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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 Северозападен район за
планиране, особеностите и потенциала на община Летница за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
2.1. Основни цели
2.1.1. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници,
подобряване на средата за живот и труд.
2.1.2. 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:
2.2.1.1. Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки;
2.2.1.2 Усъвършенстване на организацията за поддръжка и контрол на
енергийните съоръжения.
2.2.2. Подобряване качеството на енергийните услуги.
2.2.2.1. Достигане на нормативните изисквания за осветеност в учебни,
детски, социални и здравни заведения, улици, пешеходни зони и други.
2.2.2.2.Осигуряване на оптимални условия за работна среда.
2.2.3. Повишаване нивото на:
2.2.3.1. 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;
2.2.3.2.Квалификация на експлоатационния персонал.
2.2.4. Създаване на системата 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
3.1. Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);
3.2. Закон за енергетиката (ЗЕ);
3.3. Закон за устройство на територията (ЗУТ);
3.4. Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
3.5. Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);

3.6. Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);
3.7. Закон за горите;
3.8. Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за
неговото прилагане;
3.9. Закон за водите;
3.10. Закон за рибарство и аквакултурите;
3.11. 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);
3.12. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми (ЗООС);
3.13. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда (ЗООС);
3.14. Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и
потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната
електрически мрежи (ЗЕ);
3.15. 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 Летница се намира в Северна България и е една от съставните
общини на област Ловеч. Общината се състои от 1 град и 3 села - гр. Летница, с.
Горско Сливово, с. Крушуна и с. Кърпачево. Границата й е очертана от
общините Ловеч, Левски, Пордим, Севлиево и Сухиндол. През територията й
преминава приблизителната граница, която отделя Дунавската равнина от
Предбалкана.
НАСЕЛЕНИ
МЕСТА

1. гр.Летница
2. с.Горско
Сливово
3. с.Крушуна
4. с.Кърпачево

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ НАДМОРСКА
ВИСОЧИНА
северна
ширина
43 º 18’ 42”
43 º 12’

източна
дължина
25 º 4’ 23”
25 º 4’

77 м
393 м

43 º 15’
43 º 13’

25 º 2’
25 º 1’

388 м
387 м

Основни разстояния и транспортни връзки:
 Общината се намира на 180 км от столицата София;
 Най-близкото летище в гр. Горна Оряховица е на 80 км;
 Летница се намира на 120 км от гр. Русе (р. Дунав), на 55 км от речното
пристанище Свищов (р. Дунав) и на 270 км от морското пристанище Варна
(Черно море);
 През общината преминава третокласния път III-35331-III-301 АбланицаЛовеч-Летница-Левски-Козар Белене-Бяла, който служи за връзка с
европейския транспортен коридор №9, пресичащ съседните области;
 Най-близката магистрала е "Хемус" - 10 км (в момента се изгражда) и ще
минава през територията на община Летница.

• топографска характеристика;

Ландшафтът на територията на общината е разнообразен. Долината на
река Осъм преминава през равнинната Дунавска равнина. Най-високата точка е
в южната част на общината – вр. Дренака - 472.8 м.н.в., а най-ниската е при
излаза на река Осъм от границата на общината - 68 м.н.в.
Почвеният състав е преобладаващо от сиви горски почви в северните
райони и чернозем в землището на гр. Летница. С. Горско Сливово и с. Крушуна
са в района на Предбалкана и тук има предимно сиви горски почви,
разпространени на терени, заемани в близкото минало от гори. Доброто
поддържане на почвите предоставя възможност за отглеждане на всички
видове селскостопански култури и най-вече пшеница. Около с. Крушуна са
тъмносивите горски почви, близки по качество до черноземите, което от своя
страна е чудесна предпоставка за отглеждане на лозови масиви и овощни
градини. В района на гр. Летница почвата е най-благоприятна за отглеждане
на всички видове зърнени култури.
Община Летница е в средния климатичен район на северо-българската
подобласт на умерено континенталната климатична зона. Жителите на
общината оценяват климата като много добър – с мека и снежна зима и топло
лято, макар понякога да има периоди на засушаване, предполагащи развитието
на поливно земеделие. Поради изразената му континенталност меандрите на р.
Осъм допринасят за добрата запасеност с влага на почвения слой.
Всеобщото настъпило затопляне в климата се отразява чувствително и в
нашия регион. Данните показват тревожно покачване на температурата с около
0,6 ˚С за десет годишен период.
• поземлени и горски ресурси - площи, процентно съотношение,
собственост, начини на ползване;
Поземлените ресурси са важна предпоставка за развитието на селското
стопанство, туризма и рекреацията. Общата площ на територията на община
Летница е 177 719 дка, като 1/6 са горски територии, а земеделските са около ¾ от
площта. Земеделските територии заемат общо 140 189 дка, като относителният им
дял е значително по-висок от средния за страната (58.7 %). Разпределението на
видовете площи в проценти е следното:
 земеделски земи - общо за цялата община – 140 189 дка, което представлява
78.88 % от цялата територия на общината;
 гори - общо за цялата община – 27 599 дка., което представлява 15.53 % от
цялата територия на общината;
 Водните площи са в размер на 3 264 дка., което представлява 1.83 % от
цялата територия на община Летница;
 Транспортна инфраструктура – 938 дка шосейни и ж.п. пътища, което
представлява 0.53 % от цялата територия на община Летница;
 Населени места и др. урбанизирани територии – 4 384 дка, което
представлява 2.47 % от цялата територия на община Летница;
 Територии за добив на полезни изкопаеми – 1 345 дка, което представлява
0.76 % от цялата територия на община Летница
Общата площ на горския фонд на общината е 28 678,777 дка. Въпреки
разнообразието и сравнително запазения вид на горските масиви, на
територията
на
Летница
не
се
развива
дърводобивна
и
дървопреработвателна промишленост.
Естествените гори са разположени предимно около селата Крушуна,
Горско Сливово и Кърпачево. На юг от село Крушуна се намира лесопарк

