
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Планът за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Неделино за периода 2015 – 

2020 г. е разработен от екип на Европейски център за качество ООД в сътрудничество с 

Асоциацията на родопските общини, като част от изпълнението на проект 50000 and 1 SEAPs – 

„Подкрепа на местните власти в развитието и интегрирането на ПДУЕ със системи за 

управление на енергията в съответствие с ISO 50001”, съфинансиран от Европейската комисия в 

рамките на Програма „Интелигентна енергия – Европа”. В същото време Планът отразява 

политиката и стремежа на Общинската администрация в Неделино да превърне общината в 

по-добро място за живеене, неизменна част от което е нейното устойчиво развитие.   

 План за действие за 
устойчиво енергийно 
развитие на Община 
Неделино 2015 – 2020 
г. 
Приет от Общински съвет гр. Неделино 
с Решение № 382 от 03.02.2017 г. 
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Община Неделино се присъедини към инициативата на Европейската комисия 

„Споразумение на кметовете” за ангажиране на европейските градове в борбата с 

климатичните промени на 13.06.2013г.  

Споразумението на кметовете е движение на местните и общински власти, 

ангажирали се доброволно да повишат енергийната ефективност и използването на 

възобновяеми енергийни източници на тяхната територия. Присъединявайки се към 

Конвента, Община Неделино поема доброволен ангажимент да постигне целите в 

областта на околната среда и енергията на ЕС чрез намаляване емисиите на 

въглероден диоксид (CO2) с най-малко 20% до 2020 г. За изпълнение на тези цели 

Общината стартира разработването на план за действие за устойчиво енергийно 

развитие и инициира дейности, свързани с енергийната ефективност и 

възобновяемите енергийни източници в публичния и частния сектор.  

Планът за действие за устойчиво енергийно развитие представлява план за 

намаляване на емисиите на парникови газове на територията на Община Неделино и 

набелязва мерките, които местната власт ще се стреми да изпълни, за да постигне 

целта си.  

Община Неделино е една от петте български общини, които в рамките на проект 

„50000 and 1 SEAPs“ ще интегрират своите Планове за действие за устойчиво 

енергийно развитие с внедрени системи за управление на енергията в съответствие с 

ISO 50001. 

 

Автори:  

Людмил Манев, Европейски център за качество ООД 

Борислава Захариева-Томова, Европейски център за качество ООД 

Десислава Пипкова, Европейски център за качество ООД 

Златка Николова, Асоциация на родопски общини 

 
С активното съдействие на Общинска администрация Неделино:   
 
 
 
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено 

нейните автори. Тя не отразява задължително мнението на Европейския съюз. 

Нито Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME), нито 

Европейската комисия носят отговорност за използването на съдържащата се в 

нея информация. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

 

Съкращен
ие  

Описание  

ВЕИ  Възобновяеми енергийни източници  
ВЕЦ  Водноелектрическа централа  
ГПСОВ  Градска пречиствателна станция за отпадни 

води  
Гр.  Град  
ДГС  Държавно горско стопанство  
дка  декар  
ДКЕВР  Държавна комисия по енергийно и водно 

регулиране  
ЕСКО  Компания за енергийни услуги  
ЕСМ  Мерки за енергийни спестявания  
ЗЕЕ  Закон за енергийна ефективност  
Кв.км  Квадратни километри  
кВт  Киловат  
кВтч  Киловатчас  
КЕП  Крайно енергийно потребление  
м  метри  
МВ  Мегават  
МСП  Малки и средни предприятия  
НМ  Населени места  
НСИ  Национален статистически институт  
ОА  Общинска администрация  
ОЗМ  Област за занаятчийски материали  
ПС  (Електрическа) Подстанция  
ПЧП  Публично-частно партньорство  
РЗП  Разгъната застроена площ  
Ср.надм.в.  Средна надморска височина  
т.н.е./г.  Тонове нефтен еквивалент на година  
ха  хектар  
хил. н. м3  Хиляди натурални кубически метри  
БГВ Битова гореща вода  
MWh  MegaWatthour/ мегаватчас  
kWh  KiloWatthour/ киловатчас  
MW  MegaWatt/ мегават  
kW  KiloWatt/ киловат  
МВтч  Мегаватчас  
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1. Въведение 

1.1. Обща стратегия в рамките на инициативата „Споразумение на 

кметовете“ 

„Споразумение на кметовете“ е европейско движение, чието основно 

предназначение е да подпомогне изпълнението на целите на ЕС 20-20-20, 

насърчавайки въвеждането на мерки за енергийна ефективност и използването на 

възобновяеми енергийни източници и съответно намаляването на емисиите на 

парникови газове на територията на различни европейски общини. Основните 

приоритети, заложени в „Европа 2020“ -  десетгодишната стратегия на Европейския 

съюз за растеж и заетост, са: 

 

 интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и 

иновации чрез по-ефективни инструменти в образованието, изследванията и 

иновациите; 

 устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 

икономика с по-ефективно използване на ресурсите;  

 приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, 

която да доведе до социално и териториално сближаване. 

 

Подписвайки Споразумението, община Неделино доброволно поема ангажимент да 

постигне и по възможност да надмине гореспоменатите цели, а именно: 

 

 да бъдат намалени емисиите на СО2 с поне 20% до 2020г.; 

 да се увеличи употребата на енергия от ВЕИ с поне 20% до 2020г; 

 да се намали енергопотреблението с поне 20% до 2020г; 

 

За да постигне тези цели, Общината ще предприеме административни, 

законодателни, технически и финансови мерки. Също така за подобряване на 

енергийната ефективност и разширяване използването на ВЕИ са предвидени 

действия по провеждане на мероприятия за намаляване на енергоемкостта на 

общинските обекти и услуги, разработване и прилагане на проекти, използващи 

местния потенциал от ВЕИ.  
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1.2. Нормативна база 

Настоящият план е разработен в съответствие с: 

 Енергийна стратегия на България; 

 Закон за енергийна ефективност; 

 Закон за енергията от възобновяеми източници; 

 Закон за опазване на околната среда; 

 Директива 2006/32/ЕС за енергийна ефективност при крайното енергийно 

потребление и енергийните услуги;  

 Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. 

относно енергийните характеристики на сградите;  

 Стратегически пакет „Енергия за един променящ се свят” на ЕС; 

 Правилата, определени в Инициативата” Споразумение на Кметовете”. 

 

 

1.3. Общинска енергийна политика (планове, програми, проекти) 

1.3.1 Програма за възобновяеми енергийни източници на 

Община Неделино 

Общинската програма за насърчаване на използване на енергия от възобновяеми 

енергийни източници (ВЕИ) е израз на политиката за устойчиво развитие на община 

Неделино. Програмата е съобразена с развитието на Южен централен район за 

планиране, особеностите и потенциала на община Неделино Заложените цели са 

съобразени и с основните цели, заложени в енергийната политика на Европейския 

съюз (ЕС), а именно „Насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници“. Програмата е съобразена с индивидуалните особеностите на Община 

Неделино, силните и слабите ѝ страни и цели да бъде отправна точка в процеса на 

вземане на решения в областта на ВЕИ. 

 

1.3.2 Общинска програма за  енергийна ефективност на  Община 

Неделино (2016- 2020) 

Стратегическа цел на енергийната програма – Създаване на предпоставки за 

превръщане на община Неделино в енергийно ефективна община и постигане на 

устойчиво развитие. В съответствие с анализа и визията за развитие на община 

Неделино и отчитайки възможностите и перспективите за местно развитие и развитие 
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на региона, както и структурните проблеми, които трябва да бъдат решени в периода 

до 2020г., са определени следните приоритети  

 Повишаване на енергийната ефективност в сградите, общинска собственост; 

 Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията 

на общината; 

 Въвеждане на управление на енергията на територията на общината. 

 

               1.3.3 Общински план за развитие на община Неделино (2014-2020) 

Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на община 

Неделино. По същество планът се разработва и прилага в общия контекст на 

актуалната законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в 

България и Европа, като има за цел да изяви местната специфика и да предложи 

аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, културните и 

управленските предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на общината. 

Тези решения очертават общата рамка и последователност от конкретни действия за 

устойчиво развитие на местно ниво. 

 Стратегическа цел 1: Пълноценна градска среда 

 Стратегическа цел 2: Икономика на знанието и равните възможности 

 Стратегическа цел 3: Изявени в единство наследство и изкуство 

 Стратегическа цел 4: Активна роля в развитието на региона 

 

2. Фактори, влияещи на енергийното планиране в община 

Неделино 

2.1. Географско планиране и територия 

 

Община Неделино е разположена в Южния Централен регион и е една от 

съставните общини на област Смолян. Общината заема централният южен дял 

на Средните Родопи и обхваща територия от 102,3 кв.км, при надморска 

височина от 450 до 1200 м. Намира се на 15 км от гр. Златоград, на 30 км от гр. 

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

на 165км от гр. Пловдив. 

На юг община Неделино граничи с община Златоград, на изток с община  

Джебел, на север и северозапад и Ардино (област Кърджали), на запад и 

югозапад с община Мадан. Общината включва 16 населени места с общо 
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население 7 221 жители (към 01.02.11 г.), като 14 от населените места са с 

население под 500 души. В рамките на община Неделино има 6 кметства.  

Съществува изградена пътна мрежа. Единственият път IV клас, минаващ през 

общината е село Бял Извор - Неделино - Златоград, останалите пътища са 

местни. Административният, индустриален и културен център на общината – гр.  

Неделино е разположен по течението на река Неделинска, между общините 

Златоград, Ардино и Джебел.   

Теренът, на който е разположена общината е със силно пресечен планинско - 

горски релеф, а средната надморска височина е 400-500 м. Релефът е 

предимно планинско-хълмист, а в по-високите части релефът – планински, 

което влияе върху цялостното социално-икономическо, селищно и 

инфраструктурно развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Природни ресурси и условия 

2.2.1 Релеф 

Общината е разположена върху терен със силно пресечен планинско горист 

релеф, със средна надморска височина 700м. Неповторимата природа на 

Родопите явяваща се уникално съчетание от чист планински въздух, воден 

ресурс, планински и скален масив, биоразнообразие привлича любители на 

планината, туристи и чужденци. Релефът е планинско – хълмист, а в по-

високите части планински, което дава отражение върху цялостното и социално-

икономическо, селищно и инфраструктурно развитие. 
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2.2.2 Климат 

Климатът е преходно континентален и се характеризира със сравнително 

мека зима и горещо лято. Влияние върху климатичните условия в Община 

Неделино оказват надморската височина и особеностите на релефа. В 

климатично отношение районът принадлежи към континентално- 

средиземноморската климатична област, южнобългарската климатична 

подобласт и източно-родопския нископланински климатичен район. 

Територията на общината се характеризира с континентално – 

средиземноморски климат с подчертано влияние на Беломорието, 

модифициран от особеностите на планинския релеф, в по - високите части на 

територията на общината се наблюдава понижение на температурата, 

увеличение на количеството валежи и скоростта на вятъра. 

Средиземноморското влияние прониква главно по течението на р. Арда, тъй 

като планинските ридове, заобикалящи долината на р. Неделинска и р. 

Върбица частично възпрепятстват директното му въздействие от юг. Сложният 

нискоридов и долинен релеф също влияе при формиране на отделните 

елементи на климата, както следва: Средногодишната температура на въздуха 

е 10,8°С с максимум през юли 20,6°С и минимум през януари - 0,8°С, което 

говори за умерено лято и сравнително мека зима. Екстремните стойности на 

средногодишната максимална и средногодишната минимална температура са 

съответно 17,1°С и 4,9°С, като средномесечната максимална е през август 

/28,9°С/, а средномесечната минимална през януари /- 3.9° С/. Най висока 

дневна температура е измерена през месец август 38,2° С, най -ниска стойност 

е измерена през януари минус -22 С. Годишната температурна сума за периода 

с активна вегетация е 3500 градуса, което благоприятства отглеждането на 

средно топлолюбиви култури.  

 

Таблица 1. Климатични характеристики на община Неделино 

№ Показател Стойност 

1. Максимална температура оС 40 

2. Минимална температура оС -18 

3. Средна годишна температура оС 20 

4. Максимално количество валежи (годишно мм) 137 

5. Минимално количество валежи (годишно мм) 38 

6. Средно годишно количество валежи (мм) 105 

7. Максимално влажност (отн.%) 85 

8. Минимална влажност (отн.%) 64 

9. Средна годишна влажност (м/с) 75 

10. Средна годишна скорост на вятъра  (м/с) 1,1 

11. Преобладаващи ветрове в общината (посока) Изток – запад – юг 
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2.2.3 Водни ресурси 

Характерно явление за река Неделинска са честите наводнения, при които 

оттокът нараства и предизвиква значителни щети. Продължителността на 

високата вълна трае от 28 до 122 часа, като времето на покачване е 

сравнително кратко - от 10 до 40 часа. Има случаи, в които обемът на високата 

вълна превишава значително, при което водните нива се покачват с 3-4 м. За 

целите на превантивната защита от наводнения по р.Неделинска и притоците й 

са изградени многобройни прагове, баражи и са коригирани отделни речни 

участъци. В периоди на маловодие нивото на водата в р. Неделинска спада до 

0,2 м, което води до спадане на нивата на водата в кладенците за питейно 

водоснабдяване и затруднява ползването на вода за други цели. Река 

Неделинска е с ниска честота на пресъхване, но по-голямата част от притоците 

й пресъхват ежегодно. Друга важна съставна част на водните ресурси са 

подземните води. Те са неравномерно разпределени по територията на 

водосбора и ограничени по размер, но изключително важни, тъй като имат 

голямо значение за водоснабдяването на населените места с питейна вода. 

