите битуващи в
Община Земен са:
Път ІІІ – 623 – Земен – Трекляно – Средорек – Свързва път І–6 с гр. Земен,
продължава и свързва Земенска община с Треклянска и област Кюстендил. В
участъка с. Калотинци – с. Раянци.
Път ІІІ – 603 – Земен – Перник Свързва гр. Земен с Пернишка, Радомирска и
Брезнишка община.
Път ІІІ – 62339 – Земен – Байкал – Свързва Община Земен с път І-6 – Кюстендил
– София.
Път ІІІ – 63721 – Земен – Пенкьовци – Трън – Свързва Община Земен с Община
Трън.
На територията на Общината има общинска пътна мрежа с дължина 29 км и това са:
Път “Земен – Земенски манастир”;
Път “Дивля – Одраница”;
Път “Разклон “Дръма” – Долна Врабча – Смиров дол – Фильова махала”;
Път “Габров дол – Беренде”;
Път “Елов дол – Падине”.
Главната тежест от пътуванията в Общината се поема от масовият транспорт.
Общинската транспортна схема е съгласувана и съобразена с областната.
На територията на общината има автобусни линии. “БДЖ Пътнически превози
София” ЕООД осъществява пътнически превози (4 бързи и 8 пътнически влака) и
товарни превози.
4.2. Площ, брой населени места, население
4.2.1.Територия
Територията е 253 900 дка или 253 кв.км. Това е 11 % от област Перник / 2 392
кв.км/.
4.2.2.Селищна мрежа

