
ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА 

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 

НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 

(ВЕИ) И БИОГОРИВА 

НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

(2020 – 2030г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Приета с решение №17/23.12.2019 г. на Общински съвет Неделино/ 



 Община Неделино 

  

2 

 

  

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

1. БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ 
1.1. Приложими нормативни актове 

2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
2.1. Основни цели 
2.2. Подцели 
2.3. Основни положения 

3. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 
3.1. Географско местоположение, площ, брой населени места, население 
3.2. Сграден фонд – съществуващи сгради на територията на общината 

по видове собственици 
3.3. Промишлени предприятия 
3.4. Транспорт 
3.5. Домакинства 
3.6. Услуги 
3.7. Селско стопанство 
3.8. Горско стопанство 
3.9. Външна осветителна уредба 

4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ 
5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО 

ВИДОВЕ РЕСУРСИ 
5.1. Слънчева енергия 
5.2. Вятърна енергия 
5.3. Водна енергия 
5.4. Геотермална енергия 
5.5. Енергия от биомаса 
5.6. Използване на биогорива в транспорта 
5.7. Използване на енергия от възобновяеми източници в транспорта 

6. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ, КОИТО СИ Е ПОСТАВИЛА ОБЩИНА 
НЕДЕЛИНО 
6.1. Административни мерки 
6.2. Финансово – технически  мерки: 

6.2.1. Технически мерки: 
6.2.2. Източници и схеми на финансиране: 

6.2.2.1. „Отгоре – надолу” 
6.2.2.2. „Отдолу – нагоре” 

7. ПРОЕКТИ 
7.1. Списък с предложените за реализация проекти 
7.2. Списък на реализираните  проекти 

8. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
стр. 3 
стр. 5 
стр. 5 
стр. 5 
стр. 6 
стр. 7 
стр. 7 
стр. 7 
 
стр. 8 
стр. 8 
стр. 8 
стр. 9 
стр. 9 
стр. 10 
стр. 12 
стр. 12 
стр. 13 
 
стр. 13 
стр. 13 
стр. 15 
стр. 17 
стр. 17 
стр. 18 
стр. 21 
стр. 21 
 
стр. 21 
стр. 21 
стр. 22 
стр. 22 
стр. 22 
стр. 22 
стр. 23 
стр. 23 
стр. 23 
стр. 25 
стр. 25 
стр. 26



 Община Неделино 

  

3 

 

  

1. БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

 Дългосрочната програма е разработена 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), и обхваща 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 

2020-2030 година. 

Съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници: 

 Общинските съвети приемат дългосрочни и краткосрочни програми за 

насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и 

биогорива. 

 Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет 

общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в 

съответствие с НПДЕВИ, които включват: 

1. данни от оценките по чл. 7, ал. 2, т. 4, а когато е приложимо, и оценки за 

наличния и прогнозния потенциал на местни ресурси за производство на 

енергия от възобновяем източник; 

2. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при 

изграждане или реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или 

преустройство на сгради - общинска собственост; 

3. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при външно 

изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други 

недвижими имоти - публична общинска собственост, както и при 

осъществяването на други общински дейности; 

4. мерки за насърчаване на производството и използването на електрическа 

енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведена от 

възобновяеми източници, както и такава, произведена от биомаса от 

отпадъци, генерирани на територията на общината; 

5. мерки за използване на биогорива и/или енергия от възобновяеми 

източници в общинския транспорт; 

6. анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за 

производство на енергия от възобновяеми източници върху покривните и 

фасадните конструкции на сгради - общинска собственост; 
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7. схеми за подпомагане на проекти за производство и потребление на 

електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници, включително индивидуални системи за 

използване на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за 

охлаждане от възобновяеми източници, за производство и потребление на 

газ от възобновяеми източници, както и за производство и потребление на 

биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта; 

8. схеми за подпомагане на проекти за модернизация и разширение на топло-

преносни мрежи или за изграждане на топло-преносни мрежи в населени 

места, отговарящи на изискванията за обособена територия по чл. 43, ал. 7 

от Закона за енергетиката; 

9. разработване и/или актуализиране на общите и подробните 

устройствени планове, свързани с реализация на благоустройствени работи 

за изпълнение на проекти, във връзка с мерките по т. 2, 3 и 4; 

10. ежегодни информационни и обучителни кампании сред населението на 

съответната община за мерките за подпомагане, ползите и практическите 

особености на развитието и използването на електрическа енергия, 

топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, газ 

от възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми 

източници в транспорта. 

 Дългосрочните програми по ал. 1 се разработват за срок 10 години, а 

краткосрочните програми - за срок три години. В общински схеми за 

подпомагане могат да участват само проекти, свързани с мерките по 

общинските програми по ал. 1. 

 Кметът на общината: 

1. уведомява по подходящ начин обществеността за съдържанието на 

програмите по ал. 1, включително чрез публикуването им на интернет 

страницата на общината; 

2. организира изпълнението на програмите по ал. 1 и предоставя на 

изпълнителния директор на АУЕР, на областния управител и на 

общинския съвет информация за изпълнението им; 

3. организира за територията на общината актуализирането на данните и 

поддържането на Националната информационна система по чл. 7, ал. 2, т. 

