
ОБЩИНА МОНТАНАОБЩИНА МОНТАНА

Община Монтана е найОбщина Монтана е най--развитата и найразвитата и най--бързо бързо 
развиващата се община в Северозападна развиващата се община в Северозападна 

България. Община Монтана е поставена на 22 България. Община Монтана е поставена на 22 
място в България по Индекс на човешко място в България по Индекс на човешко 
развитие, съгласно Доклад на ПРООНразвитие, съгласно Доклад на ПРООН



Основни цели и приоритети на Основни цели и приоритети на 
общинските стратегически и планови общинските стратегически и планови 
документи за периода 2000 документи за периода 2000 -- 2006 г.2006 г.

Развитие и осъвременяване на инфраструктуратаРазвитие и осъвременяване на инфраструктурата

Стабилизиране на икономиката чрез стимулиране Стабилизиране на икономиката чрез стимулиране 
на производството. Завършване на процеса на  на производството. Завършване на процеса на  
преструктуриране в различните й сфери.преструктуриране в различните й сфери.

Опазване на околната среда.Опазване на околната среда.

Създаване на съвременна институционална средаСъздаване на съвременна институционална среда

Осигуряване на продуктивна заетост и развитие на Осигуряване на продуктивна заетост и развитие на 
човешките ресурси.човешките ресурси.

Реформиране на социалната сфераРеформиране на социалната сфера



Кои са изпълнените проекти с найКои са изпълнените проекти с най--
стратегическо значение за този период?стратегическо значение за този период?

Построено Регионално Депо за твърди битови Построено Регионално Депо за твърди битови 
отпадъци, финансирано от ИСПА отпадъци, финансирано от ИСПА –– 7 млн. 7 млн. евроевро, , 
разработен и регулярно изпълняван план за твърди разработен и регулярно изпълняван план за твърди 
битови отпадъцибитови отпадъци

Пречиствателна станция за отпадни води и Пречиствателна станция за отпадни води и 
разширяване на канализационната мрежа, които са разширяване на канализационната мрежа, които са 
в процес на строителство, финансирани от ИСПА в процес на строителство, финансирани от ИСПА ––
15 млн. 15 млн. евроевро

Изграждане на подхода към гр. Монтана от Изграждане на подхода към гр. Монтана от 
европейски коридор № 4 /Е79/  европейски коридор № 4 /Е79/  -- 3 млн. 3 млн. евроевро



Кои са изпълнените проекти с найКои са изпълнените проекти с най--
стратегическо значение за този период?стратегическо значение за този период?

ЕнергоефективнаЕнергоефективна реконструкция на над 10 реконструкция на над 10 
общински сгради, в т.ч. градски училища, детска общински сгради, в т.ч. градски училища, детска 
градина, Младежки дом и др. градина, Младежки дом и др. –– над 1,7 над 1,7 млнмлн евроевро

ДоизгражданеДоизграждане и подмяна с и подмяна с енергоспестяващоенергоспестяващо
осветление на 24осветление на 24--те осветителни системи във те осветителни системи във 
всички населени места на Община Монтана всички населени места на Община Монтана –– над над 
350 000 350 000 евроевро

ДоизгражданеДоизграждане и реконструкция на четвъртокласна и реконструкция на четвъртокласна 
и улична пътна мрежа, включително пешеходни и улична пътна мрежа, включително пешеходни 
зони зони ––над 3,5 над 3,5 млнмлн евроевро



Каква е нашата политика за устойчиво Каква е нашата политика за устойчиво 
развитие, съгласно ОПР 2007развитие, съгласно ОПР 2007--2013?2013?