“Маарата” с размер 430 декара, който обхваща природна забележителност,
утвърдена със заповед №106/10.02.1967 г.
• водни ресурси;
Водните площи са в размер на 3 264 дка, което представлява 1.84 % от
цялата територия на община Летница. Районът на общината е сравнително
беден на водни ресурси, което в известна степен се компенсира от наличието на
подпочвени води, лесни за експлоатация. През територията на общината тече р.
Осъм, а по-големите рекички са р. Ломя, р. Крушунска, р. Смърдешка бара и др.
Има изкуствени напоителни канали и микроязовири – яз. Горна Дъбрава и яз.
Пустията. На територията на общината е открит минерален извор, с капацитет
от 15,5 литра за секунда. Съставът на минералната вода е анализиран и е
уникален за лечение на различни видове заболявания.
• подземни природни богатства;
Природата е надарила територията на община Летница с подземни
богатства. Тук има както глинено находище, така и находище на вар, минерален
извор, а в района на селата Горско Сливово, Крушуна и Кърпачево има 25 броя
карстови пещери, повечето от които са недостатъчно изучени и картирани. Има
открито и археологическо съкровище.
Глиненото находище е разработено като кариера за снабдяване с
материал за производство на тухларски изделия.
Находището на вар е в близост със защитената местност – Природната
забележителност “Маарата” и евентуалната му експлоатация ще се отрази
негативно върху карстовия район. По тази причина така наречената “Варница”
е неизползваема в момента.
Непосредствено до парк “Маарата”, в северната му част, има открита
минерална вода, с дебит 16,5 л/сек, температура 58 ˚С и минерализация 11,5 %.
Нейният състав е анализиран и е уникален за лечение на различни видове
заболявания.
За древната история на града се съди по откритото през 1963 г. в
землището на гр. Летница тракийско сребърно съкровище от IV в. пр.н.е. –
гарнитура от украшения към конска амуниция от 23 елемента. То е едно от найзначителните паметници на тракийското изкуство по нашите земи.
Експонирано е в различни градове в България, обиколило е почти целия свят с
изложбата “Тракийската култура и изкуство”, показвано е в Париж, Виена,
Лондон, Варшава, Венеция, Хелзинки, САЩ, Канада, Япония. Във всеки един
момент интересът към него е както при откриването му. А в Националния
исторически музей в гр. София, Летнишкото съкровище стой редом до
прочутото Рогозенско съкровище.
На северния край на Деветашкото плато - 34 км. източно от гр. Ловеч, 8
км. северно от гр. Летница и южно от с. Крушуна се намират Крушунските
водопади (Маарата) – най-голямата в страната водна травертинова каскада с
много прагове и богати растителни и животински видове. В местността има
много пещери, една от които е Бонинската пещера с най-дългото подземно
езеро у нас.
• характерна флора и фауна, защитени територии и чувствителни
екосистеми;
Районът на общината е със специфична флора и фауна, с
представители на няколко фитогеографски и зоогеографски зони, с редки и

изчезващи видове, включени в Червената книга на България, ендемити,
реликти и голямо разнообразие от ценни лечебни растения.
В горските площи на Летница има добри условия за събиране на
билки, горски плодове, гъби, орехи.
Горските масиви са представени от широколистните видове драка, леска,
клен, люляк, шипка, глог, дъб, бряст, дива круша, череша, ябълка, орех и др.
Изключително ценен и богат е растителния ресурс от лечебни растения.
По ливадите и край пътищата расте червен и жълт кантарион, разни лютичета,
див мак, колендро, лайка, метличина, ралика, мащерка, дилянка, дива коприва,
мащерка. В местността “Маарата” на водната каскада расте подбел, волски език,
различни видове папрати, гергьовче, лютиче, бутурче, есенни минзухари.
Горските масиви са запазени и разнообразни. Не предполагат развитие
на дървопреработвателна промишленост, но са подходящи като среда за
отглеждане на диви животни и бъдещо изграждане на ловни паркове за
туризъм. Разнообразните дивечови видове – диви прасета, сърни и елени
лопатари, както и на фазани, са още едно условие за развитието на ловен
туризъм и превръщането на горските масиви в природни паркове.
Интересна е орнитофауната в района. От откритите 56 вида по-редки
птици, срещани тук, са: скалният бял орел-змияр, наричан от местното
населения “гащурка”, голям ястреб, каня. Във високите скали край с.Крушуна
гнездят няколко двойки черни щъркели, включени в Червената книга на
България в категория застрашени. Към тях можем да отнесем още бухала и
орела-змияр.
Въпреки обявяването на много растения за защитени и други
включени в Червената книга на България, броят им в общината
непрекъснато намалява. Намалява и биологичното разнообразие в резултат
на антропогенно въздействие.
В защитените природни територии основната цел е да се запази
естествената обстановка около съществуващите природни феномени и
запазване на редките растителни видове.
С цел опазване на биологичното разнообразие в екосистемите на
района и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни
забележителни обекти на неживата природа, за защитени територии в
община Летница са обявени:
а) Природна забележителност:
• "Маарата" с площ 5.7 ха в землището на с.Крушуна. На основание на чл.
18 и чл.22 от Закона за защита на природата са обявени за природна
забележителност карстовите образования около извора на р. Маарата, кв.51
от регулационния план на с.Крушуна. Обявена е със заповед №РД418/14.11.1995 г. от МОСВ. ;
Природната забележителност “Маарата” се намира на 8 км. от град Летница в
южна посока и на 34 км. в източна посока, в южната част на село Крушуна.
Платото, попадащо в територията на общината е изключително окарстено и тук
на едно място като под открито небе могат да се видят всички карстови форми кари, въртопи, валози, сляпа, полусляпа и суха долина, каньон (ждрело),
пропасти, пещерни галерии и зали. Природата тук е била изключително щедра.
В района на Природната забележителност “Маарата” (обявена със заповед
NoРД - 418/14.11.1995 г. в Д.В.бр.105/1995 г.) се намира една от седемте
екопътеки в страната. Тя се състой от 15 бр. живописни мостчета, монтирани по
дължината на целия изключително красив и живописен Крушунски водопад с
височина 15 м., най-голямата в страната водна травертинова каскада с много

