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Как изглежда  Община  

Силистра Location, 

 
Община Силистра се намира в 
 Североизточния район  
(СИР - 19 973,4 кв. км.) на Република България, 
който е третият по големина от 6-те района за 
планиране в страната. Разположена е в 
североизточната част на страната. На север река 
Дунав бележи границата с Румъния. На запад 
Община Силистра граничи с Община Ситово, на 
изток - с Община Кайнарджа, а на юг - с 
общините Дулово и Алфатар. 
Каво ни дава  това ? 

Location,  location 
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Градът със славно минало намалява  

Селата в района изчезват 

Липсва 70% от инфраструктурата на Европейска 

община от този тип 

Безработица 

Миграция 

Все по ниско ниво на промишленоста 

Все по скъп живот  

Живналото селско стопанство не може да повлече 

другите сфери...... 

"Communication & location"  

Проблеми, проблеми.... 

http://www.ifremer.fr/ifrtp/awipev/3.5_Logistics.htm
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Инженерна  инфраструктура която 

природата ни дава чрез  ВЕИ 

 Има ли РЕШЕНИЕ  НА 

ПРОБЛЕМИТЕ? 

      Разпределение за България 
Ресурси  от различните  видове енергия като: 
 енергия от биомаса,слънчева енергия,водна енергия, вятърна енергия и 
др. се наричат Възобновяеми Енергийни Източници 
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Да печелим повече!!!..... (от какво се 

печели - от енергия и храна) 

Да харчим по-малко !!!....(за какво се 

дават най много пари- за енергия , 

горива и храна) 

 

 Има ли РЕШЕНИЕ ? 
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Потребностите от 

енергия – парите, които 

с пот изкарваме 
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Горива 

Ел.енергия 

Газ 

ЛЕВА 

Потребител 
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Има ли реализация тази 

идея? 

Колко и за какво харчим 

готовите си пари ? 

© EEE 

2005 
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Старото Енергопроизводство –  

  СИЛНО ЦЕНТРАЛИЗИРАНО  

 
Висока ЗАВИСИМОСТ 

ТЕЦ 

Офиси 

Пренос = Загуби 
Фабрики 

Скъпи за 

         поддръжка 

          Големи ТЕЦ 

Жилища 

http://www.answers.com/main/Record2?a=NR&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:White Bay Power Station 22.JPG
http://www.answers.com/main/Record2?a=NR&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:White Bay Power Station 22.JPG
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Много и Малки 
ТЕЦ 

Интелигентни 

мрежи 

Директно до краен клиент 

РЕШЕНИЕТО: 

Нов Енергиен Микс - 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАН 

КОНТРОЛЕН 
ЦЕНТЪР 

Енергийно 
Спестяване 
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Интелигентни ВЕИ мрежи които 

имат място в Община Силистра 

 

Kap.2 
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Потенциала на общинските покриви е 9 МВат 
Цена на Мероприятието, с всичи разходи по иженеринга, не повече от 1 евро на 

Ват или 
18 000 000 лв. 

 

Произведена 
енергия за 
година  

11700  
МWh/год  

СЛЪНЧЕВИЯ ЕНЕРГИЕН 
РЕСУРС НА  Община 

Силистра 



13 



14 

Ресурсът на Общината е реален и 

осъществяването му в краткосрочен 

план не зависи от други фактори 

За 1 киловат инсталирана мощност (KWp), 
осигуряващ производството на 1.200 
kWh/год. ел. енергия годишно, на 
територията на България е нужна около:  
12 - 15 м2 полезна площ при плоски покриви 
7 - 10 м2 полезна площ при наклонени 
покриви  
 (при южен скат с наклон 15° - 55° 

Покривна ФВ система 5 kWp 30 kWp 200 kWp 

необходима покривна площ 50-75 m2 300-450 m2 2000-3000 m2 

цена инсталация до ключ 7.000 € 39.000 € 240.000 € 

год.производство ел.енергия 6.000 kWh 36.000 kWh 240.000 kWh 

префер.тарифа 01.10.2012 0,38 лв/kWh 0,29 лв/kWh 0,23 лв/kWh 

год. приходи от продажбата 2.300 лв. 10.440 лв. 54.500 лв. 
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Констатираме,че ресурсът Вятър  в 

Община Силистра няма необходимия 

потенциал за инвестиционен интерес. 
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За Баланса на енергиите получени 

от биомаса от селското стопанство 

на територията на община 

Силистра, приемаме 180 000 т. 

потенциал 360 000 Мвтч. от ВЕИ на 

територията на Общината  

Примерна схема на разположение на 6 

бр.ТЕЦ  
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ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА И 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

Топлопроводи е 80 000 м Обща стойност –  20 000 000 лв. 
Присъединителните топлопроводи и АС   – 12 000 000лв. 
Абсорбционни чилъри                                   –   8 000 000лв. 
За  6 ТЕЦ-а са необходими                           – 60 000 000лв. 
---------------------------------------------------------------------- 
Обща стойност    100 000 000 лв. – по окрупнени 
показатели 
Печалба (опростена)-36 890 000 лв. 
Срок на Възвъщаемост 100 мил./36мил.= 2.77 год. 
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ВЕИ ,използващи енергията от преработка 

на неопасни битови отпадъци 

ПОТЕНЦИАЛ: 
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Общински Ютилити Клъстър /ОЮК/ и 
Общинска комуникационна Мрежа /ОКМ/ 
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Електро транспорта в 
близкото бъдеще на 

Община Силистра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКОНОМИЧНОСТ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ 

БЕНЗИН 
За 100 km средно  
9 л. 
За 1500 km 135,00 л. 
при 2,77лв./л 
 
 