6; 
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4. отговаря за опростяването и облекчаването на административните 

процедури относно малки децентрализирани инсталации за производство 

на енергия от възобновяеми източници и за производство на биогаз от 

селскостопански материали - твърди и течни торове, както и на други 

отпадъци от животински и органичен произход, а когато е необходимо - 

прави предложения пред общинския съвет за опростяването и 

облекчаването на процедурите; 

5. оказва съдействие на компетентните държавни органи за изпълнение на 

правомощията им по този закон, включително предоставя налична 

информация и документи, организира набирането и предоставянето на 

информация и предоставянето на достъп до съществуващи бази данни и до 

общински имоти за извършване на оценката по чл. 7, ал. 2, т. 4. 

 

1.1. Приложими нормативни актове: 

1.1.1. -  Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);  

1.1.2. -  Закон за енергетиката (ЗЕ); 

1.1.3. -  Закон за устройство на територията (ЗУТ);  

1.1.4. -  Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

1.1.5. -  Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);  

1.1.6. -  Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ); 

1.1.7. -  Закон за горите; 

1.1.8. - Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за 

неговото прилагане;  

1.1.9. -  Закон за водите. 

 

2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

 

 Определя рамката за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива в община Неделино. Общинската Програма е съобразена с 

развитието на Южен централен район за планиране, особеностите и потенциала 

на община Неделино. 

2.1. Основни цели: 
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2.1.1. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници за да 

се подобри средата за живот и труд; 

2.1.2.  Създаване на условия за активизиране на икономическия живот в 

общината при спазване на установените здравословни норми.  

 

2.2. Подцели 

 Намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, финансирани от 

общинския бюджет чрез: 

2.2.1. Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки;  

2.2.2. Усъвършенстване на организацията за поддръжка и контрол на 

енергийните съоръжения; 

2.2.3. Подобряване качеството на енергийните услуги;  

2.2.4. Достигане на нормативните изисквания за осветеност в учебни, 

детски, социални и здравни заведения, улици, пешеходни зони и други;  

2.2.5. Осигуряване на оптимални условия за работна среда.  

Повишаване нивото на:  

2.2.6. 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;  

2.2.7. Подобряване квалификацията на експлоатационния персонал;  

2.2.8. Създаване на системата за събиране на информация за 

енергопотреблението на общинските обекти и изготвяне на точни 

анализи и прогнози; 

2.2.9. Изготвяне на проекти за финансиране от Програмите на 

Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката и 

Министерство на туризма, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Министерство на образованието и науката и 

Министерство на младежта и спорта, Програма за развитие на селските 

райони, Международен Фонд Козлодуй и други за внедряване на 

енергоспестяващи технологии и мерки;  
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2.2.10. Включване в Национални, регионални, областни и местни проекти за 

Евроинтеграция и партньорство за съвместно финансиране.  

 

2.3. Основни положения: 

2.3.1. подобряване енергийното управление  на територията на общината; 

2.3.2. смяна на горивната база за локалните отоплителни системи с 

възобновяеми източници; 

2.3.3. въвеждане на локални източници на възобновяема енергия (слънчеви 

колектори, фотоволтаици, геотермални източници, използване на 

биомаса, в т.ч. преработка на отпадъци). 

 

 

3. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 

 

3.1. Географско местоположение, площ, брой населени места, население 

 В географско отношение Община Неделино заема част от централния 

южен дял на Средните Родопи и обхваща територия от 102,3 кв.м при 

надморска височина от 450 до 1 200 метра. Град Неделино се намира на около 

60км. от областните центрове Смолян(65км.) и Кърджали (63км. ) и на 165км. 

от гр. Пловдив . На юг общината граничи с община Златоград, на изток с 

община Джебел, на север и северозапад с община Ардино, на запад и югозапад с 

община Мадан. 

 Общината включва общо 16 населени места – гр. Неделино и селата 

Бурево, Върли дол, Върлино, Гърнати, Диманово, Дуня, Изгрев, Козарка, Кочани, 

Кундево, Еленка, Крайна, Оградна, Средец, Тънка бара. Община Неделино 

съставлява 3,2 % от територията на област Смолян, която е с площ от 

3192.9 кв.км. 

 Община Неделино е част от област Смолян, а тя е част от Южния 

централен район за планиране. Южният централен район (ЮЦР) за планиране 

включва още областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Хасково. Той обхваща 

20,1 % от територията и 20.08 % от населението на България. 

 По данни на Националния статистически институт към 31.12.2018 г. 

населението в община Неделино е било 5 780 души, от които 2799 са мъже и 

2981 са жени. В града населението е 3809 души, от които 1846 мъже и 1963 

жени, а в селата общото население е 1971 души, от които 953 мъже и 1018 
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жени. Гъстотата на населението е сравнително висока – 56,50 души/кв. км. 

Естествения прираст е -67. Единствено село Гърнати е по-голямо по площ и 

второ по население, защото е разделено на 5 махали. 

 Наблюдават се тенденции за сезонно обезлюдяване на общината. 

Живеещите в нея се реализират в повече от една дейност. Търсят се 

възможности за пълноценно използване на наличните човешки ресурси.    

 Периферните населени места се обезлюдяват, съществуват трайни 

тенденции за миграция към по-големите градове и емигриране в чужбина. 