прагове, водни басейнчета, своеобразна растителност и бигорови скали.
Изключителната привлекателност на цялата тази местност, чиято особенност са
бигоровите тераси, формират най-високият водопад в района. От общо около 25
пещери намиращи се в землището на община Летница, Бонинската (Попската)
пещера е пещерата с най-дългото подземно езеро у нас – около 800 м. Тази
пещера е осма по дължина в страната. Но не отстъпват по научна стойност и
останалите пещери. Като доказателство на това са провежданите ежегодно
национални сборове на спелеолозите, защото това е един от най-окарстените
райони на Средния Предбалкан.
Заобикалящите околността бигорови скали, животворните води на
водопада и горските масиви са причина за освежителната прохлада през
знойните летни дни и защита от студените ветрове през зимата.
Местността, известна с името “Мaарата” е един кът с много очарование.
Предверието на високите скали описват огромна подкова на ръба на
Деветашкото плато. Девствеността на този прекрасен кът приютява за отдих
любители на природните красоти, алпинисти, спелеолози и привлича
погледите на местните туроператори.
б) Защитена местност
• "Люляката" - 3.0 ха, в землището на с. Крушуна е горист масив от люляк.
Обявена е за защитена местност с цел опазване на характерния ландшафт
със заповед №РД-746/10.06.2003 г. от МОСВ;
• "Шумата" – 18.1 ха, в землището на с. Крушуна. Обявена е за
защитена местност с цел опазване на характерния ландшафт със
заповед №РД-730/10.06.2003 г. от МОСВ
в] Защитена зона
. "Деветашко плато"
"Деветашко плато" се простира в землищата на село Агатово (община Севлиево)
и селата в
Горско Сливово, Крушуна, Кърпачево- община Летница,
Александрово, Брестово, Деветаки, Дойренци, Йоглав, Тепава и Чавдарциобщина Ловеч. Общата площ на защитената зона е 78 947.750 дка. В границите
й се забраняват разораването и залесяването на ливади, пасища и мери,
премахване на характеристики на ландшафта в земеделските земи, отводняване
и пресушаване на мочурища и естествени водни обекти. Не се разрешават
подмяната на местни с неместни дървесни видове до 50 м от водните обекти,
пашата на кози до 300 м от речните корите, използването на неселективни
средства за борба с вредителите. Забранени са делта- и парапланеризмът.
Защитените зони на територията на "Деветашко плато" запазват статута,
категорията, границите и режимите си на опазване.
4.2. Площ, брой населени места, население
Територията на общината е 178 кв. км – 4.3% от Ловешка област.
Населените места в община Летница са представени от един град Летница и 3 села – с.Горско Сливово, с.Крушуна и с.Кърпачево.
Община Летница се състои от 1 общински център-гр.Летница, 2 кметства
(кметство Горско Сливово и кметство Крушуна) и 1 кметско наместничество Кърпачево.
Броят на населението в общината към м.юли 2012 г. е 5 390 жители. В
град Летница живеят 4 316 жители, село Горско Сливово - 573 жители, село
Крушуна - 427 жители и село Кърпачево - 74 жители.
Според ЕКНМ (единен класификатор на населените места) град Летница
е от IV функционален тип. Село Горско Сливово е от VI функционален тип, а

с.Крушуна е от VII функционален тип. Село Кърпачево е от VIII функционален
тип.
Населените места и другите урбанизирани територии на община
Летница заемат 4 384 дка площ, което представлява 2.47 % при средно за
страната 5.0 %.
4.3. Сграден фонд – съществуващи сгради на територията на
общината по видове собственици:
4.3.1. Сгради на физически лица – 2 398.
4.3.2. Сгради на промишлени системи – 16.
4.3.3. Сгради в сектора на услугите – 45.
4.4. Промишлени предприятия
Община Летница се характеризира със слабо развит индустриален
сектор, съсредоточен предимно в преработвателната промишленост. С
преструктурирането на икономиката на общината и предвид благоприятните
природни особености на региона, в общината се развива предимно селското
стопанство и свързаните с него производства. Почти 100 % от продукцията и
нетните приходи от продажби се реализират от частния сектор.
В производствения сектор на Община Летница уникална ниша заема
българската фирма "УОЛТОПИЯ" ООД, чийто предмет на дейност включва
производство на изкуствени катерачни стени, изграждане на метални
конструкции и отливане на панели и хватки. Тя е една от водещите европейски
компании в тази област. Стените, които произвежда, са с много високо
качество и се реализират предимно на Европейския пазар.
Предприятието “Летница” ЕООД (собственост на австрийска компания),
съсредоточава ресурсите си в изкупуването, преработката и замразяването на
плодове и зеленчуци (ягоди, малини, кайсии, сливи, къпини, шипки, чушки,
див чесън и други), изнасяни за страните от Европейския съюз (предимно
Австрия).
4.5. Транспорт
В Община Летница има добре развит автобусен транспорт за превоз на
пътници. Междуселищното обслужване на населението се извършва по
утвърдени транспортни схеми, след провеждане на конкурс. Основните
дестинации са Летница – Плевен; Левски – Летница - Плевен; Летница – Ловеч
и Левски – Летница – Севлиево. Това осигурява добра комуникация с близките
Областни центрове, от където може да се направи връзка големите градове в
България.
Община Летница има достъп до ж.п. мрежата в страната чрез
изградената ж.п. гара в гр. Летница, разположена по трасето на нормална ж.п.
линия Троян – Ловеч – Левски и осигуряваща връзка с главни градове от
Област Ловеч, както и със съседните области - Велико Търново и Плевен. Ж.п.
транспортът допълва възможностите за превоз на товари и стоки със
специфични изисквания, както и предоставя алтернатива за предвижване на
населението.
4.6. Домакинства
4.6.1. В община Летница са регистрирани 1879 домакинства. От тях 1152 в
град Летница, 365 в село Крушуна, 284 в село Горско Сливово и 78 в село
Кърпачево.

4.6.2. Сграден фонд – 2398.
4.6.3. Енергийно потребление – доставчик на електроенергия за бита е ЧЕЗ.
Отоплението се осъществява с електроенергия, твърдо гориво и газ.
4.6.4. Потребление на енергия от възобновяеми източници - няма.
4.7. Услуги
Основната дейност в сферата на услугите е в търговията.
В общината има 16 средни и малки фирми, които предлагат кафе –
аперативи, снек-барове, кафе-сладкарници и дискотека. Основни работодатели
са ПК „Единство” град Летница; Вигор ЕООД, Миг 30, ЕТ „Вевил“;
Бензиностанции „Вероника” и „Рубин“.
Търговското обслужване на населението се осъществява от 9 търговски
обекта-магазини.
На територията на общината са регистрирани 16 стаи за гости и 3 къщи за
гости.
4.8.