4

Територията на община Земен обхваща общо 18 населени места: – един град и
17 села.Тези селища са пръснати и отдалечени едно от друго, а някои от общинския
център.Населените места в общината са свързани с пътища с републиканската пътна
мрежа.
Град Земен е административен център на община Земен.
4.2.3.Брой на населението
В община Земен към 15.09.2012 година по настоящ адрес, населението е 3 199
души по официални дани на ГД «ГРАО», в т.ч. 1 813 души в град Земен и в селата
общо 1 386 души.
Общото население на общината по дани от преброяването през 2011 година към
01.02.2011 година е 2 762 жители. От тях 1 668 са в гр.Земен и 1 094 в селата.
Демографските показатели на Общината непрекъснато се влошават. Намалява
броят на населението, влошава се възрастовата структура. Общината е с една от найнеблагоприятните възрастови структури, както в рамките на областта, така и за
страната. Неблагоприятната възрастова структура, ниската раждаемост и увеличената
смъртност поради по-висок възрастов състав на населението са характерни за
Общината.
Възрастовата структура на населението е един от съществените критерии за
качествената му характеристика.
В Пернишка област естественият прираст през 2011 година е отрицателен.
4.2.4. Населени места
Общината включва 18 населени места: един град - гр.Земен и селата Беренде,
Блатешница, Враня стена, Габров дол, Горна Врабча, Горна Глоговица, Дивля, Долна
Врабча, Еловдол, Жабляно, Калотинци, Мурено, Одраница, Падине, Пещера, Раянци,
Смиров дол.
4.3. Сграден фонд – съществуващи сгради на територията на общината по видове
собственици:
- сгради на физически лица – 4 551;
- сгради на промишлени системи;
- сгради в сектора на услугите.
4.4. Промишлени предприятия
4.4.1. В структурата на промишлеността, в контекста на Пернишка област, Земен
се определя, като община с ниска степен на промишлено развитие.
Преобладаващи отрасли в икономиката на община Земен са добивна, преработваща,
хранително-вкусовата и леката промишленост, услуги, туризъм.
От преобладаващите отрасли на икономиката в община Земен е застъпено:
Производство на мляко и млечни продукти;
Производство на сладкарски изделия;
Месопреработване;
Производство на обувки на ишлеме за Италия;
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели – палети, дъски;
Дърводобив;
Добив на кариерни материали и огнеупорни глини;
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Услуги;
Туризъм.
На територията на общината има много природни забележителности и красиви
планински местности, исторически и културни паметници, които предизвикват интерес,
но туристическият им потенциал все още не е оползотворен напълно.
Някои от по-важните туристически обекти са: Земенски манастир „Св.Йоан
Богослов”, Земенски пролом, водопад Полска Скакавица,Одранишки манастир,
Жабленски манастир,Пещерски манастир, Крепостта Землънград и други.
Община Земен има благоприятно географско разположение – близост до град
Перник и град Кюстендил, до столицата, добри транспорти връзки. Общината се
отличава с природните си дадености и културни забележителности, които
благоприятстват развитието на туризма.
Преобладаващи в община Земен са малките и средните предприятия с персонал
до 100 човека.
4.4.2. Общински фирми в общината СА:
 «Ленко» ЕООД;
 «Калето» ЕООД;
 «Общественно хранене и озеленяване и благоустройство»
4.4.3.Чуждестранните инвестиции в Пернишка област са съсредоточени основно в
общините Перник и Радомир.
4.4.4. Енергийно потребление
Разходите за улично осветление за 2011 г. са в размер на 204 951 КW/h или 36 322
лв.
В промишлените предприятия на територията на общината не се използва енергия
от възобновяеми източници.
“ЧЕЗ Електро България”АД е дружеството, което отговаря за поддържането на
мрежата и осигуряването на непрекъсната и качествена доставка на електрическа
енергия до потребителите в Западна България.. Същото осигурява с ел. захранване
около 7500 бр. консуматори (електромери). В района се работи предимно за
подобряване качеството и сигурността на ел. снабдяването на населението, осигуряване
на надеждна система за своевременна информация към населението за нарушаване на
ел. доставката и стройна организация за отстраняване на възникнали повреди.
Във връзка с нарастване потреблението на ел. енергия, Общината, съвместно с “ЧЕЗ
Електро България” АД, разработва прилагане на методи за насърчаване на енергийната
ефективност, енергоспестяващи мощности, договор да поддръжка на общинските
трафопостове. По този начин се реализират мероприятия за енергоспестяване в области
като бит, търговия и услуги, обществен сектор, транспорт и промишленост.
4.5. Транспорт
4.5.1. Транспортната система на община Земен се формира от мрежата и
съоръженията на шосейния и железопътен транспорт.
Всички населени места в Община Земен са свързани с пътища на Републиканската
пътна мрежа.
4.5.2. На територията на общината е развит автомобилният, железопътен и
автобусен транспорт. Транспортното обслужване се осъществява от частни
транспортни фирми. Пътната мрежа на територията на община Земен включва
републикански и общински пътища, която се разделя по класове, както следва:
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№ на пътя
ІІІ клас

Наименование

Км

Републиканска пътна мрежа

55.5

623

Лобош – Жабляно – Земен –Калотинци - Трекляно

20.5

605

Гигинци- Габров дол-Мурено- Калотинци

19.5

3108

Земен – Блатешница - Байкал

15.5

ІV клас

Общинска пътна мрежа

27.300

PER-2040

/III-6052,п.к.Дивля/-Дивля-Горна Глоговица-Одраница

12.700

PER-2041

/III-6233/-Земен-Земенски манастир

2.500

PER-3037

/III-605/-Габров дол- Беренде

2.900

PER-3038

/III -605, Мурено –Враня стена/ - Долна Врабча - Смиров дол

7.600

PER-3039

/III-605,Габров дол –Мурено/ - Падине

1.600

Местна пътна мрежа

10.700

PER-3042

/III-605/Мурено – мах.Воинци

1.800

PER-3043

/PER-2040/Дивля – мах.Бежанска

2.900

PER-3044

/III-603/Пещера – мах.Турски дол

0.900

PER-3045

/III-6233/Земен – мах.Марковска

1.900

PER-3046

/III-623, Лобош –Земен/ Жабляно –Жаблянски

МП

манастир”Св.Йоан Предтеча”
Общо общинска и местна пътна мрежа:

3.200
38.000

Четвъртокласната пътна мрежа е с дължина 27.300 км -подчертано локално значение.
4.5.3.Обществен градски/ селски транспорт няма. Не са налични
таксиметрови фирми.
4.5.4. Извънградски транспорт – осъществява се от транспортни фирми от
други градове – Перник и Радомир
4.5.5. Със служебни коли разполагат:
 Община Земен – 1 лек автомобил и 1 автомобил за извозване на
отпадъци.
 Общинско предприятие „Обществено хранене и благоустройство и
озеленяване” – 1 автомобил.
 Полицейско управление – Земен – 2 леки автомобила.
4.5.6.Субсидираният от общината транспорт обслужва републиканските,
областни и общински транспортни схеми .
4.5.7.Отделяните вредни емисии от гореизброените транспортни средства
са минимални.
4.6. Домакинства
4.6.1. В община Земен към 01.02.2011 година по данни от преброяването са
регистрирани 1 467 домакинства. От тях 810 в административния център град Земен и
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657 в останалите 17 села. В домакинствата живеят 2 753 лица.Броят на семействата в
общината е 746 като от тях 464 семейства живеят в административния център и 282
семейства живеят в селата.
4.6.2. Сграден фонд.
Жилищните сгради в общината са 4 551 броя, от тях в административния център
1 099 броя и 3 452 броя в селата. Обитаваните жилищни сгради в общината от общия
брой жилищни сгради е 2 709 броя, като 774 броя са в град Земен и 1 935 броя са в
останалите населении места.
4.6.3. Енергийно потребление – доставчик на електроенергия за бита е «ЧЕЗ
Електро България» АД. Отоплението се осъществява с електроенергия, твърдо и течно
гориво.
4.6.4. Потребление на енергия от възобновяеми източници – в частни жилищни
сгради са изградени и се използват слънчеви панели, изградена е фотоволтаична
система в с.Елов дол.
4.7. Услуги
Основната дейност в сферата на услугите е в търговията, ресторантьорството,
комунални услуги.
В общината има над 10 малки фирми, които предлагат тези услуги. Търговското
обслужване на населението се осъществява от 3 потребителни кооперации и над 10
еднолични търговски фирми.
4.8. Селско стопанство
4.8.1. Икономиката на общината има ясно изразена аграрна структура. Това се
обуславя от наличният потенциал и традициите в социално-икономическото развитие.
Според вида и предназначението си земята на територията на Община Земен се
разпределя така:

Площ и структура на земеделските територии в община Земен
Видове територии и начин на ползване

Площ
дка

1

Земеделски територии

96 255.349

Ниви

35 045.760

Трайни насаждения

933.737

Естествени ливади

11 485.824

Мери, пасища

34 823.446

Гори в селскостопански фонд

8 968.567

Полски пътища и прокари

2 330.553

Неприродни земи (скали, пясъци и др.)

617.131

С най-голямо стопанско значение е земята. Обработваемата земя, която
съставлява около 14.19 % от земеделските територии се използва и е запазена чиста.
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Поради характера на релефа преобладават гори, мери и пасища. Това предполага
приоритетно развитие на животновъдство и някои видове трайни насаждения.
Липсата на средства и сравнително бедните почви не дават възможност
традиционното растениевъдство да се развива ефективно. Условията са подходящи за
развитие на трайни насаждения.
4.8.2. Площ на земеделските култури в община Земен в дка
Култури

2010

2011

Пшеница

500

1310

Ечемик

195

90

Царевица

90

95

Слънчоглед

-

Овес

70

1100
30

През последните години нарастна интересът към следните земеделски култури,
които масово се засаждат: картофи, зеле, моркови, домати и др.
Влияние върху структурата на земеделските култури оказват и външни за
средата фактори. Създадените земеделски кооперации и по-крупните арендатори
разполагат със собствена техника за обработка на земята, която на този етап задоволява
потребностите им.
Тенденциите за развитие на растениевъдството в общината са общо
положителни. Традициите, плодородната и екологично чиста земя, обезпечеността с
техника и свободната работна ръка, с възможности за реализация предимно в
земеделието, са основните ресурси на общината.
Животновъдството е основен по значение отрасъл в района. Водещо място
имат говедовъдството и овцевъдството със смесено направление. Животните се
отглеждат в личните дворове на населението, много често при примитивни условия.
Това прави отрасъла губещ и допълнително затруднява развитието му. Броят на
животните и тяхната продуктивност намалява. Животни се отглеждат и във ферми.
Забелязва се интерес към пчеларството и птицевъдство.
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Брой на животните в община Земен през 2011 г.
животни