 Въпреки лошите демографски тенденции Община Неделино прави 

всичко възможно за подобряване на условията на живот на населението си.  

 

3.2. Сграден фонд – съществуващи сгради на територията на общината по 

видове собственици: 

3.2.1. сгради на физически лица – преобладават в сградния фонд на общината; 

3.2.2. сгради на промишлени системи – промишлеността е много слабо 

развита, представена основно текстилни цехове, които работят „на 

ишлеме”, съответно и делът на сградите им е незначителен; 

3.2.3. сгради в сектора на услугите – малък брой - този сграден фонд е 

представен предимно от магазинчета, кафенета малки хотелчета или 

къщи за гости и друг дребен бизнес, особеност при тях е, че в повечето 

случаи тези сгради са сградите на физическите лица – собственици, а 

съвсем малка част са взети под наем също от физически лица .  

 

3.3. Промишлени предприятия– почти липсват, с незначителен сграден фонд, 

поради което и енергийното потребление и потреблението на енергия от 

възобновяеми източници в промишлени системи са без значение за целите на 

анализа. 

3.4. Транспорт – в община Неделино липсва градски транспорт, но съществува 

междуобщински, който се изпълнява от частни фирми, обхванати са селата – 

Гърнати, Бурево, Средец, Изгрев, Кочани, Диманово, Тънка Бара, Върлино и 

Крайна, голяма е бройката на личните МПС, Община Неделино разполага с 3 

леки автомобила, 6 микробуса, 2 сметосъбирачни камиона, 1 камион за миене 

на улици и 1 Бобкат, като всичките общински автомобили използват 

дизелово гориво. 
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3.5. Домакинства 

 Ключов въпрос в мерките в сектор частни домакинства е в сферата на 

сградното енергийно саниране. Подобряването на енергийната ефективност на 

сградите не само допринася за облекчаване на човешкия отпечатък върху 

планетата, но намалява сметките, които плащаме на публичните 

доставчици. Санирането на сградите в първата си фаза води до отрицателни 

разходи за намаляване на емисиите. Счита се, че при сегашните технологии е 

възможно сметките за енергия в бита да бъдат намалени двукратно. 

 Чрез организирането, например на кампания за енергоспестяване, която 

да включва информационен бюлетин за възможностите за енергийна 

ефективност /ЕЕ/ в домакинствата и спестените средства от нейното 

приложение, гражданите ще бъдат мотивирани в закупуването и използването 

на енергоспестяващи и устойчиви електроуреди, както и насърчени към едно 

по-ефективно електро потребителско поведение.  Важни стъпки в 

стимулирането на въвеждане на мерки за ЕЕ в домакинствата: 

o Координация и оптимизация на енергийните консултации; 

o Стимулиране на външните изолации на сградите; 

o Енергийно саниране на жилищата, включително и тези, които се 

отдават под наем; 

o Информационна кампания за домакинствата, включваща сравнение на 

измервателни уреди за енергийно потребление; 

o Стимулиране изграждането на нулево емисионни сгради. 

 

3.6. Услуги 

 Въвеждане на енергоспестяващи мерки в частния и обществения сектор 

на услугите. При ново изграждането и цялостното термично саниране на 

частните и обществените сгради от сектора на бизнеса, трябва да бъдат 

взети предвид минималните енергийни изисквания, най-вече що се отнася до 

Наредбата на ЕС за сградния фонд. При спазване на изискванията ще се осигури 

минимизирането на енергийното потребление за отопление и охлаждане в 

сградите. При изграждането е нужно също така да се предвидят във възможно 

най-ранен стадии всички енергийни аспекти; чрез етаблирането на 

установяване на разходите през жизнения цикъл (предвиждане на 

инвестиционните разходи плюс експлоатационните разходи на сградите), 

става възможно изграждането на икономически оптимизирани и енергийно 

ефективни сгради. 
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 Отоплителните уредби и преди всичко климатичните инсталации 

съставят голяма част от енергийното потребление. Дела на електрическите 

уреди за отопление и климатизация, както и на IT и други офис уреди е все по-

голям. Ако при строежа не е била избегната нуждата от охладителна система, 

то е нужно поне да бъдат използвани нови иновативни и енергийно ефективни 

алтернативи на най-често използваните компресорни климатични 

инсталации (например охладителни системи на базата на соларна енергия). 

 Като цяло, използването на енергийно ефективни уреди и тяхната 

енергоспестяваща употреба трябва да бъдат поощрявани. Особено в публичния 

сектор на услугите, при закупуването на ново оборудване, съответните 

критерии за енергийна ефективност трябва задължително да бъдат прилагани. 

Също така е важно да се гарантира, че при саниране или цялостна подмяна на 

уреди, технологии за задвижване (особено при помпи, вентилатори, асансьори) 

и осветителни системи, ще бъдат прилагани енергийно-ефективни 

технологии. В община Неделино няма развита индустрия, но предполага 

развитието на такава, съобразена с използването на местните ресурси. В 

сектора 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. 

 

3.7. Селско стопанство 

 Общината  разполага  със  сравнително  малко обработваема  земя. 