Експлоатационните запаси на пресните подземни води се оценяват на 300-350 

л/сек, като около 50% от тях са включени в експлоатация. Негативно 

въздействие върху експлоатационните характеристики на подземните води 

оказват някои от баластриерите в коритото на реката, които водят до неговото 

удълбочаване и съответно до понижаване нивото в някои от кладенците за 

питейно водоснабдяване. На територията на общината няма минерални извори 

2.3. Население 

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

Долен и Горен Върли дол, Върлино, Гърнати, Диманово, Дуня, Изгрев, Козарка, 

Кочани, Кундево, Еленка, Крайна, Оградна, Средец, Тънка бара. По данни на 

Националния статистически институт към 31.12.2014 г. населението в община 

Неделино е било 6522 души, от които 3189 са мъже и 3333 са жени. В града 

населението е 4185 души, от които 2043 мъже и 2142 жени, а в селата общото 

население е 2337 души, от които 1146 мъже и 1191 жени. Гъстотата на 

населението е сравнително висока – 63,75 души/кв. км. Естествения прираст е -

55. 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 общината се реализират в повече от 

една дейност. Търсят се възможности за по-пълноценно използване на 

наличните човешки ресурси. Етническият състав на населението на общината 

включва и малцинствени групи. Демографските показатели на общината са 

влошени, но спрямо общата картина в страната процесите могат да се 

овладеят. Периферните населени места се обезлюдяват, съществуват трайни 
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тенденции за миграция към по-големи градове и емигриране в чужбина. В 

процеса на механично движение по-голямата част от мигриращото население 

се е насочвало към общинския център. 

 

Таблица. 2. Разпределение на населението по пол и местожителство 

 Общо Брой на 
мъжете 

Брой на 
жените 

Община Неделино 6522 3189 3333 

В града 4185 2043 2142 

В селата 2337 1146 1191 

Източник: НСИ 

 

2.4. Сграден фонд 

Енергопотреблението в сградите има най-голям дял от общото 

енергопотребление на общината, поради което е направен анализ на 

съществуващия сграден фонд. Според извършеното преброяване през 2011г. е 

документиран следният жилищен фонд за община Неделино: 

Таблица 3. Сграден фонд на община Неделино според вида на сградата 

Община Общо Вид на сградата 

Жилищна 

обитавана 

Жилищна 

необитавана 

Жилищна за 

колективно 

домакинство 

Вили 

Неделино 2687 2032 419 - 236 

Източник: НСИ 
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Фиг.1. Структура на сградния фонд според вид на сградата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Както се вижда от данните в таблица 3 и фиг.1  15% от сградния фонд на община 

Неделино е необитаем – за тези сгради общината няма да предприема мерки за ЕЕ, 

9% са жилищните сгради за временно ползване и 76% са обитаемите сгради.  

 

Таблица 4. Сграден фонд на община Неделино според конструкцията 

Община Общо Според конструкцията 

Стоманобетонни 

- еднопанелни 

Стоманобетонни- 

скелетни 

Масивни 

Неделино 2687 3 198 2457 

Източник: НСИ 

 

Както се вижда от данните в таблица 4 в община Неделино преобладават 

масивните сгради, които представляват почти 92% от сградния фонд на 

територията й. Огромна част от сградния фонд у нас е построен в близкото 

минало и се нуждае от привеждане в съответствие с новите стандарти за 

енергийна ефективност. Поради факта, че потреблението на енергия в 

сградите е най-голямото перо от общото потребление, общината предвижда 
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задължително енергийно обследване на общинските сгради и проучване на 

ВЕИ потенциала в района с цел въвеждане на ВЕИ инсталации. 

 

Таблица 5. Жилищни сгради според периода на построяване 

Община 

Неделино 

Общо Период на построяване 

До края 

на 1949 

1950-

1959 

1960-

1969 

1970-

1979 

1980 -

1989 

1990-

1999 

2000-

2011 

Сгради 2687 121 213 513 577 877 299 87 

Жилища 3828 138 277 708 866 1339 394  106 

 

 

Според данните показани в таблица 5. ясно личи, че в община Неделино 

най-много сгради и съответно жилища са били построени в периода до 1980-

1989г. (1339 –жилища; 877 - сгради). След този период се наблюдава рязък 

спад в жилищното строителство, каквато е тенденцията и днес.  По-старите 

сгради се характеризират с топлинни загуби в пъти по-високи в сравнение с 

тези на новото строителство поради липсата на топлоизолация, което 

способства за повишено енергопотребление, особено през зимата. Само малка 

част от сградите са построени след 1990г.,  следователно по-голямата част от 

жилищния фонд в Община Неделино има нужда от енергийно обновяване.  

 

 Водоснабдяване и канализация  

Водоснабдяването на висока зона в гр. Неделино и част от с. Долен, община 

Златоград се осъществява от помпена станция, намираща се в с. Крайна. 

Помпената станция е пусната в действие през 1981г. и се състои от два броя 

/2бр./ шахтови кладенци. Общия дебит на шахтовите кладенци е 

приблизително 10 л/сек, като около 65% от населението в гр.Неделино се 

водоснабдява от тези шахтови кладенци. От помпената станция водата се 

подава до водоем висока зона. Водоема висока зона е с вместимост 700 куб.м. 

Оттук по гравитачен път се захранва по-голямата част от населението в града. 

Останалата част от населението (35%) се захранва от 3 броя водоизточници, 
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каптирани на р. Мързянска /приток на р. Неделинска/,  като общият им дебит 

възлиза на около 3л/сек. Водата от тези каптажи се подава до водоем ниска 

зона, посредством етернитови тръби Ф-150 с дължина на тръбите 6 км. 

Водоема ниска зона е с вместимост около 200 куб.м. и от него се 

водоснабдяват 35% от населението в града. Към водоема се подава вода и от 

други водоизточници.  

- Каптаж „Шайдица” с дебит от 10л/сек. до 20л/сек.,като дължината на тръбите 

до водоем ниска зона е 7 км.,етернитови тръби Ф-150 

 - Каптаж „Омарев дол” с дебит от 2,5л/сек. до 13л/сек., с дължина на тръбите 

до водоем ниска зона - 3 км. и вид на тръбите Ф-150 етернитови.  

Водата подадена до водоема ниска зона и от водоема до жителите на гр. 

Неделино се осъществява по гравитачен път. Водопроводите от помпената 

станция до водоем висока зона- гр.Неделино, до с. Долен и с. Старцево са 

напорни с диаметър на тръбите от Ф-130 до Ф-160 с обща дължина около 12 км.  

При водоснабдяване на Община Неделино се използват подземни и каптирани 

води. Многогодишни са усилията на община Неделино да разреши проблемите 

във връзка с водоснабдяването на съставните и населени места. Общината не 

разполага с добри в количествено отношение водоизточници и има недостиг на 

вода през летните месеци. Водоснабдителната мрежа е остаряла и се нуждае 

от подмяна и реконструкция. През 2002 г. във връзка с осъществяване на 

проект по програма ФАР беше подменена част от мрежата – водоснабдителна 

група гл.клон V в гр. Неделино. Потреблението на вода за една година на един 

жител е около 34 м³. В системата на „ВиК” на територията на община Неделино 

се използват подземни води за питейно-битово водоснабдяване на населените 

места, със средногодишен максимален експлотационен дебит Qср. =11,200 л 

8сек. През 2001 година започна регистрирането на всички съществуващи 

каптирани водоизточници/извори/ с дебит под 10 м³/ ден. През 2002 година е 

изграден 700 м³ водоем за питейни нужди на гр. Неделино. Изградена е 2 км. 

водопроводна мрежа от полиетилен висока плътност Ø75 и Ø90. Извършен е 

частичен ремонт на съществуващите водни съоръжения и водопроводни мрежи 

в някои населени места. Общо подадената вода през 2014 година е 368 хил. м³ 

, при полезно използвана вода 184 хил. м³. Това число недвусмислено говори, 

че поради силно амортизиралата водопреносна мрежа значително количество 

вода се губи и недостига реално до консуматорите.” Проблем на ВВМ в 

общината е факта , че над 50 % от наличната такава е изпълнената от азбесто 

- циментови тръби. Тези тръби са силно амортизирани и в голямата си част не 

отговарят на изискванията на "Норми за проектиране на водоснабдителни 

системи". Недостатъците на изградената водоснабдителна система в града 

могат да бъдат обобщени в следните направления: 
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1) Слабата форма на зониране на ВВМ на града определя наличието на 

ненужно високи напори в ниските части, които водят до увеличаване броя на 

авариите и оттам до загуби на вода.  

2) Разликата в котите на различните водоеми води до преливане и загуба на 

вода, а оттам до непълно оползотворяване на водните количества от някои 

водоизточници. 

 3) Амортизираната вътрешна водопроводна мрежа, изградена от тръби с 

малки диаметри, не може да осигури постоянни напори в зоните, не могат да се 

поддържат еднакви хидравлични условия във всички квартали на града.  

4) Започналото ново застрояване не винаги е обезпечено с водопроводна 

мрежа и съоръжения, което води до самостоятелни неиздържани технически 

решения за водоснабдяване на отделни сгради и улици.  

С цел преодоляване на посочените проблеми и подобряване на 

водоснабдителната мрежа в гр. Неделино и част от населените места в процес 

на изготвяне са идейни и работни проекти за изграждане или реконструкция на 

вътрешната водопроводна мрежа в града и населените места. Необходимо е 

също така изграждане на външно захранване и каптажи за част от населените 

места . С поетапното реализиране на тези проекти ще се реши проблемът с 

водоснабдяването в общината (реконструкция на ВВМ, зонирането, 

проектирането и изграждането на допълнително предвидените съоръжения). 

Необходимо е добро планиране и приоритетност в тази посока, с оглед 

целесъобразно разходване на наличните средства и осигуряване на 

допълнителни такива по европейските програми и фондовете след 2011год. 

Тъй като съществуващата водопроводна мрежа е много стара в по-голяма част 

от населените места, изградена от етернитови тръби е наложителна подмяна 

на същата , поради честите аварии и течове. При наличие на природни 

дадености , в някои населени места има недостатък на вода, поради липса на 

изградени съоръжения. Като обобщение - необходимо да се извърши 

реконструкция на ВВМ, с което ще се намалят загубите на питейна вода и ще 

се повиши качеството на същата. До няколко месеца предстои вкарване в 

експлоатация и на допълнителен водоем от 700 кв.м , с които се цели 

излишните количества вода, които преливат през нощните часове от другите 

водоеми да се събира в този допълнителен басейн и по този начин да се 

премахне водния режим през летните месеци. 

По официални статистически данни за ЮЦР 65% от населението е обхванато в 

канализационна мрежа, но това е условно по отношение на Община Неделино , 

където изградена частична канализационна мрежа има само в гр. Неделино. 
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Всички останали населени места са без канализация. Приоритет в 

инвестиционната екологична програма на община Неделино е изграждането, а 

където е необходимо и реконструкция на канализационните мрежи по населени 

места, строителство на отвеждащи колектори, както и пречиствателни станции 

за битови и отпадни води към тях. Съществуващото положение показва че 

водоснабдени от ВиК са 75 % от жителите на общината и 25% са водоснабдени 

от собствени водоизточници. Около 65% от жителите са обхванати от 

канализиране на отпадните води. Наличие на пречиствателни станции за 

питейни води, а също и наличие на ПСОВ няма.  

 

2.5. Транспорт и пътна инфраструктура 

Достъпът до територията на Община Неделино се осъществява единствено 

от автомобилен и автобусен транспорт. Основният третокласен път пресичащ 

Община Неделино е Пловдив – Смолян – Неделино – Златоград – границата с 

Гърция /Ксанти/. Стратегически важно за Община Неделино и съседните 

общини е реализацията на част от международното трасе гр. Неделино, Р 

България – Комотини, Р Гърция. 

Общото състояние на общинската пътна инфраструктура налага 

предприемането на спешни мерки. Същата се нуждае от основен ремонт и 

рехабилитация. Извършваните периодични ремонти не подобряват пътната 

обстановка. Налице са пътни участъци, свързващи населените места, които са 

без асфалтово покритие и такива, които са необезопасени и са предпоставка за 

ПТП. Липсата на инфраструктура затруднява придвижването и комуникациите 

между отделните населени места. През зимните месеци някои от тях дори 

остават и без транспортни връзки. 

 

2.6. Земеползване 

Общината разполага със сравнително малко обработваема земя. 

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

обработваемата земя представлява 27 327 дка, т.е. около 81,6% в т.ч. ниви 20 

822дка, трайни насаждения – 259 дка и естествени ливади 6 291 дка. От 

общите земеделски територии 15 659 са частни, което представлява – 46,7%. 
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Таблица 6: Данни за земеползването в община Неделино 

Землище  Ниви  Ливада  Трайни 

насаждения 

Земи по чл. 19 /временно 

общински/ 

Обща площ 

на 

землището 

Брой имоти Площ в дка 

Неделино 12136,8 1483,7 1434,3 1860 4565,2 43 727,3 

Върли дол 1019,2 399,3 455,3 669 1104,66 9 267,4 

Оградна 666,2 1020,9 448,6 611 1360,37 5 210,9 

Кундево 144,3 814,4 - 439 954,45 6 820,4 

Изгрев 779,6 50,5 576,9 299 635,548 3 518,1 

Средец 557,8 1226,0 0,55 530 1046,955 5 842,5 

Бурево 326,1 440,5 20,3 388 758,581 2 846,8 

Гърнати 1214,5 460,9 121,3 153 309,656 7 543,7 

Диманово 396,3 92,1 166,3 540 1028,933 1 826,8 

Кочани 723,4 14,89 347,97 260 423,954 3 837,1 

Еленка 1012,6 287,6 190,0 399 790,85 2 886,1 

Тънка бара 311,7 30,8 118,8 33 82,284 2 028,1 

Върлино 616,3 53,5 231,6 281 628,165 3 265,2 

Козарка 868,5 34,2 431,9 316 800,899 3 637,2 

 

2.7. 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 територии 15 659 са 
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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. За лични нужди стопанствата 

отглеждат също – фасул, царевица, житни култури. Районът е с традиции в 

отглеждането на тютюн и картофи и това са основните култури. Ежегодните 

количества картофи, произвеждани в общината, са в рамките на 400- 500 тона. На 

територията на областта и общината се отглеждат за масово производство предимно 

средно ранни и късни сортове картофи.  

Релефът и климатът в Неделино благоприятстват развитието на животновъдство и 

то предимно на високопланинско животновъдство. 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. Броят на говедата през последните години запазва 

едно постоянно, но относително ниско равнище. В селата няма изградени 

изкупвателни пунктове или фабрика за производство на млечни произведения. Няма 

стабилен пазар за произвежданата продукция на месо и мляко, поради което същото 

се оказва нерентабилно и производителите свиват производството. Аграрният сектор 

се намира в процес на приспособяване към европейските стандарти за качество, квоти 

за износ и др.  