Селско стопанство

Растениевъдство
Под влиянието на природните фактори и след преструктурирането на
икономиката, Община Летница се развива предимно като селскостопански
район. Обработваемата земя е в размер на 128 527,00 дка, включваща ниви-100
266 дка, трайни насаждения- общо 6075 дка от тях: многогодишни ягодови
насаждения – 254 дка, малинови – 295 дка, лозя – 1772 дка, общата площ на
ливадите и пасищата е 22 186 дка. Благоприятните климатични природни
условия предопределят отглеждането на зърнени, фуражни, технически
култури и плодове.
Крупен арендатор в Община Летница е ЕТ "АЖД - Д. Мачуганов".
Фирмата е арендатор на 24 895,524 дка земеделска земя, овощни градини от
череши, праскови и сливи.
Друг производител е “Гардения” ООД – частна фирма, обработваща
9 941.741 декара земеделска земя, която произвежда предимно зърнени
култури, царевица, ягоди и малини.
В общината съществуват и други по-малки частни земеделски
кооперации Гея 2004, обработваща 5 574,523 дка площ, Агроком консулт ЕООД
които отглеждат 6 187,075 дка зърнени, технически и фуражни култури.
Селското стопанство има потенциал за развитие, предвид не само на
благоприятните релефни, климатични и почвени характеристики, но и заради
наличието на пряк пазар за реализиране на продукцията чрез “Летница” ЕООД.
Проблем обаче е липсата на адекватна техника за обработка на земята и
липсата на достатъчно човешки ресурс за привличане на допълнително
финансиране за подпомагане на бизнеса. Двама от аренадаторите реализират
проекти, финансирани по Програма за развитие на селските райони, което
значително е подобрило производителността и ефективността на фирмите.
Друг фактор е необходимостта от окрупняване на земята в по-големи
парцели, отново с цел повишаване на възможностите за технологизиране на
производството и повишаване на рентабилността на инвестираните средства.
Зеленчукопроизводство
В северните райони на общината (предимно около град Летница) има
добри условия за отглеждане на зеленчуци и многогодишни насаждения,

които също се реализират предимно чрез хладилника за дълбоко замразяване
на “Летница ЕООД".
В района са подходящи условията за полско производство на домати,
картофи, пипер, патладжан, листни зеленчуци, кореноплодни, бобовите, а
също и лукът за зелено.
По-крупен производител на зеленчуци (притежава оранжерии за
отглеждане на домати, краставици и др.) е EТ "ФЕТ-С. Юлиянов".
Трайни насаждения
В Община Летница има добри условия и традиции в отглеждането на
лозя и овощни насаждения. От съществуващите 1 772 дка лозови насаждения,
най-големите масиви са в района на село Крушуна – 1 050 дка, но състоянието
им към момента не е много добро, отчасти поради неизяснена собственост,
както и в резултат на планирани и нереализирани в близкото минало
инвестиции.
Традиционно се отглеждат и овощни насъждения – ябълки, орехи,
праскови, сливи. Тук отново би могло да се спомене ЕТ "АЖД - Д. Мачуганов",
който притежава овощни градини от череши, праскови и сливи.
Животновъдство
През последните 15 години делът на животновъдството в общината
постепенно намалява поради раздробяването на стопанствата и липсата на
подходящи условия за отглеждане на добитък в големи обеми.
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. Забелязва се интерес към пчеларството и птицевъдство.
Брой на животните в община Летница през 2012 г.
животни
Бр.
Говеда
479
Овце
2569
Кози
268
Свине
139
Птици
3084
Пчелни семейства
1480
Интересна възможност представлява производството на мед, чрез стимулиране
на пчеларството.
Липсата на замърсители в общината създава много добри условия за
производство на екологично чисти (биологични) пчелни продукти.
Необходими са инвестициите в земеделските стопанства, които да са насочени
към подобряване на хигиенните условия за отглеждане на животните и/или
опазване на околната среда. Основните проблеми пред животновъдството са
изразени в необходимостта от уедряването и изнасянето му извън регулацията
на населените места.
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.

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.
Съществуват условия за възстановяване на масивите от трайни насаждения и
зеленчукопроизводството.
4.9. Външна осветителна уредба
Уличното осветление на града е с луминисцентни, натриеви и живачни лампи.
Същите са монтирани в улични и паркови осветители. Електроенергийната
мрежа в общината е добре развита и оразмерена за товари, по-големи от
настоящите като има възможност за допълнително натоварване при
необходимост. Състоянието в общи линии е добро.
Разходите за електроенергия за улично осветление на община Летница са над
55 %, от общите разходи за електроенергия през годината.
5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ
Възможности пред общината има в използването на възобновяеми енергийни
източници - вятърни генератори и слънчеви колектори.
Фотоволтаична електроцентрала е изградена върху 400 декара
земя в
Индустриален парк-Летница. Инвеститор в проекта е южнокорейската
компания "Самсунг" - най-големият производител на електроника в света.
Изпълнител на проекта е немската фирма "Шнайдер".
Слънчевата централа е с номинална мощност от 14,5 мегавата. Към соларния
парк са изградени три нови електродалекопровода.
Газификацията е предимство, както за населението, така и за фирмите със
своите икономически и косвени социални параметри и има сериозен принос за
постигане на устойчив икономически растеж и екологична ефективност на
територията на общината.
В град ЛЕТНИЦА завърши изграждането на първи етап от реализацията на
разработена генерална схема за газификация на гр. Летница, обхващаща
участъци и отклонения за захранване на промишлени
и общественоадминистративни потребители, разположени в различни части на града. През
2011 г. Газоразпределителна мрежа на гр. Летница е пусната в експлоатация.
Газифицирани са както обществени сгради-училище, административна сграда,
пенсионерски клуб, така и частни домове.
Започна изпълнението на Проект "Газоразпределителна мрежа на гр.
Летница - Етап 2".
С Решение №73/25.02.2011 г. Министерството на околната среда и водите
предостави за срок от 25 години, безвъзмездно на община Летница, за
управление и ползване, находището на минерална вода, изключителна
държавна собственост - №38 от Приложение №2 от Закона за водите
„Крушуна“, село Крушуна, Община Летница, област Ловеч, включително
водовземното съоръжение – сондаж №Р-1 хг.
Температура на минералната вода 56С. По химичен състав разкритата
минерална вода е с рН 7,9; минерализация 12,01 g/l, хлоридно-сулфатно
натриево-калциева и флуорна F=4 mg/l.
Във връзка с това и в изпълнение задълженията на Кмета на община Летница
да управлява и стопанисва предоставената минерална вода от находище
„Крушуна“, както и да допроучи находището за определяне на