Брой

Крави

386

Овце

2024

Кози

676

Свине

251

Птици

4100

Пчелни семейства

520

4.9.Външна осветителна уредба
Енергийната мрежа е в сравнително добро състояние, всички населени места са
електроснабдени и електрическата система е в добро състояние и най-вече с капацитет
да бъде разширявана, в зависимост от потреблението. Поради спецификата на
Общината, на нейната територия могат да се използват и много възобновяеми
енергийни източници. Има заявен интерес от инвеститори за изграждане на малки
водноелектрически централи и вятърни електроцентрали. За реализиране на малките
водноелектрически централи предложенията са за изследване на възможностите на
изграждане на МВЕЦ на р.Струма и р.Треклянска.
Електроенергийната система на Община Земен е сравнително добре развита.
Техническото състояние на съоръженията е добро.
Всички населени места в Общината са електрифицирани. Потребителите на
електрическа енергия се обслужват от “ЧЕЗ Разпределение България” АД което е със
статут на частна собственост.
Основните усилия на електроенергийното дружество са насочени към
намаляване на загубите на електрическа енергия.
Разработен е проект за подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи
тела и подмяна на стълбовете на територията на всички села.
50 % от уличното осветление е с живачни осветителни тела на територията на
Общината. На места те не работят.
Мрежата за улично осветление е въздушна с дължина 350 км.
Стълбовете за обществено осветление са стоманобетонни. Близо 30 % от стълбовете за
обществено осветление се нуждаят от обновяване.
Режимът за регулиране на уличното осветление е с включвателни часовници,
които се настройват ръчно от Община Земен и това създава редица неудобства и
неточности при включване и изключване на уличното осветление.
Електрифицирани са всичките 18 населени места в общината.
Електропроводната мрежа на места е остаряла и неефективна. Наложителна е подмяна.
Фасадно осветление не се използва. Парковото осветление в град Земен е недостатъчно
и неефективно, не работи а в селата липсва такова.
5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ
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5.1. Приоритетите на община Земен за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници е в зависимост от стратегическите цели и политиката за
развитие на общината – постигане на устойчиво развитие и обновление на общинската
икономика, установяване на стабилен растеж, развитие и повишаване качеството на
живот на населението.
При обновяването на сградите общинска собственост освен мерки по
подобряване на термичната изолация на сградата, след доказване на икономическата
ефективност, могат да се включат и мерки за въвеждане на термични слънчеви
колектори и заместване на съществуващо отопление с такова, базирано на ВЕИ.
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО
ВИДОВЕ РЕСУРСИ
6.1. Слънчева енергия
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.
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; икономисват конвенционални горива и енергии; могат да се
използват в райони, в които доставките на енергии и горива са затруднени.
Количеството уловена и оползотворена слънчева енергия се влияе съществено от
качествата на различните типове слънчеви колектори, както и от вида на цялостната
слънчева инсталация за получаване на топла вода.
Слънчевата радиация, преобразувана в топлина чрез конвенционални термични
слънчеви колектори може да се насочи приоритетно към производство на гореща вода
през късна пролет, лято и ранна есен.
Въпреки, че съществуват слънчеви термични системи в България, които могат да
работят през цялата година, в момента в следствие на високата им цена, икономически
ефективното им приложение трудно може да се докаже.
На територията на община Земен в с.Елов дол
е реализиран 1 проект за
възобновяеми енергийни източници – фотоволтаичен парк.
На територията на община Земен в с.Пещера ще се реализира 1 проект за
възобновяеми енергийни източници – фотоволтаичен парк.
Националната краткосрочната програма по ВЕИ за следващия тригодишен
период, в частта въвеждаща използването на термични слънчеви колектори, включва
общински сгради, потребяващи електроенергия или течни горива за производство на
гореща вода. Добър пример за това са и социалните предприятия, детските градини,
болници и другите сгради публична общинска собственост.
Изпълнението на мерките в националната програмата по ВЕИ, въвеждаща
термични слънчеви колектори в такъв мащаб, при наличие на финансова възможност
може да се съчетае с препоръките след проведените енергийни обследвания на сградите
общинска собственост (сградите на Община Земен). При обновяването на тези сгради
освен мерки по подобряване на термичната изолация, след доказване на
икономическата ефективност, могат да се включат и мерки за въвеждане на термични