 

2.8. Горски фонд 

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. 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 самонастанили 

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. Дървесното богатство 

предпоставя благоприятни условия за развитие на дърводобива и 

дървообработващата промишленост. Основните проблеми са свързани с 

болестите по горите (в края на лятото и началото на есента боровите гори се 
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нападат от борова процесионка), с повредите по младите борови култури от 

мокър сняг (прекършване на върховете и клоните на дърветата), с 

регистрираните немалко нарушения от незаконна сеч и незаконна паша, с 

бракониерството и в най-малка степен с горските пожари. Слабите залесителни 

мероприятия през последните десетилетия като цяло не подобриха общата 

екологична обстановка в общината. Липсата на тези мероприятия засилиха 

противоерозионните функции на горските екосистеми, като доминиращото 

залесяване предимно с иглолистни видове (черен и бял бор) има и някои 

неблагоприятни последици. Поради значителната им площ, горите в община 

Неделино са важен ресурс за нейното социално-икономическо развитие. Все 

още обаче те не се използват достатъчно ефективно и не допринасят в 

необходимата степен за подобряване на стопанските резултати в общината. 

Горските ресурси продължават да бъдат включени активно в стопанския оборот 

и да носят повече приходи при цялостното несъобразяване с техния 

възпроизводствен потенциал. 

 

2.9. Промишленост и услуги 

На територията на община Неделино извършват дейност следните основни 

предприятия и учреждения общинска и държавна собственост: Общинска 

администрация , “ Електроразпределение – Пловдив “ ЕАД – клон Смолян , АЗ 

– Дирекция “ Бюро по труда “ гр. Златоград, РПУ, ОС“ЗГ” Неделино, 

Медицински център и над 300 частни фирми и дружества. Промишлеността, 

която до преди 10 години е осигурявала половината от материалното 

производство, сега отчита нулеви показатели. Машиностроителните 

предприятия са закрити. Туризмът е стопански отрасъл с неизползван 

потенциал в община Неделино. 

 

Действащите малки предприятия са в сферата на шивашката промишленост, 

търговия, транспорт. Липсата на инвестиции и преференции за частния бизнес 

свива мащабите на малките фирми. Понастоящем икономическото състояние 

на стопанските обекти в общината е сходно с общото състояние на 

икономиката на страната. По-голяма част от фирмите страдат от едни и същи 

явления,характерни за икономическата конюнктура в страната: 

 -продължителна ниска икономическа активност;  

-слаба финансова дисциплина.  

Приходите от продажби се използват за материали, суровини, енергия, за 

работна заплата, и натрупване на скромна печалба. Няма възможност да се 

отделят средства за инвестиции, за технологично обновление, за машини и 

съоръжения, без които не може да се провежда политика на обновление.  
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2.10. Отпадъци 

Общо за територията на Общината през 2010г отпадъците са 2594,8 м³, 

съгласно отчетните карти от Националната система за екологичен мониторинг 

на МОСВ. Значителна част от отпадъците се извозват в депата, но съществува 

и произволно, неорганизирано изхвърляне на отпадъците. Най-голямото 

количество отпадъци, които се генерират на територията на община Неделино, 

са битовите отпадъци. От 2006г. ТБО на община Неделино се приемат на 

регионалното депо гр. Мадан. Към настоящия момент единственият източник 

на финансиране на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на 

твърдите битови отпадъци е общинския бюджет. През 2007г. са бракувани 

40бр.метални контейнера 4м3, поради дълготрайната им амортизация. Със 

средства от ПУДООС са закупени нови съдове за смет – 290 броя тип “ Бобър “ 

и 740 бр. поцинковани кофи 110л, както и два сметоизвозващи автомобила, 

които покриват равномерно всички населени места в общината.  

Общият брой на обхванатото население в съществуващата система за 

събиране на отпадъците е 6203 или в процент от общото население в 

общината е 68%. Събирането и извозването на отпадъците на община 

Неделино се извършва от специализирано звено към общинска фирма 

„Хигиена, чистота и благоустройство”. В Общината няма разделно събиране на 

отпадъците и до момента не са използвани съществуващите методи за 

преработка на отпадъците преди предаването им за крайно обезвреждане. В 

отговор на изискванията на Директива 75/442/ЕС за отпадъците, Директива 

91/689/ЕС за опасни отпадъци и Стратегията на Европейския съюза 

управление на отпадъците, политиката на МОСВ доведе до ограничаване на 

броя на депата и ликвидиране на тези, които не отговарят на нормативните 

изисквания. Това налага предприемане на действия свързани с промяна на 

досегашната система на събиране на отпадъци, водеща до намаляване 

количеството на отпадъците за депониране, като се въведе разделно събиране 

и се обособи претоварна станция. Кметовете на Общините Неделино и 

Златоград имат споразумение за съвместна дейност за управление на 

отпадъците, включваща изграждане на претоварни станции и въвеждане на 

разделно събиране. За района на община Неделино е организирано 

транспортирането на всички отпадъци до сметищното депо в град Мадан. 

Извозването на отпадъците се осъществява, съгласно предварително изготвен 

маршрутен график за обслужваните населени места в общината. В гр. 

Неделино се извозва от 3 до 5 пъти месечно, а в останалите населени места - 2 

пъти месечно. На територията на община Неделино няма фирми, които да 

генерират опасни отпадъци. 
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2.11. Защитени територии и биоразнообразие 

На територията на Южен централен район за планиране са разположени 15 

резервата, 9 поддържани резервата , части от националните паркове” 

Централен Балкан “ и “Рила “ , много природни забележителности и местности. 

В червената книга на България са споменати следните видове, характерни за 

тази част на Родопите: 

- Гръцка ведрица – рядък вид, български ендемит  

- Оливеров минзухар- рядък вид, включен е в списъка на защитените 

растения в България  

-  Веленовскиево плюскавиче - рядък вид, български ендемит  

- Средиземноморски шпорец - рядък вид  

- Червенодръжково шапиче - рядък вид  

- Фривалдскиев зановец - рядък вид, български ендемит  

- Родопска люцерна - рядък вид, български ендемит  

- Ниско бясно дърво - рядък вид  

- Анасоновиден воден морач - рядък вид  

- Фривалдскиев пчелинок  

Впечатление правят още красивите диви орхидеи, пролетното Ботурче, джела, 

планинското кокиче, родопското подрумче и много други редки растения.  

Животинският свят в района се отнася към централния високопланински 

фаунистичен район. 

 

3. Енергийна система и енергийни източници на Община 

Неделино 

3.1  Енергийни мрежи 

3.1.1 Електрическа мрежа 

Електроразпределението в община Неделино се осъществява от ЕВН – България 

АД. Електроенергийната система е добре развита и оразмерена да поеме по-голямо 

натоварване.  Мрежата от СН се нуждае от доизграждане и реконструкция. 

Недостатъчна е мощността в мрежата от трансформаторни постове. По последни 

данни броя на трафопостовете в общината е 38, мрежите ниско напрежение (НН) са с 

дължина 79,7 км, а изградената електропроводна мрежа на територията на общината 

е 68,1 км.  
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3.1.2 Други енергийни мрежи 

Община Неделино не разполага с газоразпределителна и топлоснабдителна 

мрежа.  

 

3.2 Източници на енергия и енергиен потенциал в Община Неделино 

3.2.1. Полезни изкопаеми 

Наличие на полезни изкопаеми и минерални води не е установено. Нерудните 

полезни изкопаеми са: варовик, чакъл и пясъци /строителни материали/. 

Общината не е богата на подземни богатства с промишлено значение, с изключение 

на инертните материали по течението на река "Неделинска". 

 

3.2.2. Водни ресурси 

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.  

 

 

3.2.3. Слънчева радиация 

В Община Неделино съществуват технологични възможности за оползотворяването 

на слънчевата енергия. Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с 

нагряването на вода чрез електричество. Енергийното потребление в бита и услугите 

може да бъде значително намалено чрез разширено използване на ВЕИ, предимно 

слънчева енергия, както в ремонтирани, така и в новопостроени сгради. 

Слънчеви термични системи за топла вода на обществени/общински обекти 

(болници, детски градини, социални домове), както и стопански обекти (системи за 

сушене на дървен материал и селскостопански продукти), могат да намерят голямо 

приложение в програмите за използването на ВЕИ. 

Разположението на региона в географско отношение осигурява значителна 

амплитуда на слънчевата радиация, като интензивността на тази радиация играе 

важна роля във формиране нивото на замърсяване на въздуха. Количеството пряка 

радиация зависи предимно от височината на слънцето, което определя и вида на 

нейния дневен и годишен ход. Максимумът е съответно в часовете около обяд и през 
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месеците юни и юли. Средногодишната сума на слънчевото греене за разглеждания 

регион е 2204 часа, минималната 2030 часа и максималната 2398 часа. Максимумът е 

през летните месеци  (юли-318 часа), а минимумът през зимните  (декември – 56  

часа). Средногодишният брой на дните без слънчево греене е 64, от тях 44 през 

зимните месеци. Районът се характеризира с добра радиационна характеристика. 

Годишната продължителност на слънчевото греене и сумарната слънчева радиация не 

стимулират вторични химични реакции. 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. 

Краткосрочната програма по ВЕИ за следващия тригодишен период, в частта 

въвеждаща използването на термични слънчеви колектори, включва общински сгради, 

потребяващи електроенергия или течни горива за производство на гореща вода. 

Генерирането на електроенергия от слънчеви фотоволтаици е една съвременна и 

свръхмодерна енергийна технология. Слънчевата фотоволтаика, въпреки бързо 

падащите цени, остава много зависима от преференциални условия. 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. 

 

3.2.4. Вятър 

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 промени по отношение на наличните изходни данни и площите, оценката за 

техническия потенциал ще се актуализира съобразно настъпилите промени. 

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 подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра ще зависи и от 

прилагането на нови технически решения. 

 

3.2.5. Биомаса 

От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен 

потенциал има биомасата. Неговото усвояване в близко бъдеще е безспорен 
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национален приоритет, което налага разработването на цялостна програма за 

икономически ефективно и екологически целесъобразно използване на 

биомасата. 

Биомасата е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За добиването й 

не е необходимо изсичане на дървета, а се използва дървесният отпадък. За ¾ 

от хората, живеещи 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 бъде транспортирана 

произведената енергия до потребителите е нужно да бъде изградена 

допълнителна мрежа за пренос на топлинна енергия. От всички ВЕИ, 

биомасата (дървесината) е с най-голям принос в енергийния баланс на 

страната. 

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. На фона на оценката на потенциала от биомаса може 

да се твърди, че употребеното за енергийни нужди количество биомаса в 

страната не е достигнало своята максимална стойност. Трябва да се вземе под 

внимание, че битовият сектор сега е основния консуматор (86%) на биомаса 

(почти изцяло дърва за огрев) в страната. За периода 2005-2014 г. употребата 

на биомаса в битовия сектор се е увеличила 3,8 пъти, докато употребата на 

почти всички останали горива и енергии е намаляла. 

 

3.3. Външни енергийни източници 

3.3.1. Въглища 

 На територията на общината не са открити залежи на енергийни ресурси.  

В България, както в повечето страни членки на ЕС, първичното производство на 

енергия не може да задоволи потреблението и страната е силно енергийно зависима, 

защото внася повече от 70 % от първичните си енергийни ресурси. Като основни 

източници на енергия се разчита предимно на вносни руски горива - петрол, природен 

газ, качествени въглища и ядрено гориво. 

 

3.3.2. Електрическа енергия и електроснабдяване 

Електроснабдяването в община Неделино се осъществява от „ЕВН Разпределение 

България” АД както електро-преносната, така и електроразпределителната мрежа към 
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нея. Дейността на дружеството се осъществява в съответствие с нормативната база за 

енергийния сектор в страната, поставена със Закона за енергетиката и приетите 

поднормативни актове. Всички населени места са електрифицирани. По отношение на 

енергоносителите, баланса се формира от течните горива (нафта), ел.енергия и 

твърдите горива. 

 

3.3.3. Топлинна енергия и топлоснабдяване  

Отоплението в общинските обекти се осъществява основно чрез печки на дърва, 

като разходите за отопление остават относително високи. Това се дължи на 

амортизираното състояние на сградите в частност дограмите, липсата на изолация на 

стените, пода и подпокривното пространство на сградите, на повече от които още не е 

извършено саниране. Основният енергиен разход за общинските обекти е разхода за 

отопление. От 32 сгради общинска собственост 25 се отопляват на дърва, четири 

използват електричество, две имат парно отопление на дизел и една парно отопление 

на пелети. 

На територията на общината няма снабдяване с природен газ. Възможности за 

доставка и изграждане на газопроводна мрежа. Изследват се възможностите за 

добиване на енергия от възобновяеми енергийни източници – вятърна и слънчева 

енергия за задоволяване на местното потребление и производство на електроенергия 

 

4. Инвентаризация на базовите емисии на СО2 

4.1. Методология 

В съответствие с Ръководството за изготвяне на ПДУЕР в инвентаризацията на 

емисиите на парникови газове на Община Неделино  са включени:  

 Директни емисии от стационарни и мобилни горивни процеси;  

 Индиректни емисии от производството на употребената топло- и 

електроенергия (без значение къде е произведена);  

 Други директни емисии. Такива са емисиите на CH4 при третиране на твърди 

битови отпадъци. 

 Данни за дейността 

Инвентаризацията на емисиите на парникови газове е извършена на база:  

 Крайното енергийно потребление в сгради и съоръжения: общински; третични 

(необщински); жилищни; улично осветление. Третични (необщински) сгради, 

оборудване/съоръжения са всички сгради и съоръжения от третичния сектор 
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(сектора на услугите), които не се притежават, нито стопанисват от местните 

власти (като офиси на частни фирми, банки, малки и средни предприятия, 

търговски дейности и продажба на дребно, болници и др.);  

 Крайното потребление на енергия в транспорта: общински автопарк - общински 

автомобили, сметоизвозване, полицейски и аварийни автомобили; обществен 

транспорт; частен и търговски транспорт;  

 Третиране на твърди отпадъци. Потреблението на енергия и свързаните с него 

емисии от съоръжения за третиране на отпадъци са включени в категорията 

"сгради, оборудване / съоръжения;  

 Местно производство на топлоенергия. 