374 лв                   276  лв                   204 лв                    110 лв                 

ДИЗЕЛ 
За 100 km средно  
6,5 л. 
За 1500 km 97,50 л. 
при 2,73 лв./л 

 
 

LPG 
За 100 km средно  
10 л. 
За 1500 km 150,00 л. 
при 1,36 лв./л 

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО 
За 150 km средно 
 22 Kwh 
За 1500 km 220 Kw 
при 0,50 лв/кw 
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Структура на Общинския Ютилити Клъстър 
Виртуална фирма “Силистра Енерджи Маркет”,ЕООД 

ОД  –   обществен доставчик 
ЕСО  – Електроенергиен системен оператор 
ЕТО – Електроенергиен търговски оператор 
ОРМ  - Оператор на разпределителна мрежа  
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      Финансово-технически мерки  

   ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ) 
 
Кредитни линии на ЕБВР: 

Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяема 
енергия, 
Кредитна линия на ЕС/ЕБВР за енергийна ефективност в България 
Кредитната линия за енергийна ефективност в бит 
 

Европейски фонд за регионално развитие (структурен фонд на ЕС) чрез 
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 
българскатаикономика 2007-2013” 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони ( 
чрез Програмата за развитие на селските райони 
 (2007-2013 г.)) 
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Финансово-технически мерки  

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на     
околната среда 

Финансиране от трета страна – чрез договори с гарантиран 
резултат, изпълнявани от предприятия за енергоефективни 
услуги – ЕСКО 

Фонд „Енергетика и енергийни икономии” /ФЕЕИ/ 

търговски заеми, предоставяни от местни търговски банки 

финансов лизинг 

Емисии на общински облигационни заеми - ценни книжа 

продажба на единици редуцирани емисии на парникови газове, 

 използвайки механизмите на Протокола от Киото,  

"съвместно изпълнение" и „търговия с емисии”  

средства (вкл. целеви субсидии) от републиканския бюджет 
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Power Plant „II“ Güssing 
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ESCO-Модел за финансиране 

Наредба №21 . ДВ, бр.112 от 

23.12.2004г  

ESCO фирма, която се грижи за доставка на 

горивото, обслужване и сервиз на инсталациите 

Договореност на доставката на топлинна енергия, 
най-често базирана на основен енергоизточник 

(газ,ел.енергия, нафта, дърва или биомаса) 

Сграда: хотел, клиент частен  дом,обществена  или 
публична - инженеринг с гарантиран резултат  
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График по изпълнение на Краткосрочната 
и дългосрочна програма по усвояване на   

ВЕИ на територията на общината 

(Част фотоволтаици) 

Период 

   

Дейности Три годишен 

план на дейностите 

Години 2013 2014 2015 

Фотоволтаици и/или 

Сл.панели за гореща 

вода 

Избор на покриви 
Подготовка на 

документация  

 ЗОП- ПЧП 

Изпълнение на 

СМР 

Действащ обект 
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График по изпълнение на Краткосроната и 

дългосрочна програма по усвояване на   

ВЕИ на територията на общината 

(част електро транспорт) 

  

Годинй Мероприятие по програмата 

Дългосрочна 

програма- 
Електро 

транспорт 

2013 Избор на площадка за ЕЗС- ПУП,освобождаване от ОВОС, подготовка 

документи, ЗОП ПЧП  

2014 Изпълнение-ЕЗС 8бр., Избор на площадка за склад на Ел.автомобили и 

ПУП 

2015 Изпълнение-ЕЗС 8бр , ПУП на отаналите 

2016 Изпълнение-ЕЗС 2бр 

2017 Изпълнение-ЕЗС 2бр 

2018 Изпълнение-ЕЗС 2бр 

2019 Изпълнение-ЕЗС 1бр 

2020 Изпълнение-ЕЗС 1бр 

2021 Дейсващи обекти 
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График по изпълнение на Краткосроната и 

дългосрочна програма по усвояване на   

ВЕИ на територията на общината 

(част топлоснабдяване и ел производство) 

   
  Година Мероприятие по програмата 

Дългосрочна 

програма 

Топлоснабдяване и 

ел производство 

2013 Избор на площадки- ПУП,освобождаване от ОВОС, подготовка документи  

2014  Лиценз за територия , ЗОП ПЧП 

2015 Изпълнение СМР ТЕЦ – 3 бр.и 1 магистрала  

Абонатни станции-20бр 

2016 Изпълнение СМР ТЕЦ – 3 бр.и 1 магистрала  

Абонатни станции-20бр 

2017 Изпълнение Абоатни станции -50бр 

Абсорбционни чилъри-20 бр. 

2018 Изпълнение Абоатни станции -100бр 

Абсорбционни чилъри-20 бр. 

2019 Изпълнение Абоатни станции -100бр 

Абсорбционни чилъри-20 бр. 

2020 Изпълнение Абоатни станции -100бр 

Абсорбционни чилъри-20 бр. 

2021 Изпълнение Абоатни станции -100бр 

Абсорбционни чилъри-20 бр. 

2022 Дейсващи обекти 
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Прогнозни постъпления в 

общинската хазна 

П
о
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Години по дългосрочната програма 
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Biogas Power Plant 
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Ползвани материали за разработката: 

1.Моделът на  община  Гюсинг в Австрия. 

2.Моделът на община  Хале в Германия  

3.Термогазификационни централи-  Genkgaz-Финландия. 

4.Методика за определяне на товарите топлинна енергия-      

Програма Flora. 

5. Указания за изготвяне на общински програми за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на АУЕР. 

6.Специална благодарност за помоща, информацията и 

прякото участие на екипа общински специалисти. 