Приоритет 1:Приоритет 1: Развитие и ефективно използване на Развитие и ефективно използване на 
обществената инфраструктура, осигуряваща висок обществената инфраструктура, осигуряваща висок 
жизнен стандартжизнен стандарт

Приоритет 2:Приоритет 2: Развитие на икономиката на Развитие на икономиката на 
територията на Община Монтана и увеличаване на територията на Община Монтана и увеличаване на 
нейната нейната конкурентоспособностконкурентоспособност



Каква е нашата политика за устойчиво Каква е нашата политика за устойчиво 
развитие, съгласно ОПР 2007развитие, съгласно ОПР 2007--2013?2013?

Приоритет 3 : Приоритет 3 : Подобряване на жизнената среда и Подобряване на жизнената среда и 
утвърждаване на Община Монтана като  утвърждаване на Община Монтана като  
предпочитано място за живот и реализацияпредпочитано място за живот и реализация

Приоритет 4: Приоритет 4: Повишаване на административния Повишаване на административния 
капацитет и качеството на работната силакапацитет и качеството на работната сила

Приоритет 5:Приоритет 5: Балансирано развитие на населените Балансирано развитие на населените 
места в общината в контекста на устойчивото места в общината в контекста на устойчивото 
регионално развитиерегионално развитие



Кохезионна политика на ЕС и ОПКохезионна политика на ЕС и ОП

Как националният приоритет за развитие на Как националният приоритет за развитие на 
енергийния сектор става значим местен енергийния сектор става значим местен 
приоритет?приоритет?

Приоритетите на оперативните програми на 
България, които се отнасят до енергийната 
ефективност и употребата на възобновяеми
енергийни източници, се базират на кохезионната
политика на ЕС за периода 2007-2013 год. и са 
свързани с:   



1. Стратегическите насоки на общността

Приоритет I : 

Да превърнем Европа и регионите й в по-
привлекателно място за живот и инвестиции” 
– III “Използването на традиционни 
енергийни източници в Европа

Проекти за подобряване на енергийната 
ефективност и разпространение на ниско-
енергийните модели за развитие. 

Кохезионна политика на ЕС и ОПКохезионна политика на ЕС и ОП



1. Стратегическите насоки на общността

Развитието на алтернативни и възобновяеми
технологии (вятър, слънце и биомаса), което 
може да даде на ЕС преимущество и по този начин 
да засили неговата конкурентноспособна позиция. 
Подобни инвестиции, също така допринасят за 
целите на Лисабонската стратегия, която 
гарантира, че до 2010г., 21% от електричеството 
ще се генерира от възобновяеми източници.

Кохезионна политика на ЕС и ОПКохезионна политика на ЕС и ОП



2. Лисабонска Стратегия2. Лисабонска Стратегия

3. Директива на ЕС3. Директива на ЕС 2001/77 2001/77 за насърчаване за насърчаване 
производството на енергия от ВЕИпроизводството на енергия от ВЕИ; ; Директиви за Директиви за 
енергийна ефективностенергийна ефективност

4. Европейска харта за малки предприятия4. Европейска харта за малки предприятия

Кохезионна политика на ЕС и ОПКохезионна политика на ЕС и ОП



5. Национални политики и стратегии5. Национални политики и стратегии

• Енергийна стратегия, Национална програма за 
енергоспестяване 2004-2014, Краткосрочна 
браншова програма за енергийна ефективност
2005-2007, Закон за енергийната ефективност, 
Закон за енергетиката.

www.eufunds.bgwww.eufunds.bg

Кохезионна политика на ЕС и ОПКохезионна политика на ЕС и ОП



Национална стратегическа Национална стратегическа 
референтна рамкареферентна рамка

Основен документ по ключовите приоритети на Основен документ по ключовите приоритети на 
Република България, развитието на които ще бъде Република България, развитието на които ще бъде 
подпомогнато от ЕС, е Националната стратегическа подпомогнато от ЕС, е Националната стратегическа 
референтнареферентна рамкарамка

Ключов проблем по отношение на енергийната Ключов проблем по отношение на енергийната 
инфраструктура, съгласно НСРР е, че енергийният инфраструктура, съгласно НСРР е, че енергийният 
пазар на България е много зависим от внос на пазар на България е много зависим от внос на 
енергийни ресурси енергийни ресурси –– 70 % /при 40 % средно за ЕС/, 70 % /при 40 % средно за ЕС/, 
който се покрива от единствен основен доставчик който се покрива от единствен основен доставчик 
Руската Федерация. Единствен значим местен Руската Федерация. Единствен значим местен 
енергиен ресурс са нискокалорични лигнитни енергиен ресурс са нискокалорични лигнитни 
въглища с високо съдържание на сяра.въглища с високо съдържание на сяра.