 

 Изчисление на емисиите 

Директните емисии от потребените горива се изчисляват на база използвани 

количества горива и вид на горивото по формула 1:  

ЕCO2горива= AD*EFгориво (1) 

където: 

ЕCO2 гориво са емисиите на парникови газове в t 

AD - изходни данни за употребеното гориво в енергийни единици (TJ или MWh) 

EF гориво - емисионен фактор за съответното гориво, изразен в t/TJ или t/MWh 

 

Оценката на емисиите от потребената електроенергия се базира на консумацията 

на електроенергия, като емисионният фактор се изразява в tCO2/ MWh. Данните за 

дейността са изразени в MWh потребена електроенергия. Емисиите се изчисляват по 

формула 2.  

ЕCO2ел.ен= AD*EFел.ен (2) 

където:  

ЕCO2 ел.ен са емисиите на парникови газове в t  

AD - изходни данни за общото потребление на електроенергия (MWh)  

EF ел.ен - национален емисионен фактор за електроенергия изразен в t/MWh  

 

Оценката на емисиите от потребената топлоенергия се базира на консумираната 

топлоенергия, като емисионният фактор се изразява в tCO2/ MWh. Данните за 
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дейността са изразени в MWh потребена топлоенергия. Емисиите се изчисляват по 

формула 3.  

ЕCO2топ.ен= AD*EFтоп.ен (3) 

където: 

ЕCO2топен са емисиите на парникови газове в t;  

AD - изходни данни за общото потребление на топлоенергия (MWh);  

EFтоп.ен - емисионен фактор за производство на топлоенергия изразен в t/MWh 

 

Емисии от депониране на твърди битови отпадъци - Депонираните на депата 

твърди отпадъци емитират СН4 в резултат на процесите на анаеробно и аеробно 

разграждане на органичното съдържание.  

При определяне на количествата емитиран метан се използва Tier 1 от IPCC Good 

Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories13.  

Методът се базира на следващото уравнение:  

CH4 emission (Gg/годишно) = [(MSWF*Lo) – R]*(1-OX) 

Където:  

MSWF= количество депонирани отпадъци на депото за ТБО – (Gg/годишно)  

Lо = [MCF*DOC*DOCF*F*16/12 (Gg CH4/Gg отпадъци)] - Потенциал на генериране на 

метан  

MCF - Корекционен коефициент, равен на 1 за управляеми депа за ТБО 

DOC - Разградим органичен въглерод, определен в Националните инвентаризации на 

ПГ на България.  

DOCF - оценка на фракцията на въглерода, която е освободена, и отразява факта, че 

част от органичния въглерод не се разгражда или разгражда много бавно. Приложен е 

стандартен фактор 0.55 в съответствие с Ръководството на IPCC (IPCC Good Practice 

Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories).  

F - Съдържание на метан в сметищния газ. Приложен е стандартен фактор 0.5 в 

съответствие с Ръководството на IPCC (IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty 

Management in National Greenhouse Gas Inventories).  

16/12 – конвертиране от C в CH4  

R - Уловен метан.  
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OX - Фактор на окисление Приложен е стандартен фактор 0 в съответствие с 

Ръководството на IPCC (IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in 

National Greenhouse Gas Inventories). 

 

Таблица 7. Параметри използвани в IPCC - Tier 1 за твърди битови отпадъци (ТБО) 

Параметри 2009 2010 2011 2012 2013 

MCF - Корекционен коефициент 1 1 1 1 1 

DOC - Разградим органичен въглерод 0,1163 0,1165 0,1175 0,1096 0,1096 

DOCf - Освободена фракция на въглерода 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

F - Съдържание на метан в сметищния газ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

OX - Фактор на окисление 0 0 0 0 0 

 

4.1.1 Избор на базова година 

Препоръчителна реперна/базова година за отчитане на намалението на емисиите 

на парникови газове от най-малко 20%, според инструкциите на СнК, е 1990 г. В случай 

на недостатъчно данни за тази година се избира най-близката до нея.  

За тази цел е извършен предварителен анализ на наличната информация за 

източниците на парникови емисии, с която разполагат общинската администрация и 

снабдителите с енергия. Въз основа на този анализ е избрана базова година, спрямо 

която ще се отчита напредъка в изпълнението на Плана.  

Съгласно тази процедура за базова година за община Неделино е избрана 2011 г. 

Определящо за този избор е наличието на достатъчно пълна информация, както за 

енергопотреблението, така и за останалите дейности, причинители на емисии. 

 

Таблица.8. Електропотребление на община Неделино за периода 2011-2013год.  

Населено място За 2011г  в kWh За 2012г в kWh За 2013г в kWh 

ГР. НЕДЕЛИНО 5035948,2 4825605,9 4923313,6 

Общо за цялата 
община Неделино 

6960134,18 6785741,45 6782722,708 

 

 



 

 

 30 

 

Twitter: @500001SEAPs 
www.500001seaps.eu  

План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Неделино 2015 – 2020 г. 

 

 

Фиг.2.  Схематично представяне на общото енергопотребление за община 

Неделино по години 

 

От данните от схемата на Фиг.2 се вижда, че през 2011г. общото 

енергопотребление в община Неделино е най-високо (6960134,18kWh), именно 

след нея в общината започват да се предприемат мерки за намаляване  

разхода на енергия – няколко общински сгради преминават на отопление чрез 

биомаса през 2012г., извършват се енергоефективни мерки по сгради и 

предприятия. 

 

4.1.2 Източници и поглътители на СО2  

 Източници  

Главен източник на парникови газове е енергийното потребление, което е 

разпределено в следните сектори:  

 общински сгради;  

 жилищни сгради;  

 обслужващ сектор;  

 улично осветление;  

 промишленост;  

 транспорт.  

6650000 6700000 6750000 6800000 6850000 6900000 6950000 7000000
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За всеки от тези сектори са определени видовете източници на енергия и 

използваните годишни количества.  

Освен енергопотреблението в изчислението на емисиите са взети предвид и 

другите важни източници:  

 земеделие и животновъдство;  

 складиране и обработка на отпадъците.  

Отделното разглеждане на общинските сгради е важно, защото Общината може 

пряко да влияе върху потреблението и емисиите им и, от друга страна, те служат като 

пример и доказателство за възможностите на ефективното управление на 

потреблението на енергия.  

Транспортът също е разделен на общински, обществен и личен, за да може да 

бъдат отразени различните възможности на общинската управа, да влияе върху по-

доброто им управление и намаляване на емисиите. 

 

 Поглътители  

Оценките на емисиите са направени като е взето предвид поглъщането на СО2 от 

горите и земеделската дейност, за което са използвани стандартни емисионни 

фактори (TIER1). 

 

4.1.3 Емисионни фактори  

За оценка на количеството на емисиите са използвани национални емисионни 

фактори от Наредбата за енергийната ефективност (Таблица 9) и Националния 

инвентаризационен доклад, а за дейностите където липсват такива - фактори на 

Междуправителствения панел по климатичните промени (IPCC). 

 

Таблица 9: Емисионни фактори 

Енергоносител gCO2/kWh 

Бензин 249 

Дизелово гориво, промишлен газьол 267 

Мазут 279 

Природен газ 202 

Пропан бутан 227 
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Черни каменни въглища  341 

Кафяви каменни въглища  364 

Антрацитни въглища 354 

Брикети 351 

Дървени пелети, брикети и дърва 43 

Топлина от централизирано топлоснабдяване 290 

Електричество 819 

Източник: Наредба №7 от 2009 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 

енергия в сгради 

 

4.1.4 Източници на информация  

Следните основни източници бяха използвани за събиране на информация 

за нуждите на инвентаризацията на базовите емисии:  

 Отчетни документи на Община Неделино;  

 Информация от доставчици и снабдители – „ЕВН България“ ЕАД, ОС 

Земеделие, Данъчна служба;  

 Информационни системи на ДКЕВР, АУЕР;  

 Националната статистика;  

 Изследвания.  

За данните, за които не е намерен сигурен източник, са направени сравнения 

с подобно потребление на енергия, като:  

 от съседни години с отчитане на известните изменения и тенденции;  

 от статистика за потреблението на енергия на територията на 

съответната област, получена от Националния статистически институт; 

 от други документи, правени за други цели.  

 

4.2. Анализ на енергопотреблението през  базовата година 

4.2.1 Емисии от общински дейности 

Общинските сгради на територията на общината се отопляват главно с 

електрическа енергия, което е предпоставка за високите разходи, които 

заплаща община Неделино. 
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Уличното осветление е частично подменено, но цялостно погледнато то не 

отговаря на нормите за качество и осветеност, както и на изискванията за 

сигурност на движението на моторни превозни средства и пешеходци. 

Осветлението в центъра на град Неделино ще бъде изцяло подменено с 

енергоспестяващи осветителни тела. Предстои модернизация на съоръженията 

за външно изкуствено осветление и подмяна на амортизираните осветителни 

тела, с цел повишаване ефективността при експлоатация и поддържане на 

уличното осветление.  

Общинският транспорт разполага със значителен  брой автомобили и 

автобуси и има висок разход на дизелово гориво.  

Таблица 10: Общински дейности през 2011 год. община Неделино 

Общински дейности 2011 год. 

Общински сгради и обекти 608,423 MWh/год. ел.енергия 

Общински транспорт 36000 л./год. дизелово гориво 

Транспорт свързан с образование 4200 л./год. дизелово гориво 

Улично осветление 259,58 MWh/год. ел.енергия 

 

Таблица 11: Събрани битови отпадъци на територията на община Неделино 

  2011г. 

Събрани битови отпадъци от обслужваните места,тона/ год. 1338 

Събрани битови отпадъци на човек от обслужваното население, 
кг/чов./год. 

185,29 

 

На следващата Таблица 12 е показано потреблението на енергия и емисиите 

във t(тона) въглероден диоксид  от общинските обекти по категории 

 

Таблица 12: Потреблението на енергия и емисиите във t (тона) въглероден 

диоксид  от общинските обекти по категории за 2011год, общ.Неделино. 

 Категории MWh/год. Общо емисии, tCO2 

Сгради 608,42 498,30 

Общински транспорт 401,50 107,20 

Улично осветление 259,58 212,60 

Общо: 1269,50 818,09 
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Фиг.3.  Дял на емисиите на СО2 на общинските обекти по категории през 

базовата 2011 

 

Таблица 13: Потреблението на енергия и емисиите във t (тона) въглероден 

диоксид  от общинските обекти по енергоносител за 2011г. общ.Неделино 

Енергоносител 
Общо енергия, 

MWh 

Общо 
емисии, 

tCO2 

Електроенергия 868,00 710,89 

Въглища     

Дизел 401,50 107,20 

Нафта     

Бензин     

Пропан-бутан     

Дърва, вкл. пелети     

Общо 1269,50 818,09 

61%13%

26%

Дял на емисиите на СО2 на 
общинските обекти 

Сгради

Общински 
транспорт
Улично 
осветление
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Фиг.4.  Дял на енергоносителите в емисиите на СО2 от общински обекти и 

дейности през базовата 2009 г. 

 

4.2.2 Емисии от дейностите на местната общност 

В следващите два раздела е представено потреблението на местната 

общност в два разреза: по обекти и дейности и по източници на емисиите през 

2011 г.  

В баланса по сектори преобладават домакинствата, транспортът и 

услугите,(Таблица 14 – 15 и Фигура 10).  

 

Таблица 14: Енергопотребление и емисии на СО2 от дейностите на 

местната общност по сектори през базовата 2011 г.общ.Неделино 

Сектор  
Общо 

енергия, 
MWh 

Общо емисии, tCO2 

Домакинства 4053,33 2992,98 

Услуги 860,93 705,10 

Промишленост 1625,67 1316,63 

Транспорт 1987,21 502,37 

Общо 8527,14 5517,08 

 

87%

13%

Дял на енергоносителите в емисиите 
на СО2 от общински обекти 

Електроенергия

Дизел
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Таблица 15. Емисии от депониране на  твърди битови отпадъци (ТБО) и 

сектор селско стопанство. 

Емисии - ТБО 2011 

Депонирани отпадъци, t/y 1338 

t CH4 57,65 

t CO2eq 1210,56 

  Емисии – Селско стоапнство 2011 

Животновъдство - бр. говеда 893 

t CH4 66,98 

t CO2eq 1406,48 

 

 

Фиг.5.  Дял на емисиите на СО2 от потреблението на местната общност 

по категории през базовата 2011г. общ. Неделино 

От оценката на емисиите на парникови газове, направена въз основа на 

информацията за източниците им, може да се заключи следното:  

1) Основният и най-голям потребител на енергия е жилищният сектор. През 

2011 г. неговият дял е над 38%, но поради масовото потребление на биомаса 

от дърва за огрев процентът на парникови газове СО2 е сравнително нисък. 

2) Другите 2 големи дяла на парникови газове се оказва сектора на 

промишлеността и селското стопанство.  

38%

8%16%

6%

15%

17%

Дял на емисиите на СО2 местната 
общност по  категории

Домакинства

Услуги

Промишленост

Транспорт

Отпадъци

Селскостопанств
о
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Очевидно в тези дялове са най-големите възможности за постигане на 

икономии на енергия и въглеродни емисии. В същото време това изисква и 

определени инвестиции, които населението би трябвало да направи, 

включвайки се в общински и национални програми за икономия на енергия, 

инициирани от общинското ръководство.  

3) Правят впечатление високите емисии от отпадъците, но това се обяснява 

с големия прираст на туристи в района. 

Таблица 16: Енергопотребление и емисии на СО2 от дейности на местната 

общност по енергоносители и източници през базовата 2009 г. 

Енергоносител 
Общо 

енергия, 
MWh 

Общо емисии, tCO2 

Електроенергия 6092,13 4989,46 

Дизел 998,75 266,67 

Нафта 26,80 7,16 

Бензин 514,68 128,15 

Пропан-бутан 473,78 107,55 

Дърва, вкл. пелети 421,00 18,10 

  8527,14 5517,08 

 

 

Фиг.6.  Дял на емисиите на СО2 от потреблението наместната общност 

по енергоносител през базовата 2011г. общ. Неделино 

90,44%

4,83%

0,13%

2,32%

1,95%

0,33%

Разпределение на 
емисии на СО2 от дейности на местната общност 

по енергоносители и източници 

Електроенергия
Дизел
Нафта
Бензин
Пропан-бутан
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Преобладаващото участие на електроенергията в емисиите на местната 

общност е очаквано, доколкото основните енергоносители са електроенергията 

и  дървата. Електроенергията, произведена от българската генерираща 

система, има високо участие на лигнитни въглища и ниска ефективност, което 

определя висок емисионен коефициент на електроенергията – над 0,6 

tСО2/MWh. 