експлоатационните ресурси на минералната вода и технически възможен дебит
на водовземното съоръжение беше възложена доставка и монтаж на оборудване
на водовземно съоръжение (сондаж) за минерална вода-с.Крушуна, Община
Летница.
В резултат на монтирането на потопяема сондажна помпа и оборудване на
водовземното съоръжение и въвеждането им в експлоатация, на 04.10.2012 г.
беше добита минерална вода от минералния водоизточник.
Приоритетите на община Летница за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници е в зависимост от стратегическите цели и политиката
за развитие на общината – постигане на конкурентоспособна, динамична и
рентабилна местна икономика, подобряване стандарта на живот на
населението, намаляване на емисиите на парникови газове, като елементи от
политиката по устойчиво енергийно развитие.
Изпълнението на мерките в програмата, може да се съчетае с препоръките в
заключителните доклади от проведените енергийни обследвания на сградите
общинска собственост. При обновяването на тези сгради 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.
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА
ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ

И

ВЪЗМОЖОСТИТЕ

ЗА

Възможностите за използване на различните видоветеВЕИ.
ВЕИ
Първоначална
Продукт на пазара
трансформация
на крайно енергийно
потребление
Биомаса
Директно без
- дървесина
преработване
- битови отпадъци
- селскостопански
отпадъци
- други
Преработване
- брикети
- пелети
- други
Преобразуване в
- твърди (дървени
биогорива
въглища)
- течни (био-етанол, биометанол, био-дизел и
т.н.)
- газообразни (био-газ,
сметищен газ и т.н.)
Преобразуване във
-електроенергия
вторични енергии
-топлинна енергия
Водна енергия
Преобразуване (ВЕЦ)
електроенергия
Енергия на вятъра
Преобразуване (Вятърни електроенергия
генератори)
Слънчева енергия
Преобразуване
топлинна енергия
Преобразуване
електроенергия

Геотермална енергия

(Фотоволтаични модули)
Без преобразуване
Топлинна енергия
Преобразуване
електроенергия

Основни насоки в развитието на ВЕИ
- използване на биомаса за отопление и производство на електрическа и
топлинна енергия;
- използване на геотермални ресурси;
- увеличаване на електроенергията, произведена от фотоволтаичния парк;
- изграждане на ветрови генератори.
6.1. Слънчева енергия
Слънчевата енергия е лъчиста енергия, произведена в слънцето като резултат
на термоядрени реакции. Слънчевото лъчение се характеризира с т.н.
„постоянна слънчева константа“. Тя е от порядъка на 1368 W/m2 и е от
слънчевата енергия, която достига земната орбита.
Според принципа на усвояване на слънчевата енергия и технологичното
развитие съществуват два основни метода за оползотворяване.
Пасивен метод – „Управление“ на слънчевата енергия без прилагане на
енергообразуващи съоръжения.
Активен метод – 1.Осветление, 2.Топлинна енергия, 3.Охлаждане, 4.Ел.
енергия.
Слънчеви колектори
Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на
слънчевата енергия в топлинна, включващи т.н. слънчеви колектори. Данните
за тях са трудни за събиране, поради частния характер на процеса на
инсталация, но техния брой е все още твърде малък за Община Летница.
PV системи
Използването на слънчевата радиация за производство на електрическа
енергия може да стане в обособени за целта плантации, както и на вече
построени или новостроящи се сгради.
Най-използваното място от сградата за инсталиране на фотоволтаични
елементи е покривът, където могат да се инсталират:
- готови моно- или поли-кристални фотоволтаични модули;
- аморфни фотоволтаични модули, които да служат като покривна изолация.
Друг много съвременен вариант е да се използват тънкослойни фотоволтаици,
които правят покрива полупрозрачен, осигурявайки едновременно
производство на електроенергия и равномерна мека светлина. Фасадата е
второто място за интегриране на фотоволтаични елементи.
Области на приложение на PV системи - захранване на къщи, вили, градини и
отдалечени обекти.
С изграждането на такава система се повишава енергийната независимост на
сградата. Според инсталираната мощност на фотоволтаиците сградата може да
осигури по-голямата част или цялата електрическа енергия, от която се нуждае.
Фотоволтаиците са единствения източник на ел.енергия, за които няма данни
да влияе отрицателно на околната среда или здравето на хората, животинските
и растителните видове в района на инсталирането им.
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, които могат да работят
през цялата година, в момента вследствие на високата им цена, икономически
ефективното им приложение трудно може да се докаже.
Краткосрочната програма по ВЕИ за следващия тригодишен период, в частта
въвеждаща използването на термични слънчеви колектори, включва
общинската сграда и сградата на ОДЗ, потребяващи електроенергия за
производство на гореща вода.
Изпълнението на мерките в Програмата по ВЕИ, въвеждаща термични
слънчеви колектори в такъв мащаб, при наличие на финансова възможност
може да се съчетае с препоръките в заключителните доклади от проведените
енергийни обследвания на сгради общинска собственост При обновяването на
тези сграда освен мерки по подобряване на термичната изолация, 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 (биомаса или нейни производни).
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.
Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на
вятърната енергия, отчетени при височина 10 m над земната повърхност, на
територията на страната теоретично са обособени три зони с различен ветрови
потенциал:
Община Летница попада в Зона А: зона на нисък ветроенергиен потенциал –
(Зона А) включва обширните равнинни части на страната (Дунавската равнина,
Тракийската низина, Софийското поле, долините на р.Струма и р.Места и
района на Предбалкана), където средната многогодишна скорост на вятъра като
правило не превишава 2 м/сек. Най-висока там е скоростта на вятъра през
зимата (февруари, март), а най-ниска - през есента (септември, октомври).
Добре е изразен денонощният ход на скоростта на вятъра, предвид наличието
на планинско-долинна циркулация в Предбалкана.
След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия 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.
Прогнози за развитието на вятърната енергетика в община Летница
Възможността за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия
зависи от икономическите оценки на инвестициите и експлоатационните
разходи по поддръжка на технологиите за трансформирането й. Бъдещото
развитие на вятърната енергетика в зони при по-ниски скорости на вятъра ще
зависи и от прилагането на нови технически решения
6.3. Водна енергия
Водостопанската система на община Летница е представена от дейностите по
водоснабдяване и канализация, както и дейността по използване и
стопанисване на водохранилищата.
Водоснабдени са и 4-те населени места.
Водоснабдяването на гр. Летница се осъществява от 4 бр. сондажни
кладенци и 1 бр. гравитачен, разположени около града. Водоснабдителната
мрежа е изградена през 70 – те години от стоманени, азбестоциментови и
полиетиленови тръби. Амортизираните стоманени водопроводи и износените
връзки на азбестоциментовите тръби създават предпоставка за чести аварии,
които изискват много усилия и ресурси за отстраняването им и до перманентно
сълзене на съединенията между тръбите.
Общото състояние на водоснабдителните мрежи и системи за питейнобитово състояние в Община Летница е добро. Всички селища са снабдени с
питейна вода, особено след приключването на І етап от проектите за
допълнително водоснабдяване, реализирани на територията на общината.
Много важна характеристика за Община Летница е фактът, че за разлика
от много други общини, в този регион няма режим на водата.
Водопроводна мрежа в км
Селища в общината