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слънчеви колектори и заместване на съществуващо отопление с такова, базирано на
ВЕИ (биомаса или нейни производни).
Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150
часа, а средногодишния ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh m2. Като цяло се
получава общо количество теоретически потенциал слънчева енергия падаща върху
територията на страната за една година от порядъка на 13.103 ktoe. Като достъпен
годишен потенциал за усвояване на слънчевата енергия може да се посочи
приблизително 390 ktoe (Като официален източник за оценка на потенциала на
слънчевата енергия се използва 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 от над 30 години).
След анализ на базите данни е направено райониране на страната по слънчев
потенциал и България е разделена на три региона в зависимост от интензивността на
слънчевото греене. Община Земен попада в Югоизточен и Югозападен регион – 10%
от територията на страната, предимно планински райони и южната брегова ивица.
Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 500 h до 1 750 h - 1 650
kWh/m 2 годишно.
6.2. Вятърна енергия
Масовото приложение на вятърната енергия като енергиен източник започва
през 80-те години в Калифорния, САЩ. След 1988 г. тази технология навлезе и на
енергийния пазар в Западна и Централна Европа.
В България
Вятърната енергетика има незначителен принос в брутното производство на
електроенергия в страната. През 2001 г. от вятърна енергия са произведени 35 MWhе (3
toe), през 2003 г. - 63 MWh (5.4 toe), а през 2004 г. -707 MWh (60.8 ktoe). Това показва,
че развитието на вятърната енергетика в България се ускорява.
На територията на България са обособени четири зони с различен ветрови
потенциал, но само две от зоните представляват интерес за индустриално
преобразуване на вятърната енергия в електроенергия: 5-7 m/s и >7 m/s.
Тези зони са с обща площ около 1 430 km2, където средногодишната скорост на
вятъра е около и над 6 m/s. Тази стойност е границата за икономическа
целесъобразност на проектите за вятърна енергия. Следователно 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.
Община Земен попада в Зона А: зона на малкомащабната ветроенергетика.
Характеризира се със средногодишна скорост 2 - 3 m/s и енергиен потенциал - 100
W/m2. Районът включва обширните равнинни части на страната (Дунавската равнина,
Тракийската низина, Софийското поле, долините на реките Струма и Места и района на
Предбалкана), където средната многогодишна скорост на вятъра като правило не
превишава 2 м/сек.
В зона А скоростта на вятъра е най-висока през зимата (февруари, март), а найниска през есента (септември, октомври). Добре е изразен денонощният ход на
скоростта на вятъра, предвид наличието на характерната планинско-долинна
циркулация в Предбалкана. Продължителността на вятъра, имащ скорост над 2 m/s през
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зимата и пролетта, е:l около 2000 часа за зона А. През лятото и есента посочените
стойности се намаляват с около 200 h. Достъпният потенциал се определя в зависимост
от класа на вятърната енергия. Клас 0-1 е характерен за района на Предбалкана,
Западна Тракия и затворените за вятъра и силно нагънати части в долините на реките
Струма и Места.Степента на използваемост на терена от класс 0-1, в проценти е от
49.3% до 62.9%, а достъпните ресурси са от 1 615 GWh до 18 522 GWh.
След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия в
България е установено, че единствено зоните със средногодишна скорост на вятъра над
4 m/s имат значение за промишленото производство на електрическа енергия. Това са
само 3,3% от общата площ на страната (нос Калиакра, нос Емине и билото на Стара
Планина). Трябва да се отбележи обаче, че развитието на технологиите през последните
години дава възможност да се използват мощности при скорости на вятъра 3.0 – 3.5
m/s. Малките вятърни генератори са добра инвестиция за собственици на къщи, ферми,
оранжерии,вилни селища, както и за малкия и среден бизнес.
Прогнози за развитието на вятърната енергетика в община Земен
Възможността за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия
зависи от икономическите оценки на инвестициите и експлоатационните разходи за
поддръжка на технологиите за трансформирането й. Бъдещото развитие на вятърната
енергетика в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра ще
зависи и от прилагането на нови технически решения.
Ще се проучват възможностите за изграждане на ветрови паркове на
територията на общината.
6.3. Водна енергия
6.3.1. Дейностите по водостопанската система на община Земен са предоставени
на ВиК Перник. Град Земен има изградена Пречиствателна станция за отпадни води.
Водата като природен ресурс е разпределена твърде неравномерно на територията на
Земенска община. Преобладаващите водохващания са каптажи и шахтови кладенци.