 

 Преглед на източниците и емисиите през базовата година – обобщение 

     Представеният анализ показва значително ниско енергийно потребление 

на община Неделино и съответстващите емисии – 1,26 t/жител. За средни по 

големина общини в България този показател е между 2 и 2,5 t/жител.  

Като се има предвид силно развиващия се туризъм, екологичния начин на 

живот на населението  в общината – с ограничено използване на енергийни 

ресурси и преобладаващото отопление с дърва и електроенергия – за периода 

до 2020 г., би могло да се очаква увеличение на потреблението на енергия и 

енергоносители, както от населението, така и в сектора на селскостопанското 

производство, транспорта и услугите.  

   Постигането на целта 20% по-ниски въглеродни емисии ще се осъществи 

предимно с използване на възобновяема енергия – слънчево излъчване – за 

производство на електроенергия и топлина, както и с подобряване на 

енергийната ефективност. 

 

5. Дейности и мерки за периода на действие на Плана (2015 - 

2020 г.) 

5.1. Потребление и емисии до 2013 г.  

       През последните години Община Неделино следва политика към 

устойчиво развитие в съответствие със ЗЕЕ и ЗЕВИ и с възможностите, с които 

разполага, може да привлече инвестиции по различни програми. В същото 

време икономическата обстановка в страната и в региона налага влиянието си 

върху енергийното потребление. За да се види какви са тенденциите му, в 

следващата Таблица 17 е показано количеството на потребената енергия по 

категории в различните сектори за периода 2009 – 2013 г. 
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Таблица 17: Потребление на енергия по категории на община Неделино , MWh 

Година 
Общински 

обекти 
Жилищен 

сектор 
Услуги Промишленост 

Личен 
транспорт 

Общо 

2009 1189,27 3890,20 854 1593 1786 9312,47 

2010 1134,420 4003,12 810,35 1578 1899 9424,89 

2011 1269,500 4053,33 860,93 1625,67 1987,21 9796,639 

2012 1123,830 3895 834,6 1593,16 1948 9394,5899 

2013 1108,960 3988 824,8 1561,30 1934 9417,0567 

 

 Фиг.7.  Потребление на енергия по категории на община Неделино от 2009г. – 

2013г. , MWh 

 

Съответстващите на енергийното потребление количества парникови газове 

на територията на общината са показани в следващата Таблица 21. В нея са 

отчетени освен емисиите от потребление на енергия, и тези от отпадъците. 
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 Таблица 18. Емисии на CO2eq по категории в община Неделино, tCO2 

Година 2009 2010 2011 2012 2013 

Общински сектор 
811,00 804,30 818,09 777,19 738,33 

Жилищен сектор 

2876,00 2943,00 2992,98 2843,33 2701,16 

Услуги 

699,43 663,68 705,1 669,85 636,35 

Промишленост 

1236,00 1284,00 1316,63 1250,80 1188,26 

Личен транспорт 

476,86 498,00 502,37 477,25 453,39 

Отпадъци 

1139,00 1203,00 1210,56 1150,03 1092,53 

Животновъдство 

1360,00 1388,00 1406,48 1336,16 1269,35 

Общо 

8598,29 8783,98 8952,21 8504,60 8079,37 

 

 

Фиг.8.  Емисии на CO2eq по категории , t CO2 
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Жилищният Сектор има най-висок дял. Следват го селскостопанския сектор 

и промишлеността и транспорта при които има възможности за значително 

намаление, както по количество, така и по емисии. Влиянието на преките 

мерки, които Общината предприема в общинския сектор, е ограничено като 

количество енергия и емисии, но неговото значение се изразява предимно в 

демонстрационния ефект, който ще покаже практическите възможности и 

пътищата за осъществяването им. 

 

5.2. Изпълнени мерки за енергийна ефективност 

 Подмяна на горивната база инсталиране на слънчеви колектори за 

БГВ - Топлоизолация на сградата и подмяна на покрива (2013-2015) - 

Обединено детско заведение N:1, гр. Неделино 

 

Проект „Подмяна на съществуваща 

отоплителна инсталация на детска градина 

одз 1 в гр. Неделино, упи v-за детско 

заведение, КВ. 118 ” по проект „Красива 

България“ (ПКБ), Мярка 02  "Подобряване на 

социалната инфраструктура"   е внедрен  

котел на пелети. Проектът   включва 1 брой 

котел 5 броя плоски слънчеви колектори със селективно покритие, с площ на 

абсорбера 2,32 кв.м, размери 1228/2125/ 90 мм; бойлер с обем 750 л. с две 

серпентини; соларна помпена група ( циркулационна помпа, спирателни 

кранове и др.), електронен датчик за управление и  др. елементи на  соларната 

инсталация. 

Подпомага инвестиционната активност на Община Неделино за привеждане на 

сградите в съответствие с действащите нормативни изисквания за получаване 

на сертификат за енергийни характеристики клас "А". Чрез подгряване на топла 

вода в сградата  на ОДЗ 1 ще се намалят разходите от електрическа енергия 

до минимум, особено през летните месеци, а през останалите месеци от 

годината разходите за загряване на топла вода   ще се намалят значително. 
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 Подменено улично осветление на част от улиците  с нови 

електрически стълбове  с  LED лампи (2014-2015) - Улично 

осветление N:2, гр. Неделино 

   

Подменено улично осветление на част от улиците  

с нови електрически стълбове  с  LED лампи                                                                                                                                                     

- Монтирани 48 броя LED осветителни тела и 45 

броя осветителни тела тип «Фенер» 

- Стойност на инвестицията: 75 866,00 лв. 

- Източник на финансиране: собствени средства 

на Община Неделино 

 

 „Подобряване на ЕЕ на съществуващата (старата) сграда на 

Общинска администрация " (2015-2016) - Пристройка на 

общински център  N:3, гр. Неделино 

 

Проект „Подобряване на достъпа до услуги, 

оптимизиране на процесите и въвеждане на 

модерни практики за предоставяне на 

информационни, консултантски и 

административни услуги във всички 

населени места на Община Неделино чрез 

създаване на Общински център за услуги, 

внедряване на електронна система за 

управление на документи и използването на 

информационни и комуникационни 

технологии” по мярка 321 от ПРСР. 

Стойност на проекта   1 513 198.00 лв. 

 

В новоизградената пристройка към съществуващата сграда на Общинската 

администрация  са спазени всички изисквания за енергийна ефективност. 

Монтирана нова фасадна дограма, външните стени на цялата сграда  бяха 

топлоизолирани, заедно с покрива/подпокривно пространство (включващи 

хидро и топлоизолация на покрива), монтирани бяха нови инверторни 

климатици за отопление и охлаждане на сградата. С монтиране на радиатори в 

цялата сграда се предвижда в бъдеще общината да кандидатства по проект за 

закупуване и монтиране на нова отоплителна система, работеща на пелети или  

друг вид биомаса от ВЕИ/биогориво. В новоизградената пристройка към 
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съществуващата сграда на Общинската администрация  са спазени всички 

изисквания за енергийна ефективност. Хидроизолация на покрив и 

топлоизолация на външни стени  на сградата-собствено  финансиране на 

Община Неделино 

 

 

5.3. Прогноза за развитието на емисиите до 2020 г. 

Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на ПДУЕ, са следните: 

 икономия на топлинна енергия 

 икономия на електрическа енергия 

 икономия на гориво 

 намалени емисии парникови газове 

  икономия на средства. 

През последните години община Неделино инвестира голяма част от средствата за 

ремонти в общински сгради за да подобри енергийните им характеристики и да 

реализира проекти в областта на енергийната ефективност, като целта й е драстично 

намаляване на сметките за отопление на сградите. Всички тези инвестиции водят до 

снижаване на разходите за отопление в общинския сграден фонд с до 2/3. 

Намеренията на общината са чрез реализацията на проектите за енергийна 

ефективност и използването на отопление на общинските сгради с биомаса разходите 

на общината след изплащане на инвестицията да се снижат с 4 пъти в сравнение с 

потреблението на течни горива. С реализиране и въвеждане на мерки за 

подобряването на топлоизолацията и отоплителните инсталации, може да се намали 

енергопотреблението в стария сграден фонд с около 20 %.  

Необходимото потребление на енергия за сградите, както в ЕС, така и в България е 

над 40% от общото енергопотребление. В този процент именно се съдържа 

значителния възможен потенциал за намаляване на текущите разходи за енергия. 

Превръщането на сградния фонд от пасивен потребител на енергия в потребител и 

производител на енергия чрез монтиране на съоръжения за използване на ВЕИ, може 

да доведе до по ниски сметки и по висок стандарт на живот. При цялостно и добре 

изпълнено обновяване, включващо монтиране на ВЕИ, подмяна на абонатни станции и 

действие на локални станции за комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия, икономиите на енергия могат да достигнат до 70% от 

минимално допустимите нива на енергопотребление, осигуряващи комфорта на 

обитаване. 
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Другият източник на замърсяване в региона е изгарянето на горива през зимния 

период, в резултат на което в атмосферата се отделят незначителни на пръв поглед 

вредни вещества – твърди частици и вредни газове, чиито количества зависят от 

природата на изгаряните горива, уредите, в които се извършва горивния процес и 

условията, при които протича той. Най – големи са емисиите на въглероден окис, който 

се получава в резултата на непълното изгаряне на горивата в битовите отоплителни 

устройства. Поради неблагоприятния състав на брикетите и кафявите въглища за 

отопление, независимо от сравнително малкото им потребление, те определят 

основната част от замърсяването на въздуха с прах и въглероден окис и почти 

единствената причина за замърсяването със серен двуокис. С оглед на предприетите 

вече мерки и предвидените за бъдеще такива, прогнозата за развитието на емисиите е 

да продължи тяхното постоянно намаляване, като до 2020г. следва да бъдат намалени 

с повече от предварително заложените 20% съгласно стратегията „Европа 2020“. 

     Цената на енергията е най-важният фактор, който влияе върху избора на 

енергоносители от потребителите. Икономическото състояние на страната и 

незадоволителната платежоспособност на потребителите не позволяват засега цената 

на енергията да достигне пазарни стойности, заради което у нас тя действа понякога в 

обратна на ефективността посока.  

     По тази причина трябва да се разчита на останалите фактори, някои от които 

изискват инвестиции и, при настоящите икономически обстоятелства, имат значителна 

инертност. ВЕИ действат пряко върху намаляването на емисиите, но изискват 

инвестиции и съответстваща подкрепяща енергийна политика, която у нас се колебае 

в широки граници – от високи преференциални тарифи и ентусиазъм, до едностранно 

ретроспективно изменение на вече договорени условия и намаляване доверието в 

регулаторната политика. Въпреки това, намаляването на цените на слънчевите панели 

за производство на електроенергия и слънчевите колектори за затопляне на вода за 

битови нужди, би трябвало да открие възможности за заместване на мрежовата 

електроенергия, която е над 50% въглищна, и постепенно изместване на 

електрическите бойлери.  

По-ефективни технологии може да се очакват и в сектора на услугите и 

промишлеността, но това да голяма степен зависи от преодоляването на кризата в 

Европа и в страната ни, и до каква степен малките и средни предприятия ще бъдат в 

състояние да се съживят и станат видими на пазара. Важен фактор на бъдещето е и 

повишаването на участието на ВИ в структурата на производството на електроенергия 

у нас, което означава по-малко емисии от потреблението на енергия. Съществува и 

друга група движещи сили – тези, които действат в посока увеличаване на 

потреблението на енергия и горива, а от там – към увеличаване на емисиите. Това са 

постепенното увеличаване на комфорта в жилищата и особено – развитието на личния 

автомобилен транспорт. С очакваното постепенно преодоляване на кризата ще бъде 
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трудно да се очаква задържане на потреблението на такива равнища, особено в 

транспорта, който все още увеличава своя дял в енергийния баланс.  

Икономическото развитие на обществото е обикновено съпроводено от фактори, които 

действат в посока увеличаване на емисиите:  

 по-интензивна икономическа дейност;  

 стремеж към комфорт;  

 по интензивен транспорт;  

 по-мощни уреди и машини;  

 международен туризъм.  

Ролята на енергийната политика на страната и тази, която общините имат 

възможности да подкрепят и провеждат, е да осигурят преобладаващо въздействие на 

силите, които ограничават количеството на емисиите – ефективност на потреблението, 

енергийна ефективност, екологично събиране и обработка на отпадъците, опазване и 

възстановяване на горите, земеползването, животновъдството. 

Предвид горните разсъждения става възможно да се направи качествена оценка на 

влиянието на дейностите на администрацията и обществото по отношение на 

емисиите:  

- Общински сектор – трябва да се очаква намаляване на потреблението и 

емисиите в резултат на провежданата от общините енергийна политика в 

съответствие с енергийните закони и наредбите, произтичащи от тях.  

- Жилищен сектор – система от противоречащи си движещи сили – повишаване 

на комфорта и евтина електроенергия срещу по-висока ефективност на 

уредите, подобряване енергийните характеристики на сградите. Малко е 

вероятно потискащите фактори да преодолеят тенденцията към повишаване на 

потреблението след отминаването на икономическата криза, ако общинските 

власти не се намесят енергично в убеждаване и подкрепа на населението към 

по-ефективно потребление на енергия.  

- Услуги и индустрия – очаквано е повишаване на потреблението. След дългия 

период на икономическа криза се очаква възстановяване на естествения темп 

на развитие на икономиката в региона, в съответствие с прогнозите за 

излизането от кризата на европейската и националната икономика.  

- Отпадъци – оценката на количеството биоразградими отпадъци показва, че те 

са много високи – повече от двукратно спрямо тези на страната ни. 

Въвеждането на европейските правила и технологии би трябвало да доведе да 

намаление на емисиите на метан.  

Става ясно, че не е възможно да се очаква постигане на целите, които 

Споразумението на кметовете поставя, без последователна, активна политика на 

общинските власти.  
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Включвайки се в инициативата „Споразумение на кметовете”, Общината се ангажира 

да намали най-малко с 20% въглеродните емисии през 2020 г. спрямо избраната 

базова година, в случая 2011 г. Тогава количеството въглеродни емисии са били 

8952,21tСО2/г.  Намаляването с 20% означава те да достигнат 7161,77tСО2eq/г. 

Общината трябва да приложи мерки, които да позволят да се намали очакваното през 

2020 г. количество с 1790,44tCO2eq. 