вътрешна

външна

Общо

Летница

69,9

28,5

98,4

Стопанисването и използването на водните площи е приоритет за общината.
Канализационна система
Канализационната система на гр. Летница е смесена, отвеждаща едновременно
битови и атмосферни води, с обща дължина 44 км, представляваща 75 % от
цялата мрежа. Състои се от канализационни клонове, които отвеждат водите до
4 бр. главни колектори. Изградена е от бетонови тръби. Не е изградена
канализация в селата. Там се използват септични ями, което води до влошаване
качеството на питейната вода
Гр. Летница няма изградена градска пречиствателна станция за отпадъчни
води, които се изливат в р.Осъм, в местността “Бабичина”, служеща като
естествено “стъпало” за пречистването им. Община Летница е с население под
10 000 души и не е включена в Националната програма за приоритетно
изграждане на ГПСОВ за населени места над 10000 еквивалентни жители.

Напоителна система
Дял на
от която водоснабде
Райони за Доставе от която за Доставена
за
ното
планиране, на вода - домакинства вода общо
домакинс население
общо
та
на човек
области и
тва
от общото
общини
за страната
хиляди м3
л/ч./ден
%
Летница

186

158

94

79

100,0

През територията на общината тече р. Осъм , а по големите рекички са р. Ломя,
р. Крушунска, р. Смърдешка бара и др. Има изкуствени напоителни канали и
микроязовири – яз.Ловен дом, яз. Пустията, яз. Крушуна, Яз. Кълбочерец и
част от яз. Каменец.
Напоителните системи частично са запазени и извършват напояване на
засадени култури.
Напояваните площи за 2004 г. са 3 420 дка, за които са изразходени 137 040 м 3
вода.
Не се предвижда използване на енергийният потенциал на водния ресурс за
производство на електроенергия от ВЕЦ на територията на общината.
6.4. Геотермална енергия
В България за геотермални се смятат всички минерални води с температура над
200°С.
Потенциалът на геотермалния ресурс се измерва с количеството енергия, което
може да бъде усвоено в даден температурен интервал. Характерно за водите у
нас е, че те са хипертермални.
Освен използването на геотермалната енергия от подземните водоизточници
все повече навлиза технологията на термопомпите. Високата ефективност на
използване на земно и водно-свързаните термопомпи се очаква да определи
нарастващият им ръст на използване до над 11 % годишно.
Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални
централи и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни
първоначални инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения,
спомагателно оборудване и разпределителни мрежи. Производствените
разходи за електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези при
конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на използване
на геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при
другите технологии.
Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато
използването на енергоизточника може да продължи векове. За
осъществяването на такива проекти е подходящо да се използват ПЧП.
С Решение №73/25.02.2011 г. Министерството на околната среда и водите
предостави за срок от 25 години, безвъзмездно на община Летница, за
управление и ползване, находището на минерална вода, изключителна
държавна собственост - №38 от Приложение №2 от Закона за водите
„Крушуна“, село Крушуна, Община Летница, област Ловеч, включително
водовземното съоръжение – сондаж №Р-1 хг.

Температура на минералната вода 56С. По химичен състав разкритата
минерална вода е с рН 7,9; минерализация 12,01 g/l, хлоридно-сулфатно
натриево-калциева и флуорна F=4 mg/l.
Във връзка с това и в изпълнение задълженията на Кмета на община Летница
да управлява и стопанисва предоставената минерална вода от находище
„Крушуна“, както и да допроучи находището за определяне на
експлоатационните ресурси на минералната вода и технически възможен дебит
на водовземното съоръжение беше възложена доставка и монтаж на оборудване
на водовземно съоръжение (сондаж) за минерална вода-с.Крушуна, Община
Летница.
В резултат на монтирането на потопяема сондажна помпа и оборудване на
водовземното съоръжение и въвеждането им в експлоатация, на 04.10.2012 г.
беше добита минерална вода от минералния водоизточник.
Предстои оценка на експлоатационните ресурси на минералната вода.
Минералната вода в с. Крушуна е алтернативен източник на геотермалната
енергия.
6.5. Енергия от биомаса
Терминът „биомаса“ означава органична материя с растителен или животински
произход. „Биомаса“ е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За
добиването и не е задължително поголовно изсичане на дърветата, а възможно
най-добре да се използва дървесния отпадък.
Вид биомаса:
1. Биомаса – горска дървесина.
2. Биомаса от дървопреработването.
3. Биомаса от селско стопанство.
4. Биогаз.
Естествената растителна покривка е сравнително добре запазена. Горските
масиви са запазени и разнообразни.
Територии /общинска собственост/
Гори
Ниви
Пасища, мери, храсти
Общо:

Площ, дка.
4 424,619
1 567,138
11 269,737
17 261, 494

Общата площ на горския фонд на общината е 28 678,777 дка.
Естествените гори са разположени предимно около селата Крушуна, Горско
Сливово и Кърпачево.
Горските масиви са представени от широколистните видове драка, леска, клен,
люляк, шипка, глог, дъб, бряст, дива круша, череша, ябълка, орех и др. Те са
запазени и разнообразни.
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 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 сламата има подходяща технология. 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 решен в кратки срокове без големи разходи.
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.
Различните видове дървета основно се използват за огрев като се изгарят
директно в примитивни печки с нисък КПД (30 - 40%), самостоятелно или
съвместно с въглища. Броят на употребяваните в домакинствата съвременни
котли е все още незначителен поради ограничени финансови възможности.
Използването на съвременните котли:
1. Пиролизни котли – в тях протича процес на суха дестилация на дървесината.
Тези котли успешно удовлетворяват изискванията за екологичност и постигане
на висок КПД.
2. Пелетни котли, които са също така много ефективни и процесите на горене са
автоматизирани. Тяхното използване може да повиши до два пъти полезното
количество топлина, получаването на дърва за огрев, което е равностойно на
двукратно увеличение на потенциала без да се увеличава потреблението. Не се
произвеждат брикети и пелети и използват отпадъците от дърводобива.
За оценка на енергийния потенциал на дървесината при средна влажност 40%
са приети
следните стойности на топлопроводна способност:
- широколистни (дъб, бук, габар) – 15 GJ/t;
- иглолистни (смърч, бор, ела) – 16 GJ/t;
Реалния топлинен ефект, в най-голяма степен зависи от влажността на
дървесината. За оценка на енергийния потенциал на дървесината са приети
следните стойности за нейната плътност:
- широколистни (дъб, бук, габар) – 600 кг/м3;
- иглолистни (смърч, бор, ела) – 450 кг/м3;
Голяма част от потенциала, главно дървата за огрев се използва за енергийни
цели като по този начин се спестяват големи количества въглища, нафта и
електроенергия.
Рафинирана биомаса – пелети и брикети
Произвеждат се от отпадъци от дърводобива, дървопреработването и целулозно
хартиената промишленост, както и от слама.
Брикетите са продукти, получени от пресована растителна биомаса без
слепващи субстанции.
Предимства – по-ефтини (под 200 лв./тон) от пелетите. Калоричност около 4
200 – 4 500 ккал/кг. По-висока калоричност на дървата за огрев с по-малко
пепел.
Недостатъци – не позволяват автоматично подаване на горивото. По-скъпи са
от дървата за огрев.
Пелетите са продукти получени чрез пресоване на дървени или
селскостопански отпадъци без слепващи субстанции.
Предимства – калоричност 4 300 – 4 500 ккал/кг. Компактни, лесно
транспортиране, позволяват автоматично подаване на горивото. Съдържат
много малки количества сяра и други вредни елементи.

Недостатъци – изискват висока технология на производства, изискваща
значителни инвестиции. Поради това са по-скъпи от брикетите и дървата за
огрев (около 300 лв./т).
6.6. Използване на биогорива
Биогоривата се използват все по-често в света. Причините са както от
екологично естество, така и поради силното влияние на растящите цени на
петрола върху икономиката.
Наскоро Европейската комисия прие Стратегия, чрез която се насърчава
производството на биогорива от селскостопански суровини. След като България
стана член на ЕС, тя ще трябва да се съобразява с директивата на ЕК от 2003 г.,
която препоръчва използваните биогорива от всяка държава от общността да са
около 2 процента от цялото потребление на течни горива в тази страна. На
биогоривата се гледа като на сериозна алтернатива на петрола. От екологична
гледна точка ръстът на използваните биогорива в света спомага за намаляване
на емисиите парникови газове в атмосферата. Освен това за отглеждането на
соята, слънчогледа и други маслодайни култури, от които се добива биогориво,
са необходими по-малко торове, следователно замърсяването е по-малко.
Оползотворяването на отпадъците за биогориво – било то растителни или от
животновъдни ферми, както и от дървопреработващата промишленост, решава
екологичните проблеми на много населени места на изгодна цена.
Биогориво може да се добие от соево, палмово, рапично, слънчогледово,
царевично масло, животински и растителни мазнини, както и дървесни и
селскостопански отпадъци чрез пиролиза. Пиролизата е процес на получаване
на течни и газообразни горива при температура 500-800 градуса по Целзий при
силен кислороден дефицит. Производството на такива горива в България прави
първите си стъпки. Съществуват малки инсталации, които произвеждат
биогориво за собствени нужди чрез преработката на маслодайни растения, найвече слънчоглед и рапица. Има и по-големи производства, но общо казано, сме
далече от европейските стандарти в това отношение. У нас, а и в другите
европейски страни, биогоривата са все още смес между петролен дизел и
растителни масла. Причината е, че стандартните дизелови двигатели не са
приспособени да работят само с биогориво. Затова засега биогоривото се
разглежда като частичен заместител на петролния дизел. У нас биодизелът е
съотношение между петролен дизел плюс 30 процента биогориво /растително
масло/.
Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта
на територията на община Летница е неприложимо и икономически
неоправдано.
6.7. Използване на енергия
транспорта.
Икономически неоправдано.

от

възобновяеми

източници

в

7. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА
ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
(НПДЕВИ)
7.1. Административни мерки:
- Въвеждане на енергиен мениджмънт в общината, функционираща общинска
администрация в съответствие с регламентираните права и задължения в
ЗВАЕИБ;

- Съгласувано и ефективно изпълнение на програмите по енергия от ВИ;
- Ефективно общинско планиране, основано на нисковъглеродна политика.
На територията на община Летница се реализират проекти за въвеждане на
енергоспестяващи мерки в общински сгради в т. ч. СОУ „Бачо Киро“ в град
Летница, ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ в гр. Летница, ДДЛРГ „Митко Петков“ село
Крушуна, Клуб на пенсионера и инвалида в гр. Летница, сградата на Община
Летница.
Сектор „Административни общински сгради"
Общинската административна сграда в Община Летница е в незадоволително
състояние по отношение на енергийна ефективност. Тя е един от най-големите
консуматори, както на ел.енергия, така и на горива.
За подобряване на комфорта в сградата и с цел намаляване на разхода на
енергии, най- вече на гориво през отоплителния сезон, е наложително да се
приложат както енергоспестяващи мероприятия, така и да се приложат мерки
по ВЕИ - инсталиране на термосоларни инсталации за топла вода.
Сектор „Улично осветление"
Уличното осветление е един от основните консуматори на ел.енергия за
общината.
Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED
осветителни тела с фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се
реализират съществени енергийни икономии. Поради високата цена на тези
съоръжения, е необходимо да се търсят програми с грантово финансиране.
Общината възнамерява да продължи с реконструкцията и модернизацията
на системата за улично осветление на територията на общината, която да
включва:
-прокарване на нови ел. кабели за улично осветление;
-модернизиране на системата за дистанционно радиоуправление на
осветлението;
Личен сектор
Личният сектор обхваща преди всичко частните жилища на жителите на
общината. Преобладаващата част от жилищния сграден фонд е амортизиран и
се нуждае от прилагане на енергоспестяващи мерки предимно топлоизолация,
което може да се комбинира с прилагане на ВЕИ технологии.
Най-използвания ВЕИ ресурс тук е консумация на биомаса, преди всичко дърва
за горене.
Потенциал за приложение на ВЕИ технологии в личния сектор:
Най-голям потенциал за внедряване на ВЕИ технологии в личния има при
използване на термосоларни колектори за топла вода. За целта могат да се
използват кредити, осигурени от ЕБВР по кредитни линии на 6 български
банки, които предоставят кредите с 15% грант. Има сериозен потенциал за
замяна на съществуващите амортизирани, нискоефективни горивни
инсталации (печки) със съвременни горивни системи, с което може да се
реализира до 100% повишаване на енергийната ефективност.
Възможно на южните скатове от покривите на жилищата да се поставят
фотоволтаични инсталации с малки мощности до 10 KWp. Въпреки малките
единични мощности, при по- масово приложение на тази технология може да
се генерира голяма сумарна мощност, което в най-екологичното приложение на
PV-системите (по примера на Германия).
Бизнес сектор
В община Летница почти няма промишлени предприятия, които притежават