Общинския център Земен и 17 села от Общината са водоснабдени с питейна вода
основно от такъв тип водоизточници. Незначителни водни количества домакинствата
получават и от местни водоизточници.
В определени моменти се подават минимални водни количества вследствие на
което 2-3 села са на непостоянно и проблемно водоснабдяване от 2 до 6 месеца
годишно, което поражда дискомфорт сред населението на Общината и особено през
летния период сред постоянно живеещите и летуващите .
Съществуващите водни запаси не осигуряват нормално водопотребление за
битови нужди. Водоснабдени са 17 населени места. Вътрешната водопроводна мрежа е
с дължина 86.436 км., а външната с дължина 44.703 км. или общо 131.139 км.
Абонатите са общо 3 157. Помпажната вода се подава от общо 4 броя помпени станции
и 14 водоеми с общ обем 284 482 куб.м. вода.
Използваната вода за 2011 година е 146 235 куб.метра вода, като от тях 129 054
м3 от домакинствата, а от фирмите 17 181 куб.м. В град Земен използваното количество
вода от домакинствата за 2011 година е 73 392 куб.м, а в населените места 55 662 куб.м.
От населените места на Общината, единствено в град Земен е изградена
частична канализация. Канализацията е смесена. Няма достатъчно изградена система
за дъждовна канализация. Дължината на изградената канализационна мрежа е 13 222 м
от тях 1331 м главен колектор и 11 991 м останалата. Диаметрите варират от 200 до 400
мм. Тръбите са:12 901 м - бетонови и 1 031 м – полиетиленови.Степента на изграденост
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на канализационната мрежа е 85 %, а тази на главните колектори – 100 %. В
съществуващата канализация е включено 85 % от населението на гр.Земен.
Стопанисването и използването на водните площи е приоритет за общината.
Водните площи включват микроязовир „Земен”, езеро и реките Струма,
Треклянска, Блатешничка, Светля. Микроязовир „Земен” е с площ 22 195 кв.м,
залятата площ е 12 дка и е с обем 125 000 куб.метра вода. Езерото е с площ 5.536
дка.Основното предназначение на язовира е за напояване. Водите на язовира се
използват и за риболов от любители рибари и спортен риболов, няма възможности за
промишлен.
6.3.2. В бъдеще ще се предвижда използване на енергийният потенциал на
водния ресурс за производство на електроенергия от ВЕЦ на територията на общината.
6.4. Геотермална енергия
На територията на община Земен няма термални извори, нагрети скали на поголяма дълбочина и други алтернативни източници на геотермалната енергия.
6.5. Енергия от биомаса
6.5.1. Естествената растителна покривка е сравнително добре запазена. Горите са
съставени изключително от широколистни видове и имат смесен характер – цер,
благун, летен и зимен дъб, бук, габър, ясен, клен. Допълнително са залесени
иглолистни насаждения – бял и черен бор. Горите заемат над 45% от територията на
общината.
Горската растителност има главно климатична и хидроложка роля и за това една
от важните задачи е нейното запазване и преодоляването на негативните последици от
безразборното и изсичане, както в миналото, така и в наши дни. В това отношение
особено важно е научно обоснованото залесяване.
Дървесните видове със стопанско значение са: зимен дъб, благун. Различните видове
дървета основно се използват за огрев от населението.
6.5.2. Неизползваните отпадъци от дърводобива и малоценната дървесина, която
сега се губи без да се използва могат да бъдат усвоени само след раздробяване на
трески или преработване в дървесни брикети или пелети след пресоване и изсушаване.
Производството на трески например има значително по-ниски разходи от
производството на брикети и пелети, при което се изисква предварително подсушаване
на дървесината и e необходима енергия за пресоване.
Голям неизползван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. За
балиране и транспорт на слама има подходяща технология в България. Необходимото
оборудване в голяма степен липсва и днес не се използва с пълния си капацитет.
Засега няма опит и специализирано оборудване за събиране, уплътняване и
транспорт на стъбла от царевица, слънчоглед и други, но този проблем може да бъде
разрешен .
За отпадъците от овощните градини може да се използва оборудването, което ще
надробява отпадъците от горското стопанство.
Увеличаване на използването на биомаса за енергийни цели ще доведе до
икономия на електроенергия и скъпи вносни горива и води до намаляване на
енергийната зависимост.
6.6. Използване на биогорива в транспорта
Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта
на територията на община Земен е неприложимо и икономически неоправданно в
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момента, тъй като не се произвеждат биогорива на нашата территория и все още няма
транспортни средства в нашия район, които са пригодени да се движат с биогорива .
6.7.Използване на енергия от възобновяеми източници в транспорта.
В