В следващите Таблица 22 и Таблица 23 е показано потреблението на енергия и 

емисиите на територията на община Неделино през 2011 и 2020 г., а в Таблица 24 – 

разликата между тази прогноза и реализираното потребление през 20011 г. - при 

следните предположения за развитие на икономиката на страната и общината:  

- Запазване или дори леко повишение на потреблението на енергия в услугите и 

промишлеността (стопански сектор);  

- Подобна промяна на структурата на потреблението и при населението;  

- Намаляване на потреблението на населението вследствие мерките за 

енергийна ефективност и намаляване на обитаемата жилищна площ;  

- Намаляване на потреблението на личния транспорт поради повишена култура 

на водене, подобряване на шосейната мрежа и на услугите на обществения 

транспорт;  

- Значително намаляване и екологично третиране на отпадъците;  

- Активна политика към насърчаване изграждането на малки слънчеви 

инсталации за топла вода и електроенергия във всички видове сгради. 

Таблица 19: Потребление на енергия и емисии по категории през 2011г. 

Дейности  
Енергия Емисии 

MWh % tCO2  % 

Общински сгради 608,42 6,21% 498,30 5,57% 

Общински транспорт 401,50 4,10% 107,20 1,20% 

Улично осветление 259,58 2,65% 212,60 2,37% 

Жилищен сектор 4053,33 41,37% 2992,98 33,43% 

Услуги 860,93 8,79% 705,10 7,88% 

Промишленост 1625,67 16,59% 1316,63 14,71% 

Личен транспорт 1987,21 20,28% 502,37 5,61% 



 

 

 47 

 

Twitter: @500001SEAPs 
www.500001seaps.eu  

План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Неделино 2015 – 2020 г. 

 

Отпадъци , tCO2eq     1210,56 13,52% 

Селско стопанство , tCO2eq     1406,48 15,71% 

Общо 9796,64 100% 8952,21 100% 

 

Таблица 20. Прогнозно потребление на енергия и емисии по категории през 2020г. 

Дейности  

Енергия Емисии 

MWh % tCO2  % 

Общински сгради 578,00 6,19% 473,38 6,61% 

Общински транспорт 381,42 4,09% 101,84 1,42% 

Улично осветление 114,00 1,22% 93,37 1,30% 

Жилищен сектор 4024,00 43,11% 2236,55 31,23% 

Услуги 688,75 7,38% 564,08 7,88% 

Промишленост 1865,00 19,98% 1242,92 17,35% 

Личен транспорт 1684,00 18,04% 449,63 6,28% 

Отпадъци , tCO2eq     770,00 10,75% 

Селско стопанство , tCO2eq     1230,00 17,17% 

Общо 9335,17 100% 7161,77 100% 
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Таблица 21: Спестено потребление на енергия по категории и емисии на CO2eq 

през 2020 г. 

 

Дейности 
Енергия Емисии 

MWh % tCO2 % 

Общински сгради 30,42 6,59% 24,91 1,39% 

Общински транспорт 20,07 4,35% 5,36 0,30% 

Улично осветление 145,58 31,55% 119,23 6,66% 

Жилищен сектор 29,33 6,35% 756,43 42,25% 

Услуги 172,19 37,31% 141,02 7,88% 

Промишленост -239,33 -51,86% 73,71 4,12% 

Личен транспорт 303,21 65,70% 52,74 2,95% 

Отпадъци , tCO2eq     440,56 24,61% 

Селско стопанство , tCO2eq     176,48 9,86% 

Общо 461,47 100% 1790,44 100% 

Намаление в проценти спрямо 2011 год. 4,71%   20%   

 

5.4. Активна общинска енергийна политика до 2020 г. 

Обичайната политика по отношение защита на климата на Община Неделино се 

ръководи от законовата рамка на страната и се осъществява в съответствие с 

възможностите за осигуряване на инвестиции в областта на енергийната ефективност 

и ВЕИ. Макар тази дейност да е съпроводена с ограничаване на въглеродните емисии, 

не би могло да се очаква, че целта, която е предмет на Споразумението на кметовете 

– 20% намаление на емисиите през 2020 г. спрямо базовата 2011 г. – може да се 

постигне. Направеният в този документ анализ и инвентаризацията на парниковите 

газове на общината дават възможност да се конкретизират възможностите по 

приоритети според количествата емисии и да се потърсят възможности за 

осъществяване на приоритетните инвестиции.  
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Общинската политика в областта на енергетиката трябва да заложи в основата си два 

основни, и до известна степен противоречащи си, принципа:  

- Поощряване на икономическата активност и повишаване благосъстоянието на 

населението;  

- Защита на околната среда и намаляване на въглеродните емисии.  

За помиряване на тези принципи има следните възможни механизми:  

- Ефективност на потреблението;  

- Използване на ВИ, което, заедно с ефективността, да компенсира 

повишаването на потреблението на енергия;  

- Съхранение и обработка на отпадъците в съответствие с изискванията на 

европейските правила;  

- Организация и култура на животновъдството, земеползването и опазване на 

горите.  

Общината, като институция намираща се най-близо да потребителите, може да 

съдейства значително за защита на климата, като работи активно, не само по 

отношение на емисиите от обектите, които са общинска собственост, но и като 

въздейства върху всички субекти, които изхвърлят парникови газове на територията на 

общината. Разликата е в това, че тя има пряк контрол върху общинските обекти и 

възможности за изпълнение на проекти и инициативи, докато върху останалите 

въздействието е косвено. Разбира се, примерът на Общината има огромно значение 

като демонстрация и доказателство за възможностите на различни технологии и 

организационни мерки за ограничаване на емисиите. За да се постигнат целите на 

обществото обаче, тази дейност ще се съчетае с многостранно въздействие върху 

обществото като се обхванат различните му слоеве и сектори на икономическата 

дейност:  

- Сграден фонд на населението;  

- Потребление на енергия в битовия сектор: отоплителни и други битови уреди и 

системи;  

- Улично и друго обществено осветление;  

- Личен и общински транспорт;  

- Селско стопанство;  

- Възобновяеми енергийни източници;  

- Събиране, обработка и съхранение на отпадъците; 

- Обществено внимание и поведение към важността на защитата на климата и на 

ползата за самите потребители.  

Последният фактор – общественото поведение - има особено значение: без активното 

участие на обществото, без разбирането му на важността на задачата и стремеж за 

изпълнението й, е невъзможно да се очаква постигане на целите. Вторият, но също с 
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висок приоритет фактор, това е стимулиращата икономическа среда, която да 

заинтересува индивида и обществото към постигане на резултати. От гледна точка на 

възможностите на Общината, действията и мерките за постигане на устойчиво 

развитие се разделят на две групи в зависимост от контрола / въздействието, което 

Общината би могла да упражни:  

- Пряк общински контрол;  

- Косвено въздействие.  

От това следват и двете групи мерки, които се е насочила да предприеме:  

- Изпълнение на общински програми и проекти за намаляване въглеродните 

емисии в общинските обекти;  

- Стимулиране и улесняване на програмите, проектите и действията, които 

различните групи на обществото – население, промишленост, услуги - биха 

могли и биха желали да предприемат в тази насока.  

Добре е известно, че за успеха на която и да е технология, има два решаващи 

фактора:  

- Обществена подкрепа;  

- Достъп до съвременни технологии.  

Без подкрепа от обществото е немислимо да бъде осъществен планът, защото 

решаващите за успеха мерки са в обществото – бита, услугите, промишлеността. 

Затова обществото трябва да бъде убедено не само в дългосрочната полза от такава 

политика, но и в конкретна непосредствена полза за по-ниски сметки, за по-чиста 

околна среда, за по-добри условия в училищата, за по-здравословни жилища и др. 

Достъпът до технологии се определя главно от финансовия ресурс, защото 

технологиите са достатъчно развити и използваните масово технологии в Европа са 

значително по-добри от средното ниво на технологиите у нас. Условията на България 

през последните няколко години – от края на 2007 г. – не предоставят достатъчно 

възможности за обновяване на технологиите, но въпреки това, в редица области 

където икономическият ефект е значителен, това е възможно.  

В следващите таблици са представени накратко възможни мерки, които Общината има 

намерение да предприеме/стимулира, за да изпълни поетата задача и осигури 

устойчиво развитие на обществото на своята територия. Планът не представя 

конкретни проекти, но потенциални възможности, които трябва да бъдат използвани. 

Изпълнението на всеки проект/действие е предмет на подбор, в зависимост от много 

обстоятелства като спешност, очакван резултат, технологична или организационна 

сложност, източник на финансиране и други, които подлежат на конкретна оценка и 

затова решенията ще бъдат взимани конкретно за всеки обект / мярка.  
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Оценките за разходите/инвестициите са примерни поради същите причини – те ще 

станат по-ясни след разработване на проектите. 

 Намаляване на емисиите от дейността на обществото 

Под „общество” тук се разбират всички други административни, обществени и 

икономически групи освен Общината. Традиционно те се разделят на три групи:  

- битов сектор;  

- промишленост (индустрия);  

- услуги.  

По отношение на възможностите за тяхно участие в програмите за устойчивото 

развитие, мерките, с които те разполагат, са до голяма степен подобни, макар и 

прилагани в различна технологична обстановка:  

- подобряване енергийните характеристики на сградите;  

- използване на съвременни енергийни уреди, инсталации и машини;  

- рационален подбор на енергоносителите: електроенергия, газ, възобновяеми ;  

- използване на ВЕ;  

- предотвратяване образуването и подходящо преработване/ използване /депониране 

на отпадъци;  

- ефективен транспорт;  

- запазване и увеличаване на горските площи;  

- екологично земеползване и животновъдство.  

Очевидно е, че в тези дейности Общината не би могла да има пряка намеса, освен 

контрол там, където е упълномощена по закон, или друга нормативна уредба. Затова 

нейните мерки са непреки, главно организационни, информационни, логистични, с 

които да информира обществото, да го заинтересува и да го улесни тогава, когато 

реши да прояви инициатива. Със своята програма за действия, която включва както 

реализиране на общински проекти, така и създаване на привлекателни условия за 

активност на цялото общество в полза на защитата на климата, Общината очаква и е 

готова да съдейства за осъществяване на разнообразни проекти в областта на 
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енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, управление на 

отпадъците.  

В следващите таблици са представени мерки в различни сектори, които предстои да 

се изпълняват във всички области на дейността на обществото. Стратегическата 

инициатива и при редица от тях може да принадлежи на Общината, но нейната 

дейност е насочена по-скоро към предоставяне на информация, търсене на източници 

за финансиране, предлагане на инициативи, създаване на благоприятни условия, 

институционална подкрепа и други. Изпълнението на проектите, заедно с 

финансирането и проектирането принадлежи на собственика.  

Таблица 25 съдържа списък от организационни и информационни мерки, които са 

необходими за повишаване ефективността на потреблението на енергия на 

територията на общината, обхващащ всички сектори на потреблението. Таблицата 

показва също и общото намаление на въглеродни емисии като резултат на всички 

мерки като цялостна политика (но не на всяка отделна мярка). 

Таблица 22: Информационни и организационни мерки за енергийна ефективност 

Мярка / Проект 
Срок на 

изпълнение, г 

Спестена 

енергия MWh 

Спестени 

емисии tCO2 
Разходи, лв 

Създаване на база данни и 

система за отчитане, анализ и 

контрол на енергопотреблението 

на територията на общината  

2014     5000 

Разработване на краткосрочни и 

дългосрочни общински програми 

за ЕЕ в съответствие с 

националната енергийна стратегия 

2020     40000 

Разработване на енергиен баланс 

на общината 
2015 

    
5000 

Ораганизиране и провеждане на 

информационни кампании 

отностно ефективното отопление 

и класовете енергийни уреди 

2020 

    

10000 

Разпространение на информация 

за възможности за намаляване на 

количеството на отпадъците 

2020 

    

2000 

Разработване и въвеждане на 

програма за обучение в 

училищата и извънучилищна 

среда 

2020 

    

15000 
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Обособяване на структурно звено 

за координация, планиране, 

реализация и мониторинг на 

устойчиви енергийни политики на 

местно ниво  

2015 

    

15000 

Подготовка и провеждане на 

обществени информационни 

кампании за популяризиране 

ценилите на Плана за действие за 

устойчиво енергийно развитие 

община Неделино 2014-2020г. 

Всяка година - 

Дни на 

устойчивата 

енергия 

    

20000 

Въвеждане на партньорски 

механизъм за наблюдение, анализ 

и оценка на напредъка по 

изпълнението на ПДУЕР 2020г. 

2016 

    

15000 

Създаване на международни 

партньорства в областта на 

енергийната ефективност 

2020 

    

30000 

Организиране на лекции относно 

измененията на климата, 

очакваните отражения върху 

живота и икономическите 

дейности, международните 

инициативи, програми и 

задължения, факторите които 

причиняват 

2020 

    

15000 

Курсове за повишаване на 

местните умения и възможности 

за устойчиво развитие 

2020 

    

10000 

Създаване на информационна 

система за потенциални 

източници на финансиране - 

структурни фондове, 

международни и национални 

програми вкл. ЕСКО  

2015 

    

10000 

Установяване на информационен 

телефон за съвети върху 

енергоефективното поведение на 

потребителите, рационално 

използване на енергията, 

предпочитани източници и 

енергоносители 

2014 

    

1000 
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Разработване и прилагане на 

местни финансови механизми в 

подкрепа на въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност в 

жилищни сгради  

2015 

    

50000 

Информационни и 

организационни мерки за ЕЕ - 

всичко  

2020 0,00 0,00 243000 

 

В Таблица 23 са показани мерки, които ще бъдат изпълнявани за подобряване на 

енергийната ефективност в сгради. 

 

Таблица 23: Инвестиции в енергийна ефективност на сградния фонд 

Мярка / Проект 
Срок на 

изпълнение, г 

Спестена 

енергия MWh 

Спестени 

емисии tCO2 
Разходи, лв 

Ремонт и обновяване на 

образователни обекти  : детски 

заведения, училища, читалища 

2020       

Изпълнение на ЕСМ на жилищни 

сгради 
2018       

Изпълнение на ЕСМ на сгради 

свързани с търговията и услугите 
2020       

Изпълнение на ЕСМ на 

производствени  сгради 
2020 

    
  

Инвестиции в ЕЕ - всичко  2020 - 862,71 10 000 000 

 

Таблица 24 обхваща мерки за намаляване емисиите от личния транспорт. Главната 

насока е към организация на движението, обучение и най-вече към разпространение на 

информация и призиви за използване на алтернативни горива. Разбира се, тази 

политика ще бъде значително подпомогната и от националното законодателство по 

отношение на постигане на националната цел – 10% биогорива в транспорта.  