Земеделските  територии в общината  възлизат  на  около  38  663  дка,  от  

които  обработваемата  земя  представлява  27  372 дка ,т.е около 81,6% в 

т.ч.ниви 20 822 дка, трайни насаждения - 259 дка и естествени ливади 6 291 

дка. От общите земеделски територи и 15 659 са частни, което представлява - 

46,7%. 

 Съществуващите  специфични  почвено-климатични  условия  са  

подходящи  за  отглеждане  главно  на  картофи,  ориенталски  тютюн,  

фуражни  култури,  а  така  също  в  някои населени  места  на  ягоди,  малини,  

етерично-маслени  и  лечебни  растения.  Всички  останали култури се 

отглеждат за лична консумация и нямат стопанско значение. 

 Зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството 

задоволяват предимно личните нужди на населението. 

Картофопроизводството  в  областта  и  общината  е  най-застъпено  и  има  

много благоприятни условия за развитие на база почвено-климатичните 
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условия и натрупания опит от  населението  за  отглеждане,  прибиране  и  

съхранението    на  картофите. Следва  да  се  отчете факта,  че  по-трудно  се  

приема  идеята  за  отглеждане  на  нетрадиционни  за региона  култури. На  

територията  на  областта  и  общината  се  отглеждат  за  масово  

производство предимно средно ранни и  късни  сортове  картофи. Най-

разпространените  сортове  са  Агрия,  Санте, Морена и ранните сортове 

Конкорде и Импала. Добре  би  било  земеделските  производители  да  се  

насочат  към  отглеждане  на нетрадициоони  култури, с  добър  пазар  в  

страната  и  чужбина,  а  именно  ягодоплодни култури /ягоди, малини, касис, 

арония и др./. 

 Друга  възможност  в  развитието  на    растениевъдството  е  

отглеждането  на  етерично-маслени и билкови растения. Овощните  

насаждения  са  капиталоемки,  но  създават  условия  за  дълготрайно, 

ефективно  земеделие.  Добри  възможности  за  реализация  на  западните  

пазари  имат замразените  плодове  -  череши,  вишни,  касис,  малини,  ягоди  и  

някои  диворастящи  плодове - къпини,  боровинки,  а  от  сушените  плодове,  

на  европейския  пазар  ,  най-добре  се  приемат сушените ябълки и сливи. 

 Спецификата на климата и наличните горски територии и площи 

следва да фокусират посоката за развитие на региона търсейки традициите и 

в сферата на животновъдството. Природо-климатичните условия позволяват 

отглеждането на крави, овце, пчели, риба и други. Основната  част  от 

отглежданите  крави  са  с  млечно  направление,  за  които  в  момента има  по-

добри  условия  от  гледна  точка  на  фуражния  ресурс. 

 В региона се отглеждат и овце, но тенденцията през последните години 

е намаляване броя на животните за сметка на увеличаване на средната 

продуктивност. 

 Производството  на  овче  мляко,  агнета  за угояване  и  вълна  е  в  

зависимост  от  търсенето  на  пазара,  което  често  пъти  е  проблем  за 

реализацията  им. 

 Отглеждат  се  и  кози,  но  поради  ограничителните  мерки  по  

осигуряване  на пашата, отглеждането им е затруднено. 

 Интензивното  отглеждане  на  зайци  в  страната  заема  все  по-голямо  

приложение.  То може  да  стане  добър  семеен  бизнес  и  алтернатива  за  

заетост  на  много  селски  семейства  в региона на Родопите. 
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 Броят на пчелните семейства варира около 270. Производството на мед 

в по-малката си част е за продажба на пазара, а останалата част е за лична 

консумация. 

 В  Неделинска  община  се  отглеждат  и  птици,  предимно  за  лична 

консумация на яйца и месо. 

 Релефът  и  климатът  в  Неделино  благоприятстват  развитието  на  

животновъдство  и  то предимно  на  високопланинско  животновъдство.  

Базата за развитие на животновъдството в областта и в общината е добра. 

Планинската част  от  региона  предоставя  възможности  за  използване  на  

естествените  пасища  и  ливади  за производство  на  висококачествена,  

екологично  чиста  продукция  -  мляко  (краве, овче, козе), месо, вълна, яйца, мед 

и др. 

  

3.8. Горско стопанство 

 Регионално  управление  на  горите  гр.  Смолян    стопанисва  около  2  

180  368  дка,  което представлява  над  70  %  от  площта  на  областта  и  

близо  6  %  от  всички  горски  територии  в страната. Добиваната дървесина 

в региона е с много добро качество и е търсена от различни преработватели в 

областта и извън нея.  Бъдещето  на  района  е  пряко  свързано  с  начините  на  

стопанисване  и  управление  на горите.  Устойчивото  стопанисване  на  

горите  е  най-добрата  концепция  за  управление  на горите в района. 

 Естествения  горски  масив  в  тях  представлява  силен  интерес  за 

търговци  на  дървесина  и  билки.  От   горите  най  –  разпространени  са 

иглолистните видове – смърч, ела, бял бор, а от  широколистна  дървесна 

растителност – бук, габър, дъб, бреза и дрян. По  състав  горите  са  смесени.  