момента

е

икономически

неоправданно,

тъй

като

например

за

електромобилите нямаме станция за зареждане.Нямаме необходимата материалнотехническа база на този етап.Нямаме транспортни средства в нашата община ,които да
използват енергия от възобновяеми източници в транспорта. В близко бъдеще това
може да се промени.
7. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА
ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (НПДЕВИ)
7.1. Административни мерки:
7.1.1. Съобразяване на общите и подробните устройствени планове за
населените места в общината с възможностите за използване на енергия от
възобновяеми източници.
7.1.2. Минимизиране на административните ограничения пред инициативите за
използване на енергия от възобновяеми източници.
7.1.3. Подпомагане реализирането на проекти на индивидуални системи за
използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми
източници.
7.1.4. Намаляване на разходите за улично осветление.
7.1.5. Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на
нови.
7.1.6. Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени
сгради.
7.1.7. Постепенна подмяна на остарелия и амортизиран автопарк.
7.1.8. Подпомагане изграждането на ветроенергийни паркове от частни
инвеститори.
7.1.9. Осигуряване на участие в обучение по енергиен мениджмънт на
специалисти от общинската администрация работещи в областта на енергийната
ефективност.
7.1.10. Модернизация на електропреносната мрежа в Общината.
7.1.11. Ремонт и поддръжка на електропреносната мрежа, 2012 – 2015 година.
7.1.12. Изграждане и експлоатация на системи за производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници.
7.1.13. Стимулиране производството на енергия от биомаса.
7.1.14. Подмяна на уличното и обществено осветление с енергоспестяващи тела.
7.2. Финансово – технически мерки:
Ще бъдат използвани специализирани финансови източници като: оперативни
програми, кредитни линии за енергийна ефективност и възобновяема енергия
(ЕБВР),Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, Национална схема
за зелени инвестиции (Национален доверителен фонд), Международен фонд
„Козлодуй”, договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори или финансиране от
трета страна).
7.2.1. Технически мерки:
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7.2.1.1. Мерките, заложени в Програмата на община Земен за оползотворяване
на енергията от възобновяеми източници ще се съчетават с мерките, заложени в
Националната Програма.
7.2.1.2. Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на
енергия от ВЕИ върху покривните конструкции на сгради общинска собственост и/или
такива със смесен режим на собственост.
7.2.1.3. Изграждане на системи за улично осветление в населените места с
използване на енергия от възобновяеми източници, като алтернатива на
съществуващото улично осветление.
7.2.1.4. Търсене на резерви за улично осветление от ВЕИ на съществуващи
паркове и градини на територията в община Земен.
7.2.1.5. Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия чрез
използване на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие и
животновъдство.
7.2.2. Източници и схеми на финансиране:
При провеждането на предвидените мерки ще се прилагат подходите:
7.2.2.1. „Отгоре – надолу”: състои се в анализ на съществуващата законова
рамка за формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното развитие.
При този подход се извършат следните действия:
Прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата;
Преглед на очакванията за промени в националната и общинската данъчна
политика и въздействието им върху приходите на общината и проучване на
очакванията за извънбюджетни приходи на общината;
Използване на специализирани източници като: оперативни програми, кредитни
линии за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР), Фонд
„Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, Национална схема за
зелени инвестиции (Национален доверителен фонд), Международен фонд
„Козлодуй”, договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори или финансиране
от трета страна).
7.2.2.2. „Отдолу – нагоре”: основава се на комплексни оценки на
възможностите на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства
(примерно: жител на общината, ученик в училище, пациент в болницата, и т.н.) или
публично-частно партньорство.
Основни източници на финансиране:
Държавни субсидии – Републикански бюджет;
Общински бюджет;
Собствени средства на заинтересованите лица;
Договори с гарантиран резултат;
Публично частно партньорство;
Финансиране по Оперативни програми;
Финансови схеми по Национални и Европейски програми;
Кредити с грантове по специализираните кредитни линии.
8. ПРОЕКТИ
8.1. Списък с предложените за реализация проекти
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№