Направления за интервенцииНаправления за интервенции::

-- НамаляванеНамаляване на енергийно потребление на на енергийно потребление на 
единица БВП на икономиката.единица БВП на икономиката.

-- ОптималноОптимално оползотворяване на местни и оползотворяване на местни и 
възобновяемивъзобновяеми енергийни източници.енергийни източници.

-- ГарантиранеГарантиране на сигурността на енергийни на сигурността на енергийни 
доставки чрез доставки чрез диверсификациядиверсификация на източниците и на източниците и 
маршрутите.маршрутите.

Национална стратегическа Национална стратегическа 
референтна рамкареферентна рамка



-- България изразходва два пъти повече енергия България изразходва два пъти повече енергия 
за производство на едно за производство на едно евроевро от БВП в от БВП в 
сравнение с ЕСсравнение с ЕС
-- ИндустриятаИндустрията има найима най--голям дял в енергийната голям дял в енергийната 
интензивостинтензивост и е 39% от крайното енергийно и е 39% от крайното енергийно 
потребление и 26 % от БВП.потребление и 26 % от БВП.
-- НадНад 40 % от електроенергията, доставена на 40 % от електроенергията, доставена на 
индустрията се индустрията се потребявапотребява от МСП, които са от МСП, които са 
твърде твърде енергоемкиенергоемки

Национална стратегическа Национална стратегическа 
референтна рамкареферентна рамка



-- Амортизирана физическа среда и Амортизирана физическа среда и сграденсграден
фонд с лоши топлотехнически показатели, фонд с лоши топлотехнически показатели, 
които не отговарят на нормите за ЕЕ на ЕСкоито не отговарят на нормите за ЕЕ на ЕС
-- Под 1% газифицирани български Под 1% газифицирани български 
домакинства, ЕС домакинства, ЕС -- над 50%над 50%
-- ПодПод 15% от българските общини имат 15% от българските общини имат 
изградена инфраструктура за доставка на изградена инфраструктура за доставка на 
газ, ЕС газ, ЕС –– над 80%над 80%

Национална стратегическа Национална стратегическа 
референтна рамкареферентна рамка



-- ЛипсаЛипса на изградена инфраструктура за на изградена инфраструктура за 
производство на енергия от ВЕИ производство на енергия от ВЕИ –– основно ВЕЦ, основно ВЕЦ, 
под 1% от вятърни генератори /4,6 под 1% от вятърни генератори /4,6 GWhGWh/, около /, около 
22%  /116 22%  /116 GWhGWh/ / електроелектро--енергия от биомаса енергия от биомаса ––
основно от черна луга в заводи за целулоза и основно от черна луга в заводи за целулоза и 
хартия, до 2010 хартия, до 2010 –– 11% от ел. енергия трябва да 11% от ел. енергия трябва да 
бъде от ВЕИ в брутното вътрешно потребление, бъде от ВЕИ в брутното вътрешно потребление, 
което значи до 4,61 Ткоето значи до 4,61 ТWhWh

Национална стратегическа Национална стратегическа 
референтна рамкареферентна рамка



-- ЛипсаЛипса на инфраструктура за изпълнение на на инфраструктура за изпълнение на 
изискванията за намаляване на емисиите в изискванията за намаляване на емисиите в 
атмосферата от големи горивни инсталации атмосферата от големи горивни инсталации --
ДирективаДиректива 2001/80/ЕС, енергетиката е най2001/80/ЕС, енергетиката е най--
големия замърсител със серен големия замърсител със серен диоксиддиоксид и един от и един от 
найнай--големите с азотни окиси.големите с азотни окиси.