На  северните  изложения  обикновено  се  срещат  –  бук, габър, горун, а на 

южните и ветровити склонове – бял и черен бор, смрадлика, зановец и др. Върху 

речните наносни терени са се самонастанали черна върба, ива, бъз и по- рядко 

леска. В района макар и рядко върху изсечени терени от смърчови гори се 

срещат благун, келяв габър, а в ниските части на района – явор, шестил и 

планински бряст. 

 

3.9. Външна осветителна уредба – Община Неделино има сключен ЕСКО – 

договор с частна фирма, с който по-голямата част от уличното 

осветлението е подменено с LED осветителни тела, използването на 

фотоволтаични панели, които да го захранват също е перспектива за в бъдеще. 
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4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ 

 Приоритетите на община Неделино за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници са обвързани със стратегическите цели и политиката за 

развитие на общината, заложени в Общинския план за развитие и 

Краткосрочната програма по ВЕИ, като се има в предвид, че техния срок изтича 

през 2020 г. и при изготвянето на новите трябва да се отчетат промените в 

социално-икономическата среда и да се направят изводи на база приключилия 

период. Важен фактор в използаването на ВЕИ  са домакинствата, тъй като 

държавната и общинската собственост съпоставени към частната са 

незначителни. Голяма част от тях вече ползват слънчеви колектори за затопляне 

на вода има и еденични примери за използване на фотоволтаици. Ролята на 

Общината е да дава пример и да провежда разяснителни кампании сред 

населението.  

 Изпълнението на мерките в Краткосрочната програма по ВЕИ, 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, базирано на ВЕИ. 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ 

5.1. Слънчева енергия 

 Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като 

средното количество слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху 

един квадратен метър хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m2. 
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Фиг. 1. Карта за теоретичния потенциал на слънчевата радиация в България 

 

 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. Слънчевият колектор може 

да се оформя като самостоятелен панел или във вид на интегрирани 

повърхности, оформени като строителен елемент, например покрив или 

стена. Подобно съчетаване на функциите увеличава значително 

икономическата целесъобразност от употребата на слънчеви колектори. 

Оценка на потенциала на слънчевата радиация в България 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. 

 В община Неделино има потенциал за използване на слънчеви колектори 

за затопляне на вода въпреки, че от картата е видно, че не се намира в най-

благоприятната зона. 

 Генерирането на електроенергия от слънчеви фотоволтаици е една 

съвременна и свръхмодерна енергийна технология. 

 Поради високата цена на произведената електроенергия от 

плоскопанелни фотоволтаични елементи, галиево-арсенидни фотоволтаични 

панели, хелиостатни ТЕЦ с френелова оптика и др., потенциалът на този вид 

системи към момента за България се смята за ограничен. 

 Препоръчително е урбанизираното интегриране на фотоволтаични 

инсталации към покриви или фасади на сградите, както и двуфункционалното 

им използване - интегрирани към строителни панели или с директното им 

използване за покриви на помещения или паркинги. Трябва сериозно да се 

анализира и въздействието на масовото използване на фотоволтаични 

инсталации върху цената на електроенергията. 
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 Направена е оценка на теоретичния, техническия и технологичния 

потенциал за фотоволтаични инсталации на базата на разполагаеми площи 

посочени от общината. Като изходни данни за слънцегреене е използвана 

информация от системата PVGIS. PV-мощност с фиксирани панели и 

тракинг система за община Неделино. Теоретичен потенциал (енергията 

попадаща на цялата площ на общината) – 10976200 МВтч/год. 

Технологичен потенциал: 

 За стационарни PV системи: 1,230 МВтч/год/1кВтр.; 

 За следящи системи: 1,460 МВтч/год/1кВтр.. 

 Техническият потенциал се определя от технологичния потенциал и 

зависи от предоставените площи за изграждане на фотоволтаични 

инсталации. За да се направи достоверна оценка от гледна точка на прогноза на 

инсталирани мощности е необходимо да се получат реални данни за 

разполагаеми площи. Особено внимание трябва да се обърне при проучването на 

плоски покриви с големи площи. Общината има много добри фото-

електрически параметри и южно изложение, което я прави обект на сериозен 

инвеститорски интерес за изграждане на фотоволтични централи. 

 

5.2. Вятърна енергия 

Критериите, на базата на които се прави обобщена оценка на енергийния 

потенциал на вятъра, са неговата посока и средногодишната му скорост. За 

целите на програмата са използвани данни от проект BG 9307-03-01-L001, 

“Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България” на програма PHARE, 

1997 година, получени от Института по метеорология и хидрология към БАН 

(119 метеорологични станции в България, регистриращи скоростта и 

посоката на вятъра). Данните са за период от над 30 години и са от общ 

характер.  
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Фиг 2. Картосхема на ветровия потенциал в България 

 На тази база е извършено райониране на страната по ветрови 

потенциал. 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. 

 Почти цялата територия на община Неделино попада в зоната на 

технологично неизползваемия към момента вятърен потенциал със средна 

годишна скорост под 4 м/сек. Въпреки това, по индикативни данни от 

измервания съществуват зони в хълмистата част на общината над 5 м/сек. За 

техническото му използване трябва да се направят измервания на 

конкретното място. От друга страна с развитие на технологиите става 

възможно използване на вятър с по-ниска скорост. В случай, че настъпят 
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промени по отношение на наличните изходни данни и площите, оценката за 

техническия потенциал ще се актуализира съобразно настъпилите промени. 