 

Таблица 24: Повишаване на енергийната ефективност на личния транспорт 

Мярка / Проект 
Срок на 

изпълнение, г 

Спестена 

енергия MWh 

Спестени 

емисии tCO2 
Разходи, лв 

Актуализация на общинската 

транспортна схема и пътна 

маркировка  

2015     35000 
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Оптимизиране на системата за 

паркиране чрез въвеждане на 

"Синя Зона" за платен паркинг 

2015     100000 

Разпространение на информация 

за екологично шофиране чрез 

курсове за шофьори 

2020     10000 

Разпространение на информация 

автомобили използващи 

алтернативни горива чрез курсове 

и работни срещи 

2020 

    

10000 

Личен транспорт - всичко  2020 303,21 52,74 155 000 

 

Основен източник на емисии на парникови газове в община Неделино е секторът на 

отпадъците. За да успее да намали неговия дял, общинската администрация 

предприема следните мерки (Таблица 25): 

 

Таблица 25: Отпадъци 

Мярка / Проект 
Срок на 

изпълнение, г 

Спестена 

енергия MWh 

Спестени 

емисии tCO2 
Разходи, лв 

Затваряне на нерегламентирани 

сметища 
2020     100000 

Ефективно третиране на 

отпадъците - сепариране и 

преработка 

2020     500000 

Изграждане на инсталации за 

биоразградими и зелени отпадъци 

2018     900000 

Отпадъци - всичко  2020   440,56 1 500 000 

 

В Таблица 26 влизат меки мерки за насърчаване използването на възобновяема 

енергия – енергия от биомаса и слънчева. Оценката на ефекта, както и при 

предишните таблици е направена общо за политиката по отношение на ВЕ.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 56 

 

Twitter: @500001SEAPs 
www.500001seaps.eu  

План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Неделино 2015 – 2020 г. 

 

Таблица 26: Информационни и организационни мерки за ВЕИ 

Мярка / Проект 
Срок на 

изпълнение, г 

Спестена 

енергия MWh 

Спестени 

емисии tCO2 
Разходи, лв 

Проучване потенциала за енергия 

от ВИ и възможностите за 

оползотворяването му. 

Осигуряване на достъп до сайта 

на Общината 

2015     35000 

Стимулиране на промишлеността 

и бизнеса за използване на 

енергия от ВЕИ чрез подобряване 

на административните процедури 

2015     10000 

Разработване на механизми за 

публично-частно партньорство за 

изграждане и използване на ВЕ / 

ФВц / ВЕЦ / Геотермална енергия 

на територията на общината 

2020     20000 

Обявяване на инициатива за 

използване на покривни 

пространства за монтиране на 

слънчеви панели и колектори 

2014 

    

15000 

Кампания за постепенно 

увеличаване процента на 

използваните биогорива в 

транспорта 

2020 

    

15000 

Разработване на краткосрочни и 

дългосрочни общински програми 

за използване на ВЕ / ФВц / ВЕЦ / 

Геотермална енергия на 

територията на общината в 

съответствие с националната 

енергийна стратегия 

2020 

    

80000 

Информационни мерки за ВЕИ - 

всичко  
2020 

    
175000 
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6. Координация, контрол и отчет за изпълнението и 

актуализация на Плана за устойчиво развитие до 2020г.  

6.1. Разпределение на отговорностите и ролите по изпълнение на 

Плана 

Отговорен за организацията на процеса на изпълнението на Плана за устойчиво 

развитие е Кметът на Община Неделино, който следва да разпредели отговорностите 

и задълженията между съответните звена от общинската администрация, като 

Общинският съвет отговаря за наблюдението на общинските програми. 

Предвидено е създаване на постоянна Комисия по енергийна ефективност към 

Община Неделино, която да анализира възможностите за изпълнение на отделни 

раздели по плана за енергийна ефективност.  В състава на Комисията следва да бъдат 

включени: екипът от консултанти и общински служители, съставили  Общинския „План 

за действие за устойчиво енергийно развитие“, както и специалисти по енергийна 

ефективност от местната власт. 

 

6.2. Мониторинг и контрол на изпълнението на ПДУЕР 

Мониторингът е тясно свързан с всички фази по оценката на изпълнението на 

ПДУЕ. Наблюдението, оценката и контрола са важни, тъй като тези дейности 

позволяват да се предприемат коригиращи действия, ако напредъкът е 

неудовлетворителен или ако условията се изменят. Важно е да се дава и отчет за 

напредъка при постигане на генералните цели като се изготвят междинни и годишни 

отчети (доклади), на базата на които следва да бъдат предприемани последващите 

действия. Мониторингът се осъществява на всички равнища на административна 

дейност. При него се използват както официални доклади, така и неофициални 

съобщения, като акцентът може да се постави върху:  

 

 използваните ресурси/вложенията (мониторинг на влаганите ресурси);  

 планираните дейности и/или осъществяваните процеси (мониторинг на 

изпълнението); 

 получените крайни/непосредствени резултати (мониторинг на резултатите).  

 

Изпълнението   на   Плана   за   енергийна   ефективност и на Програмата за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, в 

съответствие с които е разработен ПДУЕР, се   наблюдават   от Агенцията  за  

устойчиво  енергийно  развитие и от общинския съвет. Съгласно  ЗЕЕ  органите  на  
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местно самоуправление   предоставят   до   АУЕР   ежегодно   доклади   за   

изпълнението   на плановете за енергийна ефективност. Реализираните и прогнозни 

ефекти трябва да бъдат изразени чрез количествено и/ или качествено измерими 

стойностни показатели /индикатори 

Един от подходите за успешен мониторинг на общинските програми е извършването 

на периодична оценка чрез сравнение на вложените финансови средства и 

постигнатите резултати. За да може да се упражнява контрол върху изпълнението, въз 

основа на оценките от постигнатите резултати спрямо поставените цели, е необходимо 

да се използва набор от показатели, които трябва да определят нивата на 

потребление на енергия от ВИ и биогорива на територията на съответната община. 

Отчитането се осъществява пред Областния управител и АУЕР.  

За да се оцени напредъкът по постигането на крайните резултати може да се 

приложи точкова система по модела на предложената по-долу. 

 

Таблица 27: Таблица за избор на индикаторите за мониторинг  

ИЗБОР НА ИНДИКАТОРИ  ЧРЕЗ ТОЧКОВА СИСТЕМА 

ПОКАЗАТЕЛИ  ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ИНДИКАТОРИТЕ 

ОБЩ 

РЕЗУЛТАТ 

ИЗБРАН 

ДА/НЕ 

 А Б В Г Д Е   

Индикатор 1 

 

х Х х х х х 6 да 

Индикатор 2 

 

- Х х - - - 2 не 

..........................         

Индикатор №.... х Х - - х х 4 да 

А = значението на показателя е ясно 

Б = данни са лесно достъпни 

В = дейността по събирането на данни е в правомощията на ръководния екип и за 

осъществяването й не са необходими експерти по анализ 
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Г = показателят е достатъчно представителен за цялата съвкупност от планирани 

резултати 

Д = показателят е осезаем и може да се наблюдава 

Е = показателят е труден за определяне, но е толкова важен, че трябва да бъде 

разгледан 

(представителен показател) 

(Източник: UNDP Guide for Monitoring and Evaluation, 2002) 

 

6.3. Оценка на постигнатите резултати 

Наблюдението на общинските програми се извършва от общинските съвети по ЕЕ. 

Обективната оценка на изпълнението на програмите за ЕЕ и на постигнатите 

резултати изисква да се прави съпоставка между вложените финансови средства и 

постигнати резултати.  

След приключването на работата по изпълнението на всеки отделен проект и целия 

план за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Неделино, следва да се 

направи количествена оценка на постигнатите резултати. Това може да се осъществи 

на базата на няколко подхода: 

 Първи подход -  чрез сравнение на данни за състоянието на обектите, в които 

са били изпълнени мерки, както и на общината като цяло, преди и след 

изпълнението на плана; 

 Втори подход - чрез сравнение на общото количество спестена енергия за 

целия период на изпълнение на плана и предвижданията за определен бъдещ 

период чрез използване на данни от реални измервания и прогнози, базирани 

на резултатите от изпълнените мерки;  

 Трети подход – чрез сравнение на степента на въздействие на плана за 

енергийна ефективност върху други области на планиране и развитие на 

общината. 

 

Наблюдението и оценката на общинските програми за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници трябва да се извършва на две равнища:  

 Първо равнище - осъществява се от общинската администрация по отношение 

на графика на изпълнение на инвестиционни проекти, заложени в годишните 

планове. Кметът на общината със заповед определя представител на 

общинската администрация, който периодично да изготвя доклади за 
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състоянието на планираните инвестиционни проекти и прави предложения за 

актуализация на годишните планове, както и изготвя периодични доклади 

относно срещаните трудности и предложения с мерки за тяхното преодоляване;  

 Второ равнище - осъществява се от Общинския съвет, който в рамките на 

своите правомощия приема решения относно изпълнението на отделните 

планирани дейности и задачи.  

 

6.4. Анализ на финансовите възможности 

В момента общината не разполага с достатъчно собствени бюджетни финансови 

средства за инвестиции в проекти по ЕЕ и ВЕИ. За реализиране на проектите, които са 

включени в Общинската програма за Енергийна Ефективност и на Плана за действие 

за устойчиво енергийно развитие, могат да бъдат използвани различни източници на 

финансиране като: 

 републикански бюджет – средствата за изпълнение на целевите годишни 

програми за осъществяване на мерки по ЕЕ, се предвиждат ежегодно в 

републиканския бюджет, в съответствие с възможностите му (чл.11,ал.1 и ал.2 

от ЗЕЕ); 

 общински бюджет - собствени средства за изпълнение на целеви програми за 

осъществяване на проекти за ВЕИ; 

 заемен капитал - предоставян от финансови институции (банки, фондове, 

търговски дружества), емисии на общински облигационни заеми (ценни 

книжа), финансов лизинг и др. 

 продажба на единици редуцирани емисии на парникови газове (използвайки 

механизмите на Протокола от Киото “съвместно изпълнение” и “международна 

търговия с енергии”, както и чрез сключване на т. нар. “офсет” сделки); 

 частично субсидиране - от фондове и международни програми 

 ESCO  услуги – Фирмите, изпълняващи ЕСКО-услуги извършват пълен 

инженеринг по ЕЕ и ВЕИ. Влагат собствени средства за финансиране по 

реализацията на проекта и получават средства за погасяване на 

задълженията по проекта за определен период по договор и по погасителен 

план. 

 Публично-частно партньорство (ПЧП) – Дългосрочно договорно отношение 

между лицата от частния  и публичния сектор за финансиране, реконструкция, 

изграждане, управление, или поддръжка на инфраструктура, с оглед постигане 

на по-добро ниво на услугите, където  частния партньор поема строителния 
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риск и поне един от двата риска – за наличност на предявената услуга, или за 

нейното търсене. 

Друг вариант за осигуряване на необходимите финансови средства са европейските 

фондове и международните програми и инициативи, като: 

 

 Европейската банка за възстановяване и развитие, чрез Международен фонд 

Козлодуй, предоставя на домакинства и сдружения на собственици кредитна 

линия за проекти по ЕЕ и ВЕИ, посредством мрежа от банки-партньори  

(http://www.reecl.org/bg/); 

 Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността“ –осигурява 

средства за насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани както с 

намаляване на енергоемкостта и ресурсоемкостта на големи предприятия, така 

и с прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на ВИ, в 

микро, малки и средни предприятия (http://www.opcompetitiveness.bg/); 

 Програма „Хоризонт 2020“ – рамкова програма на Европейския съюз за научни 

изследвания и иновации. Програмата осигурява подкрепа за изследвания в 

областта на технологичните и икономическите аспекти на енергийните 

доставки, ефективността, нисковъглеродните технологии, преносните мрежи за 

енергия/електроенергия. (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/) 

 Техническа помощ по линия на JASPERS – програмата представлява 

съвместна помощ от няколко институции за подкрепа на 12 държави-членки на 

ЕС от Централна и Източна Европа в подготовката на проекти за безвъзмездно 

финансиране от структурните фондове и кохезионния фонд. 

(http://www.jaspers-europa-info.org/) 

 Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) - финансиране за 

енергийноефективни подобрения и използване на енергия от възобновяеми 

източници в съществуващи жилища. Във всяка държава-членка за 

енергийноефективни подобрения и използване на енергия от възобновяеми 

източници в съществуващи жилища се допускат разходи в размер 4% от общия 

размер на разпределените от ЕФРР средства. ЕФРР има за цел да засили 

икономическото и социално сближаване в Европейския съюз, като възстанови 

нарушеното равновесие между регионите. За изпълнение на целта за 

„регионална конкурентоспособност и заетост“ ЕФРР отпуска средства по 

приоритет околна среда и предпазване от рискове, а именно реабилитация на 

замърсените терени, поощряване на енергийната ефективност, насърчаване 

на градския обществен транспорт и изготвяне на планове за предотвратяване и 

http://www.reecl.org/bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.jaspers-europa-info.org/
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управление на природните и технологичните рискове.   

(http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/what/future/index_en.cfm) 

 
 

7. План за действие за устойчиво енергийно развитие до 2020г. 

За постигането на заложените общи и специфични цели на ПЕЕ на Община 

Неделино, който допълва Плана за действие за устойчиво енергийно развитие, е 

предложен следният набор от мерки и дейности, както и възможните източници на 

финансиране за тяхното изпълнение. 

Реализация на плана за енергийна ефективност на община Неделино 2016 - 2020 г. 

№ Наименование 
Индикатори за  

резултати 

Източник на 

финансиране 

Индикативна 

стойност           

(в хил. лв.) 

  

2016 2017 2018 2019 2020 
ОБЩО СУМА 4 717 000 

Приоритет 1. Повишаване на енергийната ефективност на територията на 

общината 

  4 170 000 

   Специфична цел 1.1. Подобряване на енергийната ефективност на общинските 

сгради. 
  520 000 

 Мерки   520 000 

1 

Детайлно обследване на 

общинските сгради в 

община Неделино 

5 
общински 

бюджет 
20 000 

          

2 

Саниране, реконструкция 

и модернизация на 

общинските сгради и 

инсталациите в тях. 