Национална стратегическа Национална стратегическа 
референтна рамкареферентна рамка



Оперативна програма “РегионалноОперативна програма “Регионално
развитие” развитие” –– 1 601 274 7591 601 274 759 евро евро 
от ЕС и Българияот ЕС и България

Приоритет № 1: “Устойчиво и интегрирано Приоритет № 1: “Устойчиво и интегрирано 
градскоградско развитие” развитие” –– 680 541 772680 541 772 евроевро

Операция 1.Операция 1.11. Социална инфраструктура. Социална инфраструктура

Индикативни дейности:Индикативни дейности:

1. 1. Реконструкция на сгради с образователни, Реконструкция на сгради с образователни, 
медицински, културни, социални и др. медицински, културни, социални и др. 
предназначенияпредназначения



Оперативна програма “РегионалноОперативна програма “Регионално
развитие”развитие”

Приоритет № 1: “Устойчиво и интегрирано Приоритет № 1: “Устойчиво и интегрирано 
градскоградско развитие”развитие”

Операция 1.Операция 1.11. Социална инфраструктура. Социална инфраструктура

Индикативни дейности:Индикативни дейности:

2. 2. ОдитиОдити за за енергопотреблениеенергопотребление и мерки за и мерки за 
енергийнаенергийна ефективност в сгради на обществени ефективност в сгради на обществени 
държавни институции /вкл. топлоизолация, смяна държавни институции /вкл. топлоизолация, смяна 
на дограма, локални инсталации, свързани с на дограма, локални инсталации, свързани с 
централна отоплителна система, централна отоплителна система, газоснабдяванегазоснабдяване
или алтернативни или алтернативни възобновяемивъзобновяеми енергийни енергийни 
източници.източници.



Оперативна програма “РегионалноОперативна програма “Регионално
развитие”развитие”

Приоритет № 1: “Устойчиво и интегрирано Приоритет № 1: “Устойчиво и интегрирано 
градскоградско развитие”развитие”

Операция 1.Операция 1.11. Социална инфраструктура. Социална инфраструктура

Индикативни дейности:Индикативни дейности:

3. 3. Изграждане/реконструкция/рехабилитация на Изграждане/реконструкция/рехабилитация на 
прилежащи сегменти от техническата прилежащи сегменти от техническата 
инфраструктура, свързани с обекти от социалната инфраструктура, свързани с обекти от социалната 
инфраструктура (достъпност и осветление на инфраструктура (достъпност и осветление на 
улиците, електроснабдяване, газоснабдяване, улиците, електроснабдяване, газоснабдяване, 
водоснабдяване, канализация, ИКТ, свързване към водоснабдяване, канализация, ИКТ, свързване към 
системи за топлофикация или алтернативни и системи за топлофикация или алтернативни и 
възстановими източници на енергия и др.)възстановими източници на енергия и др.)



Операция 1.2. Жилищно строителствоОперация 1.2. Жилищно строителство

Индикативни дейности:Индикативни дейности:

1. Обновяване на едропанелни жилищни сгради в 1. Обновяване на едропанелни жилищни сгради в 
съществуващите жилищни комплекси;съществуващите жилищни комплекси;

2. Обновяване на общите части на многофамилни 2. Обновяване на общите части на многофамилни 
жилищни сгради, както следва: ремонт на следните жилищни сгради, както следва: ремонт на следните 
основни елементи от конструкцията на сградата основни елементи от конструкцията на сградата 
(покрив, фасада, дограма по фасадата, стълбищна (покрив, фасада, дограма по фасадата, стълбищна 
клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати 
и площадки, асансьори), технически инсталации, и площадки, асансьори), технически инсталации, 
дейности по енергийната ефективностдейности по енергийната ефективност