5.3. Водна енергия 

 Енергийният потенциал на водния ресурс в страната се използва за 

производство на електроенергия от ВЕЦ и е силно зависим от сезонните и 

климатични условия. 

 Съществуващият технически и икономически потенциал за големите 

ВЕЦ вече е използван или е неизползваем поради ограничения от съображения за 

опазване на околната среда. 

 Условно обособена част сред хидроенергийните обекти са малките ВЕЦ с 

максимална мощност до 10 МW. Те се характеризират с по-малки изисквания 

относно сигурност, автоматизиране, себестойност на продукцията, изкупна 

цена и квалификация на персонала. Тези характеристики предопределят 

възможността за бързо започване на строителството и за влагане на капитали 

в дългосрочна инвестиция с минимален финансов риск. Малките ВЕЦ могат да 

се изградят на течащи води, на питейни водопроводи, към стените на 

язовирите, както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната 

система. Малките ВЕЦ са подходящи за отдалечени от електрическата мрежа 

потребители, могат да бъдат съоръжавани с българско технологично оборудване 

и се вписват добре в околната среда, без да нарушават екологичното равновесие. 

 При направената оценка на енергийният потенциал на съществуващите 

гравитачни водопроводи за община Неделино не е установен практически 

използваем енергиен ресурс. През територията на общината преминават 

множество нискодебитни реки и дерета със силно изразен сезонен отток.. 

Анализа на хидроенергийния потенциал на тези водоизточници към момента 

също не предполага практическото му използване. С развитие на технологиите 

за усвояване на енергията на бавнотечащи води е възможно да се инсталират 

такива съоръжения на част от реките и изкуствените водоеми. 

5.4. Геотермална енергия 

 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. 
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 До скоро се считаше, че в община Неделино няма източници на 

геотермална енергия, но на територията и бяха направени сондажи и бяха 

открити такива, температурата на водата не е много висока, но след 

допълнително затопляне тя може да бъде ползвана за отопление, а в бъдеще е 

възможно да бъдат открити и нови такива. Общината трябва да насочи 

интереса си и в тази област, защото тя е много актуална. 

 

5.5. Енергия от биомаса 

 От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен 

потенциал има биомасата. Неговото усвояване в близко бъдеще е безспорен 

национален приоритет, което налага разработването на цялостна програма за 

икономически ефективно и екологически целесъобразно използване на 

биомасата. Нарастването на употребата на биомасата, във всичките й форми 

и разновидности, трябва да става със скорост по-висока от нарастването на 

БВП.  

 Използването на биомаса се счита за правилна стъпка в посока 

намаляване на пагубното антропогенно въздействие, което модерната 

цивилизация оказва върху планетата. Биомасата е ключов възобновяем ресурс в 

световен мащаб. За добиването й е необходимо да се използва отпадък. За по-

голямата чaст от населението в развиващите се страни, биомасата е най-

важният източник на енергия, който им позволява да съчетаят грижата за 

околната среда с тази за собствения им комфорт.  

 За да стигне произведената енергия до потребителите е нужно да бъде 

изградена допълнителна мрежа за пренос на топлинна енергия.  

 Рентабилността зависи от наличието на суровина. До каква степен е 

рентабилно използването на биомаса на местно ниво, зависи до голяма степен 

от това, дали суровините са в достатъчно количество и ценово достъпни за 

набавяне. 
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Фиг. 3 и 4 – Диаграми представящи ситуацията в момента и потенциала за 

използване на биомаса от различни източници 

 Биомасата е естествен продукт на фотосинтезата, която се извършва 

във всички растения под въздействието на слънчевото греене. Затова тя е 

продукт на Слънцето и дотолкова, доколкото то огрява Земята периодично, 

то биомасата е напълно самовъзобновяващ се източник на енергия. И по 

специално отпадъчната биомаса е безплатен и един от важните алтернативни 

източници на енергия. У нас се оценява, че тъкмо биомасата има най-голям 

енергиен потенциал, в сравнение с всички други енергийни източници. С 

развиването на дърводобива и дървообработването у нас дървесните отпадъци 

могат все по-широко да се ползват като екогорива. Нейното значение нараства. 

Дървесната биомаса може естествено да се възобновява. 

 Една от най-бързо развиващите се технологии, която не изисква големи 

капиталовложения е производството на брикети и пелети. Брикетите и 

пелетите са продукти, получени чрез пресоване на раздробена отпадъчна 

биомаса без свързващо вещество. Като суровина за производството на брикети 

и пелети служат:  

 от дърводобива - вършина, клони, кора, маломерни и нестандартни обли 

материали, суха и паднала маса, материали, добивани при отгледните 

сечи, и др.; 

 от дървообработването - трици, стърготини, талаш, капаци, изрезки, 

малки парчета и др.;  

 от целулозно-хартиената промишленост - стърготини, кора, 

отпадъчна хартия и др.;  
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 от селското стопанство - слама, слънчогледови стъбла, лозови пръчки, 

клони от овощните дървета и др.  

 Директното изгаряне на дървесината под формата на дърва за горене е 

твърде неефективно. В замяна на това отпадъчната биомаса, преработена на 

брикети и пелети, има няколко пъти по- голяма калоричност. Около 2,5 кг 

брикети или пелети се равняват на 1 кг горивна нафта, или 1 тон брикети и 

пелети могат да заменят 500 литра горивна нафта.  