относително добра материално-техническа база и добре термоизолирани
работни и офис помещения. Тук са приложими термосоларни колектори за
топла вода за битови и технологични нужди. Възможно е на покривите на
сградите или като допълнително техническо съоръжение (паркинг) да се
инсталират фотоволтаични инсталации.
Бизнес секторът е този, който може да оценени инвестиционния потенциал в
сектора на ВЕИ и да реализира мащабни проекти в сферата на:
■ оползотворяване на биомасата (изграждане на горивни системи на биомаса);
■ изграждане на мащабни фотоволтаични инсталации (с инсталирана мощност
от няколко MWp);
■ изграждане на мини ВЕЦ и др.
■ изграждане на инсталации за биогаз;
■ изграждане на слънчеви въздухонагреватели за сушене в селското стопанство.
Сектор "Образование, здравни и социални дейности"
Сградният фонд на сградите в този сектор се нуждае от провеждане на
енергоспестяващи мерки. За намаляване на енергийните разходи на
проблемните сгради е необходимо да се направят енергийни одити и да се
приложат предписаните енергоспестяващи мерки, комбинирани с приложение
на подходящи ВЕИ технологии. За сградите с непрекъсната употреба (ОДЗ) е
подходящо поставянето на термосоларни инсталации за топла вода. И тук е
възможно на част от покривите на сградите да се инсталират фотоволтаични
инсталации.
7.2. Финансови мерки:
- Привличане на чуждестранни инвестиции за производство на енергия от ВИ;
- Приток на средства от изпълнени проекти за енергия от ВИ;
- Усвоени средства от Европейските фондове за проекти за енергия от ВИ.
7.2.1. Технически мерки:
7.2.1.1. Мерките, заложени в Програмата на община Летница 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. След изтичане на амортизационния срок на съществуващата система за
улично осветление, изграждане на нова 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 на община Летница.
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 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, ПРСР,
Програма „Интелигентна енергия - Европа", ELENA;

Кредити с грантове по специализираните кредитни линии;

ЕСКО услуги;

Зелени инвестиции - механизъм на Протокола от Киото;

Финансиране от НФЕЕ
8. ПРОЕКТИ
8.1. Списък с идейни проекти по краткосрочна програма
№ по
Проект
Кратко
Приложение
Година на
ред
описание
на ВЕИ
реализация
1.
Изграждане
на Водоводен
Слънчева
2012-2015
соларна инсталация бойлер с две инсталация за
за подгряване на серпентини
топла вода
вода
за
битови V=750 л. и ел.
нужди на
ОДЗ нагревател
„Ирина
Бачо N=7,5 кW;
Кирова“ гр. Летница Циркулационна
помпа
за
гореща
вода
N=100 W;
Циркулационна
помпа
за
гореща
вода
V=5m3/h
2.
Изграждане
на 5 бр. слънчев Слънчева
2012-2015
соларна инсталация меден
инсталация за
за подгряване на колектор;
топла вода
вода
за
битови бойлер с две
нужди на кухненски серпентини

блок към ДСП гр. V=750 л. и ел.
Летница.
нагревател;
Циркулационна
помпа
за
гореща
вода
N=100 W
8.1. Списък с идейни проекти по дългосрочна програма
№
Проект
Кратко
Приложение
по
описание
на ВЕИ
ред
1.
Изграждане на
Самостоятелен
Производство
централа
модул с
на
захранвана с
мощност 4,8 МW за топлоенергия и
биомаса от
топлинна
електроенергия
дървесни и
енергия и 3,5 МW
на биомаса.
селскостопански
за ел.
отпадъци
енергия
2.
РV системи за
100 бр. РV системи Производство
еднофамилни
за
на
къщи – 100 бр.
производство на
електроенергия.
ел.енергия от
слънцето
3.
Изграждане на
200 бр. соларна Слънчева
соларна
инсталация с
инсталация за
инсталация за
площ 1,8 м2 с топла вода.
подгряване на
бойлер 150 л.
вода за битови
нужди за
еднофамилни
къщи – 200 бр.
4.
Изграждане на
Автономна система Производство
автономно
за улично
на
улично
осветление с
електроенергия
осветление с РV
използване на
за осветление.
модул и съчетано слънчева енергия.
със
светодиодни
прожектори.
5.
Проучване на
Оценка
на Производство
възможността за
експлоатационните на
използване на
ресурси
на топлоенергия
геотермалната
минералната вода
вода на
минералния
извор при
с.Крушуна като
ВЕИ –
алтернативен
източник на
енергия.

Година на
реализация
2015-2022

2013-2022

2013-2022

2013-2022

2013-2022

9. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
Наблюдението и оценката на общинската програма за насърчаване на
използването на ВЕИ трябва да се осъществява на две равнища.
Първо равнище: Осъществява се от общинската администрация по
отношение на графика на изпълнение на инвестиционните проекти залегнали в
годишните планове. По заповед на кмета на общината оторизиран
представител на общинска администрация изготвя периодично доклади за
състоянието на планираните инвестиционни проекти. докладва за трудности и
предлага мерки за тяхното отстраняване. Периодично ( един път в годината) се
прави доклад за изпълнение на програмата и се представя на Общинския Съвет.
Второ равнище: Осъществява се от Общинския съвет.
Общинският съвет, в рамките на своите правомощия, приема решения относно
изпълнението на отделните планирани дейности и задачи.
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
10.1. Програмата на община Летница за насърчаване използването на енергията
от възобновяеми източници на територията на общината трябва да е в пряка
връзка с Плана по енергийна ефективност.
Изготвянето и изпълнението на общинската Програма за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода
2012 - 2022 г. е важен инструмент за регионално прилагане на държавната
енергийна и екологична политика.