Оперативна програма “РегионалноОперативна програма “Регионално
развитие”развитие”



Операция 1.2. Жилищно строителствоОперация 1.2. Жилищно строителство

Индикативни дейности:Индикативни дейности:

3. 3. Изграждане/реконструкция/рехабилитация на Изграждане/реконструкция/рехабилитация на 
елементите от прилежащата техническа елементите от прилежащата техническа 
инфраструктура (достъпност и осветление на инфраструктура (достъпност и осветление на 
улиците, електроснабдяване, газоснабдяване, улиците, електроснабдяване, газоснабдяване, 
водоснабдяване, канализация, свързване към водоснабдяване, канализация, свързване към 
системи за топлофикация или алтернативни и системи за топлофикация или алтернативни и 
възстановими източници на енергия и др.)възстановими източници на енергия и др.)

Оперативна програма “РегионалноОперативна програма “Регионално
развитие”развитие”



Операция 1.4. Подобряване на физическа Операция 1.4. Подобряване на физическа 
среда и предотвратяване на рисковесреда и предотвратяване на рискове

Индикативни дейности:Индикативни дейности:

1. Рехабилитация на градските улични мрежи и 1. Рехабилитация на градските улични мрежи и 
подобряване на уличното осветлениеподобряване на уличното осветление

2. Изграждане/реконструкция/рехабилитация на 2. Изграждане/реконструкция/рехабилитация на 
елементите от прилежащата техническа елементите от прилежащата техническа 
инфраструктура (достъпност и осветление на инфраструктура (достъпност и осветление на 
улиците, електроснабдяване, газоснабдяване, улиците, електроснабдяване, газоснабдяване, 
водоснабдяване, канализация, свързване към водоснабдяване, канализация, свързване към 
системи за топлофикация или алтернативни и системи за топлофикация или алтернативни и 
възстановими източници на енергия и др.)възстановими източници на енергия и др.)

Оперативна програма “РегионалноОперативна програма “Регионално
развитие”развитие”



Приоритет № 2: Регионална и местна Приоритет № 2: Регионална и местна 
достъпностдостъпност –– 340 000 000340 000 000 евроевро

Операция 2.3. Достъп до устойчиви и Операция 2.3. Достъп до устойчиви и 
ефективни енергийни ресурсиефективни енергийни ресурси

Индикативни дейностиИндикативни дейности: : 

Изграждане на Изграждане на газопреноснигазопреносни системи от системи от 
съществуваща национална съществуваща национална газопреноснагазопреносна
инфраструктура до нови населени места.инфраструктура до нови населени места.

ПредпроектниПредпроектни проучвания, проектиране и проучвания, проектиране и 
техническо подпомаганетехническо подпомагане

Оперативна програма “РегионалноОперативна програма “Регионално
развитие”развитие”



Приоритет № 4: “Местни и регионални Приоритет № 4: “Местни и регионални 
мрежи, сътрудничество и капацитет за мрежи, сътрудничество и капацитет за 
усвояване” усвояване” -- 108 886 000108 886 000 евроевро
Операция 4.4. Операция 4.4. МеждурегионалноМеждурегионално
сътрудничеството сътрудничеството 

Ключови областиКлючови области: : 
Околна среда и енергийна ефективностОколна среда и енергийна ефективност

Оперативна програма “РегионалноОперативна програма “Регионално
развитие”развитие”



Оперативна програма “КонкурентноОперативна програма “Конкурентно--
способност” способност” –– 1, 1621, 162 млрдмлрд. . евроевро от България от България 
и Структурните фондовеи Структурните фондове

Приоритет 2: Увеличаване на ефективността Приоритет 2: Увеличаване на ефективността 
на предприятията и развитие на благоприятна на предприятията и развитие на благоприятна 
бизнесбизнес--среда (среда (594 млн594 млн. . евроевро))