Финансиране

по

Проект

Цел

Програма

ред

1.

Ос 3 „ Подобряване качеството на

Изграждане на енергоспестяваща

живот в селските райони и

система за улично осветление в

разнообразяване на селската

населените места на община

икономика”

Земен.

ПРСР

Мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места”

2.

Ос 3 „ Подобряване качеството на

Привеждане сградите на

живот в селските райони и

общинска администрация в град

разнообразяване на селската

Земен и сградата на стадион

икономика”

„Ленко” в съответствие със

Мярка 321 към ПРСР; «Реконструкция,

Закона за Енергийната

саниране и модернизация на общински

ефективност, чрез саниране и

сгради, читалище и спортна

обновяване, за намаляване на

инфраструктура в община Земен»

икономическите, екологичните и

ПРСР

социални отрицателни влияния,
намаляване замърсяването на
околната среда.
Изграждане на фотоволтаични
енергиини източници в с.Пещера

3.

/ проект на частно лице /

4.

Операция 1 «Високоприоритетна линия Основен ремонт, саниране,

Междунаро-

за енергийна ефективност за общински

подмяна на дограма и изграждане

ден фонд

сгради» ; Мярка 3 към МФК;

на отоплителна инсталация в

Козлодуй

читалище „Светлина” гр.Земен;
Основен ремонт, саниране,
подмяна на дограма и отопление в
сградите на общинска
администрация гр.Земен;
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9. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от
общинските съвети, които определят достигнатите нива на потребление на енергия от
възобновяеми източници на територията на общината, вследствие изпълнението на
Програмата, пред областния управител и Изпълнителния директор на АУЕР.
За успешния мониторинг на програмите е необходимо 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 година).
Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени чрез количествено
и/ или качествено измерими стойностни показатели /индикатори.
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
10.1. Програмата на община Земен за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници на територията на общината трябва да е в пряка връзка с
Плана по енергийна ефективност. В случай,че не е разработен План по енергийна
ефективност ще трябва да се разработи в най-кратък срок.
10.2. Резултатите от изпълнението на Програмата са:
10.2.1. Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и
енергия на територията на общината;
10.2.2. Повишаване сигурността на енергийните доставки;
10.2.3.Повишаване на трудовата заетост на територията на общината;
10.2.4. Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух;
10.2.5. Повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на
Населението.
Програмата е приета с Решение № ......... по Протокол № .............от заседание
на Общинския съвет, състояло се на .................... г.
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