 

Вид гориво Калоричност, MJ 

Горивна нафта 49,2 

Брикети от кафяви въглища 19,5 

Кафяви въглища 15-16 

Възд. суха твърда дървесина 6,5 

Възд. суха мека дървесина 5,8 

Прясно отсечена дървесина 4,2 

Дървесни брикети и пелети 18-19 

Табл. 1 – Калоричност на горива 

 

 При изгарянето на дървесните брикети и пелети се получава пепел, 

която може да се използва като екологически тор, тъй като не съдържа сяра. По 

време на горенето не се получават вредни емисии. Отделеният въглероден 

двуокис (СО2) се усвоява от растенията при фотосинтезата. 

 

Вид гориво Пепелно съдържание % 

Брикети от кафяви въглища 4-10 

Кафяви въглища 10-25 

Суха дървесина 2-4 

Брикети от кора 1-3 

Дървесни брикети и пелети 0,9-1,5 

Табл. 2 – Пепелно съдържание на масово използвани горива 

 

 Анализът показва, че на територията на Община Неделино точно този 

вид биомаса би намерил приложение. Появяват се тенденции на замърсяване на 

въздуха през зимата от печки работещи с твърдо гориво – дърва и въглища. 

Начинът за разрешаване на проблема е или стимулирането на преминаване към 

отопление на електроенергия или по-евтиното преминаване към отопление от 

дървесни пелети и брикети. На този етап отоплението с този вид гориво е по-
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икономически неизгодно от отоплението на дърва и въглища, но въпреки това 

то трябва да се стимулира в името на по-чистата околна среда, в която 

трябва да живеем. 

 

5.6. Използване на биогорива в транспорта – На територията на община 

Неделино има 2 бензиностанции, като едната предлага и зареждане на газ, 

начинът за използване на биогорива е биодобавката в горивата. 

 

5.7. Използване на енергия от възобновяеми източници в транспорта – 

Потенциална възможност за в бъдеще за използване на такава енергия е 

използването на електромобили с колонки за зареждане снабдени с 

фотоволтаици. В момента почти няма електромобили на територията на 

общината, съответно липсват и колонки за зареждане (а и гъстотата им по 

територията на цялата страна е малка). Поради големите наклони по 

пътищата и ефектът от ползването им не е същият като в други части на 

страната с равнинен терен. Технологиите напредват и тяхното навлизане в 

ежедневието ни е неизбежно, така че и тези дребни проблеми едва ли ще ги 

спрат. 

 

6. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ, КОИТО СИ Е ПОСТАВИЛА 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

6.1. Административни мерки 

6.1.1. Съобразяване на общите и подробните устройствени планове за 

населените места в общината с възможностите за използване на енергия 

от възобновяеми източници; 

6.1.2. Минимизиране на административните ограничения  пред 

инициативите за използване на енергия от възобновяеми източници; 

6.1.3. Подпомагане реализирането на проекти на индивидуални системи за 

използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници; 

6.1.4. Намаляване на разходите за улично осветление; 

6.1.5. Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и 

изграждане на нови;  

6.1.6. Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени 

сгради; 
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6.1.7. Постепенна подмяна на остарелия и амортизиран автопарк. 

Осигуряване на участие в обучение по енергиен мениджмънт на 

специалисти от общинската администрация работещи в областта на 

енергийната ефективност; 

6.1.8. Модернизация на електропреносната мрежа в общината; 

6.1.9. Ремонт и поддръжка на електропреносната мрежа; 

6.1.10. Изграждане и експлоатация на системи за производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници; 

6.1.11. Стимулиране производството на енергия от биомаса. 

 

6.2. Финансово – технически  мерки: 

6.2.1. Технически мерки: 

6.2.1.1. Мерките, заложени в Програмата на община Неделино за 

оползотворяване на енергията от възобновяеми източници ще се 

съчетават с мерките, заложени в Националната Програма; 

6.2.1.2. 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; 

6.2.1.3. Изграждане на системи за улично осветление в населените места 

с използване на енергия от възобновяеми източници, като 

алтернатива на съществуващото улично осветление; 

6.2.1.4. Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия 

чрез използване на биомаса от селското стопанство по сектори – 

земеделие и животновъдство. 

 

6.2.2. Източници и схеми на финансиране: 

6.2.2.1. „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;  
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 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”, Национален доверителен екофонд, Международен фонд 

„Козлодуй”, договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори или 

финансиране от трета страна).  

 

6.2.2.2. „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; 

 Кредити с грантове по специализираните кредитни линии. 

 

 

7. ПРОЕКТИ 

7.1. Списък с предложените за реализация проекти 

№ по 

ред 

Проект Цел Финансира

не 

1. „Изграждане на система 

за улично осветление с 

използването на  

слънчева енергия в гр. 

Неделино”, там където 

няма такава и добавяне 

към съществуващата 

Насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници за да се 

подобри средата за живот и труд; 

 

Внедряване на енергоспестяващи 

Европейски 

фондове, 

Национално 

финансиране, 

Собствени 

средства 
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LED възможност за 

използване на слънчева 

енергия. 