2007 2007 –– 3030 млн. млн. евроевро, 2008 , 2008 –– 50 50 млн. млн. евроевро

ОперацияОперация 1: 1: ПодобряванеПодобряване нана технологиитетехнологиите ии
управлениетоуправлението вв предприятиятапредприятията

ОперацияОперация 3: 3: ПодкрепаПодкрепа заза въвежданевъвеждане нана
енергоспестяващиенергоспестяващи технологиитехнологии ии използванетоизползването
нана възобновяемивъзобновяеми енергийниенергийни източнициизточници



Оперативна програма “Околна среда” Оперативна програма “Околна среда” ––
1 800 748 0001 800 748 000 евроевро

Приоритетна ос 2: Подобряване и  развитие Приоритетна ос 2: Подобряване и  развитие 
на инфраструктурата за третиране на на инфраструктурата за третиране на 
отпадъци отпадъци –– 311 732 000311 732 000 евроевро

Дейности:Дейности:

-- ИзгражданеИзграждане на инсталации за оползотворяване на инсталации за оползотворяване 
на отделени газови емисии /метан/ от Депа за на отделени газови емисии /метан/ от Депа за 
битови отпадъци, чрез производство на битови отпадъци, чрез производство на 
електрическа енергия.електрическа енергия.

-- ИзгражданеИзграждане на инсталации за изгаряне на на инсталации за изгаряне на 
отпадъци с цел производство на топлинна и отпадъци с цел производство на топлинна и 
електрическа енергия ?????електрическа енергия ?????



За какви енергийноЗа какви енергийно--ефективни проекти ефективни проекти 
българските общини могат да усвояват пари българските общини могат да усвояват пари 
от Структурните фондове на ЕС? от Структурните фондове на ЕС? 

Изграждане на мощности за производство на Изграждане на мощности за производство на 
енергия от енергия от възобновяемивъзобновяеми енергийни източници енергийни източници 
(ВЕИ) (ВЕИ) 

Развитие на Развитие на газопреноснатагазопреносната мрежамрежа

Въвеждане на Въвеждане на енергоспестяващиенергоспестяващи мерки и мерки и 
сертифициранесертифициране на сгради над 1000 м2 полезна на сгради над 1000 м2 полезна 
площ (съгласно Закона за енергийната площ (съгласно Закона за енергийната 
ефективност)ефективност)

ЕнергоефективнаЕнергоефективна реконструкция на социалната реконструкция на социалната 
инфраструктура на българските общиниинфраструктура на българските общини



За какви енергийноЗа какви енергийно--ефективни проекти ефективни проекти 
българските общини могат да усвояват пари българските общини могат да усвояват пари 
от Структурните фондове на ЕС? от Структурните фондове на ЕС? 

ДоизгражданеДоизграждане и реконструкция на мрежите за и реконструкция на мрежите за 
улично осветлениеулично осветление

Повишаване на капацитета по отношение на Повишаване на капацитета по отношение на 
енергийно планиране и подготовка на проекти енергийно планиране и подготовка на проекти 
по енергийна ефективностпо енергийна ефективност

Иницииране на събития, свързани с насърчаване Иницииране на събития, свързани с насърчаване 
на инвестирането в на инвестирането в енергоефективниенергоефективни проекти проекти ––
Инвестиционни Форуми, подготовка на рекламни Инвестиционни Форуми, подготовка на рекламни 
материалиматериали

Създаване на “Общинска Банка Създаване на “Общинска Банка енергоефективниенергоефективни
проекти, включително и за ПЧП”, международен проекти, включително и за ПЧП”, международен 
обмен на добри практики обмен на добри практики 



Благодаря Благодаря 
за вниманието!за вниманието!

инж. Даниела Наковаинж. Даниела Накова
гл. експерт гл. експерт 
Инвестиционна политикаИнвестиционна политика
Община МонтанаОбщина Монтана
d.nakova@yahoo.comd.nakova@yahoo.com
096 394 228; 0888 011 505096 394 228; 0888 011 505