технологии и мерки;  

 

2. Създаване на системата 

за събиране на 

информация за 

енергопотреблението на 

общинските обекти и 

изготвяне на точни 

анализи и прогнози 

Усъвършенстване на организацията за 

поддръжка и контрол на енергийните 

съоръжения; 

Подобряване качеството на 

енергийните услуги;  

 

Собствени 

средства 

3. Сгради общинска 

собственост – саниране 

и добавяне на 

възможност за 

използване на слънчева 

енергия чрез добавяне на 

елементи на покривното 

пространство 

Насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници за да се 

подобри средата за живот и труд; 

 

Внедряване на енергоспестяващи 

технологии и мерки;  

 

Европейски 

фондове, 

Национално 

финансиране, 

Собствени 

средства 

4. Добавяне на възможност 

за отопление на сградата 

на ОбА с котел на 

пелети или газ, който да 

допълни досегашното 

отопление с климатици 

и намали разходите на 

Общината за отопление 

Насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници за да се 

подобри средата за живот и труд; 

 

Внедряване на енергоспестяващи 

технологии и мерки; 

Национално 

финансиране, 

Собствени 

средства 

 Подмяна на котел на 

нафта с такъв на пелети  

или газ и поставяне на 

слънчеви колектори за 

затопляне на вода на 

покривното 

пространство на ОДЗ 

«Пролет» 

Насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници за да се 

подобри средата за живот и труд; 

 

Внедряване на енергоспестяващи 

технологии и мерки;  

 

 

5. Използване на 

геотермална енергия за 
Насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници за да се 

Европейски 

фондове, 
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отопление ако базисните 

условия за това го 

позволяват 

подобри средата за живот и труд; 

Внедряване на енергоспестяващи 

технологии и мерки; 

Национално 

финансиране, 

Публично-

частни 

партньорства 

 

7.2. Списък на реализираните  проекти 

№ по 

ред 

Проект Реализирана цел Финансиране 

програма 

1. Повишаване на енергийна 

ефективност в община 

Неделино чрез подмяна на 

елементи от уличното 

осветление 

Внедряване на енергоспестяващи 

технологии и мерки;  

 

ЕСКО договор 

2. ОДЗ „Слънце”, саниране, 

подмяна на дограма, 

отопление на пелети, 

слънчеви колектори 

Насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници за да се 

подобри средата за живот и труд; 

 

Внедряване на енергоспестяващи 

технологии и мерки;  

Красива 

България, 

Програма на 

Японското 

посолство 

3. Административна сграда 

на Община Неделино 

Внедряване на енергоспестяващи 

технологии и мерки; 

ПРСР 

4. Повишаване на енергийна 

ефективност в СУ „Св. 

Св. Кирил и Методий” 

Внедряване на енергоспестяващи 

технологии и мерки; 
МРРБ 

 

 

8. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

 

 Наблюдението и отчитането на „Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на Община 

Неделино 2020 – 2030 г.” се извършва от Община Неделино, която определя 

достигнатите нива на потребление на енергия от възобновяеми източници на 
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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  определян 

ефикасността от реализацията на проектите. 

 Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за 

изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници .  

 Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени чрез количествено 

и/или качествено измерими стойностни показатели /индикатори. 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Дългосрочната програма за енергийна ефективност на Община Неделино 

поставя рамката, в която да се движи Краткосрочната програма за енергийна 

ефективност като в нея се очаква и конкретиката да е по-голяма защото тя е по-

адаптивна към измененията на средата. 

 Основните изводи които могат да се направят от анализа на всички фактори, 

които влияят на развитието на община Неделино в посока използването на 

възобновяеми енергийни източници са: 

 Допълване на до момента изграденото енергийно ефективно улично 

осветление със захранване от фотоволтаици; 

 Използване на слънчеви колектори за затопляне на вода във всички възможни 

общински и със смесена собственост сгради и стимулиране на ползването на 

такива от населението; 

 Използване на фотоволтаици там където е целесъобразно в сгради общинска 

и смесена собственост и стимулиране на ползването на такива от 

населението; 

 Използване на дървесни пелети и брикети, там където е целесъобразно за 

подмяна на отоплението на котли с дизелово и твърдо гориво (дърва, 

въглища), стимулиране на населението за използването на такива; 

 В момента много е актуално замяната на котлите за отопление с нафта и 

твърдо гориво с такива на газ. В конкретната ситуация ще се взема 

решение кое е по-целесъобразно; 
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 Подмяна на остарелия автопарк на Общината с автомобили, които са с по-

малки вредни емисии; 

 Обучение на общински служители по енергиен мениджмънт; 

 Държавата разполага с по-мощен инструментариум за стимулиране 

използването на възобновяеми енергийни източници от общините, но 

общините също могат да повлияят на процеса като провеждат 

информационни кампании, провеждат срещи с потенциални инвеститори, 

съдействат да няма бюрократични пречки пред тяхната дейност на ниво 

общинска администрация. 

Очакваните резултати от изпълнението на Програмата са: 

 Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и 

енергия на територията на общината; 

 Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; 

 Повишаване на трудовата заетост на територията на общината; 

 Повишаване  сигурността на енергийните доставки; 

 Повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на  

населението. 

 

 

 

 

 

 

 