ремонт на 5 

общински 

сгради 

общински 

бюджет / 

външни 

източници 

500 000 

          

   Специфична цел 1.2. Повишаване на енергийната ефективност на жилищните 

сгради. 

  3 100 000 

 Мерки   3 100 000 

3 

Oбследвания за енергийна 

ефективност на 

жилищните сгради на 

територията на общината. 

200 обследвани 

жилищни 

сгради 

 външни 

източници 
100 000 

          

4 

Саниране, реконструкция 

и модернизация на 

жилищни сгради и 

инсталациите в тях. 

200 санирани 

жилищни 

сграден фонд 

 външни 

източници 
3 000 000 

          

5 

Разработване и прилагане 

на местни финансови 

механизми в подкрепа на 

въвеждането на мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни 

сгради. 

Приложен поне 

1 финансов 

механизъм 

 външни 

източници 
- 

          

   Специфична цел 1.3. Повишаване ефективността на уличното осветление.   550 000 

Мерки   550 000 

file://Ecq_server/ecq/PROJECTS/IEE%202013/50000%20and%201%20SEAPs/IMPLEMENTATION/WORK%20PACKAGES/2.WP%203%20Development%20of%20EnMS+SEAP/SEAPS%20Developed/Bratsigovo/(http:/ec.europa.eu/regional_policy/archive/what/future/index_en.cfm)
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6 

Изготвяне на проект за 

ремонт на 

съществуващото и 

изграждане на ново 

енергийно-ефективно 

улично осветление в 

общината. 

1 проект 

общински 

бюджет / 

външни 

източници 

50 000 

    

  

  

  

7 

Поетапно изграждане на 

енергоспестяващо улично 

осветление. 

 30% от общото 

осветление на 

общината за 

периода 

общински 

бюджет / 

външни 

източници 

500 000 

          

Приоритет 2. Оползотворяване потенциала на ВЕИ в общината   450 000 

    Специфична цел 2.1. Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в общинския 

сектор. 

  350 000 

Мерки   350 000 

1 

Монтиране на слънчеви 

колектори на сгради 

общинска собственост за 

задоволяване битови 

нужди. 

5 сгради 

общински 

бюджет / 

външен 

източник 

100 000 

          

2 

Монтиране на 

фотоволтаични панели на 

покриви и фасади на 

сгради – общинска 

собственост, за 

производство на 

електроенергия за 

собствени нужди. 

5 сгради 

общински 

бюджет / 

външен 

източник 

250 000 

          

    Специфична цел 2.2. Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в частния 

сектор. 

  50 000 

Мерки   50 000 

4 

Изграждане на техническа 

помощ за реализиране на 

проекти за 

оползотворяване 

потенциала на ВЕИ; 

нает 1 експерти 

в областта на 

енергийната 

ефективност за 

разработване на 

проекти 

общински 

бюджет / 

външен 

източник 

50 000 

          

    Специфична цел 2.3. Стимулиране на бизнеса за изграждане на ВЕИ мощности 

на територията на общината. 

  50 000 

              Мерки   50 000 

1 

Прилагане на система от 

услуги за консултиране и 

стимулиране на МСП за 

оползотворяване на 

енергията от ВЕИ 

1 експерт за 

мобилни 

консултации (на 

място)  

общински 

бюджет / 

външен 

източник 

30 000 

          

2 

Използване на 

високоефективни системи 

за отопление чрез 

фотоволтаици и биомаса в 

малки и средни 

предприятия 

до 200 от МСП 

за целия период  

 външен 

източник 
20 000 

          

Приоритет 3. Управление на енергията на територията на общината.   97 000 

    Специфична цел 3.1. Повишаване капацитета на местната власт в областта на 

енергийната ефективност и ВЕИ.  

  77 000 

Мерки   77 000 
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1 

Обособяване на структурно 

звено в общинската 

администрация, което поема 

отговорността за 

координирането на 

цялостния процес на 

планиране, реализация и 

мониторинг на устойчиви 

енергийни политики на 

местно ниво; 

създадено 1 

структурно 

звено и 

функциониращо 

за периода 

общински 

бюджет  
60 000 

          

2 

Обучение на експерти от 

местната администрация от 

ресорните звена, ангажирани 

в планирането, изпълнението 

и контрола на капиталовите 

инвестиции и политиките по 

териториално развитие; 

100% обучени 

експерти от 

местната 

администрация 

общински 

бюджет / 

външен 

източник 

15 000 

          

3 
Участие в срещи, дискусии и 

форуми свързани с ЕЕ и 

събиране на добри практики 

поне 7 участия 

за периода 

общински 

бюджет / 

външен 

източник 

2 000 

          

    Специфична цел 3.2. Повишаване информираността на гражданите и бизнеса в 

областта на зелената енергия. 

  20 000 

Мерки   20 000 

1 

Разработване и въвеждане 

на програма за  обучение в 

училищна и 

извънучилищна среда. 

въведени 

програми във 

всички училища 

на територията 

на общината 

общински 

бюджет / 

външен 

източник 

8 000 

          

2 

Провеждане на кампании 

за насърчаване на 

повишаването на 

енергийната ефективност 

в жилищните сгради. 

проведени 

кампании 4 на 

цялата 

територия на 

общината 

общински 

бюджет 
10 000 

 

        

3 

Провеждане на кампании 

за насърчаване 

използването на енергия 

от ВЕИ в частния сектор 

проведени  

кампании 

 външен 

източник 
2 000 

          

5 

Административно 

стимулиране на бизнеса за 

използване на 

енергия от възобновяеми 

източници, напр. чрез 

данъчни преференции, 

специализирано 

административно 

обслужване и други 

стимули; 

по преценка на 

местната 

администрация 

общински 

бюджет / 

външен 

източник 

- 
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7.1. Очаквани резултати във всеки от секторите 

Община Неделино има амбицията да продължи да работи в насока развитие на 

ВЕИ потенциала на своята територия, да се намали емитирането на парникови газове 

с 20% и да се подобри качеството и комфорта в отделните сектори. 

 

7.1.1.  Общински сгради и дейности 

Един  от заложените и частично изпълнени проекти в Общинския план за развитие на 

община Неделино е подобряване на енергийната ефективност и отоплителната 

система в базата на училищата, детските градини, обслужващите звена, читалища и 

музеите. 

Очакваните резултати от прилагането на мерките за подобряване на енергийните 

характеристики на общинските сгради са: 

 Подобряване състоянието на обществените сгради и повишаване на 

енергоефективността им;  

 Намаляване бюджетните разходи в резултат на икономия от енергия;  

 Удължен експлоатационен срок на публичната инфраструктура;  

 Подобрен комфорт на обществените сгради;  

 Намаляване на въглеродните емисии отделяни от обществените сгради.  

 

Очакваните резултати от увеличаването на използваната енергия от ВЕИ:  

 Намаляване на разходите на общината за енергия;  

 Създаване на топлинен комфорт и подобряване на предлаганите услуги от 

общинска администрация;  

 Намаляване на въглеродните емисии от публичния сектор.  

 

7.1.2.  Жилищни сгради 

Очакваните резултати от прилагането на мерките за подобряване на енергийните 

характеристики на жилищните сгради са:  

 Подобряване състоянието на жилищните сгради и повишаване на 

енергоефективността им;  

 Намаляване на годишните разходи на домакинствата в резултат на икономия от 

енергия;  
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 Удължен експлоатационен срок на обновените сгради и техните инсталации;  

 Подобрен комфорт на жилищните сгради;  

 Намаляване на въглеродните емисии отделяни от жилищните сгради.  

Чрез увеличаването на използваната енергия от ВЕИ в частния сектор ще се 

постигнат следните резултати:  

 Намаляване на разходите на домакинствата за енергия;  

 Създаване на добра среда за стимулиране производството на ВЕИ;  

 Редуциране на въглеродните емисии изхвърляни от частния сектор. 

 

7.1.3.  Транспорт 

Очакваните резултати от модернизацията на служебните автомобили на 

общинските структури са понижаване на консумацията на течни горива (дизел и 

бензин) и вредните емисии, както и намаляване на текущите разходи за горива и 

поддръжка. През базовата 2011год. са установени 1989 автомобила, на различни по 

вид гориво – дизел, бензин, LPG. Мерки за намаляване емисиите от личния транспорт 

е главната насока  към организация на движението, обучение и най-вече към 

разпространение на информация и призиви за използване на алтернативни горива. 

Разбира се, тази политика ще бъде значително подпомогната и от националното 

законодателство по отношение на постигане на националната цел – 10% биогорива в 

транспорта.  

 

7.1.4. Улично осветление 

Чрез реализирането на мерките за повишаване ефективността на уличното 

осветление се очаква:  

 Подобряване на качеството на уличното осветление;  

 Намаляване на бюджетните разходи за електроенергия за улично осветление;  

 Подобряване на безопасността на градския ареал;  

 Намаляване на въглеродните емисии.  

 

 

7.1.5.  Общество 

Резултатите за обществото като цяло се изразяват в: 
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 Намаляване на количеството консумирана енергия в производствения сектор 

с около 15% след въвеждане на нови технологии и повишаване 

термоизолационните параметри на производствените помещения; 

 Стимулиране въвеждането на алтернативни енергийни източници в частния 

сектор – производствен и битов; 

 Намаляване на вредните емисии на парникови газове с около 15 %, поради 

въвеждането на газификация на гр.Неделино  в бита и производствата; 

 Стимулиране ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни 

източници чрез масово информиране за предимствата и възможностите; 

 Ориентирано в полза на потребителя плащане чрез месечно покриване на 

изразходваната електроенергия на базата на предварително калкулирана 

сума с крайно годишно уравняване; 

 Привличане на финансови средства, чрез разработване на привлекателни 

проекти за енергийна ефективност 

 

Приоритети  

 Приоритет 1 – Повишаване на енергийната ефективност на територията на 

общината.  

Основният разход на енергия в сградите се дължи на отоплението, като за това отиват 

2/3 от общо изразходената в сградата енергия. По-голяма част от тази енергия обаче 

се изразходва излишно – поради неудовлетворителни изолации. С повишаването на 

енергийната ефективност на сградата може да се икономисат от 70 до 90% от 

разходите за отопление. За реализирането на приоритет 1 са набелязани следните 

мерки, които е необходимо да бъдат изпълнени - да се подобрят енергийните 

характеристики на общинските сгради; да се повиши енергийната ефективност на 

жилищните сгради; да се повиши ефективността на уличното осветление. 

 

 Приоритет 2 – Оползотворяване потенциала на ВЕИ в общината 

Политиката за зелена енергия на ЕС се концентрира предимно върху насърчаване на 

производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници и 

енергийната ефективност. В дългосрочен план ефекта от тази политика се очаква да 

допринесе за намаляване на емисиите от парникови газове и замърсяването на 

въздуха.Целенасочената политика на община Неделино ще даде възможност да се 

изпълнят целите за повишаване на производството на енергия от ВЕИ и ще подобри 

енергийната ефективност в общината. В частност, това ще допринесе за намаляване 

на въглеродните емисии в общината, както и предотвратяването на замърсяване на 

въздуха.  
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За реализирането на Приоритет 2 е необходимо изпълнението на следните 

стратегически цели: увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в общинския сектор; 

увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в частния сектор; стимулиране на 

бизнеса за изграждане на ВЕИ мощности на територията на общината.  

 

 Приоритет 3 – Управление на енергията на територията на общината 

В община Неделино е необходимо да се предприемат мерки за повишаване на 

енергоефективността, с което да се подобри работата на предприятията в 

индустрията, да се увеличи производителността в селското стопанство, ефективността 

в жилищата и ефикасността на общинската администрация. За да се случи това, 

всички те, гражданите, бизнеса и общинската администрация трябва да повишат 

нивото на информираност и да изградят култура за прилагане на мерки за енергийна 

ефективност. 

За реализирането на този приоритет е необходимо постигането на следните 

стратегически цели: повишаване капацитета на местната власт в областта на 

енергийната ефективност и ВЕИ; повишаване информираността на гражданите и 

бизнеса в областта на зелената енергия; изграждане на система от база данни за 

енергийното потребление на общината. 

 

Община Неделино осъзнава ролята на местната власт като модел на интелигентно 

енергийно поведение. Именно затова общината следва една целенасочена политика 

към повишаване енергийните характеристики на сградния фонд, популяризиране на 

възможностите за използване на възобновяемите енергийни източници и повишаване 

на информираността сред населението както за възможността за използване на 

енергия от ВЕИ, така и за ползите от енергийната ефективност. 

 

8. Заключение 

 

Изпълнението на ПДУЕР на Община Неделино се очаква да доведе до намаляване 

емисиите на въглероден диоксид (CO2) с най-малко 20% до 2020 г. В количествени 

показатели това означава от 9115,13t/CO2 емисии през базовата година до 7292,11 

t/CO2 емисии през 2020г. За да постигне тези цели, действията на Община Неделино 

са насочени както към общинските дейности, услуги и сгради, така и към 

производствения сектор и битовите абонати. Мерките са главно насочени към принос 

на ВЕИ в намаляване на енергийната интензивност за БВП на Неделино и целят да 

постигнат увеличен дял на ВЕИ в енергийния баланс на общината, увеличен дял на 

спестените емисии СО2 от въвеждане на ВЕИ и намалено въздействие върху околната 
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среда в региона. Други очаквани резултати са повишена енергийна ефективност при 

крайното потребление на енергия чрез комбиниране на мерки по ЕЕ и ВЕИ и намалена 

енергоемкост и балансирано енергийно търсене и потребление на енергия в общински 

обекти. Извършеното проучване на възможностите за използване на ВЕИ на 

територията на Община Неделино показа, че най-перспективните източници са 

слънчевата енергия, биомасата и водната енергия.  
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9. Приложения 

1) Реализация на плана за енергийна ефективност на община Неделино 2016 - 2020 г. 

 

 

CONSORTIUM: 
 

SOGESCA (Coordinator) - www.sogesca.it    

CRES - www.cres.gr 

PNEC - www.pnec.org.pl 

EKODOMA - www.ekodoma.lv 

ARM - www.arm-bg.net 

ECQ - www.ecq-bg.com 

AMET - www.amet.ro 

DENKSTATT - www.denkstatt.ro 

DEPUTACION OURENSE - www.depourense.es 

ALBEA - www.albea-transenergy.com 

AMORCE - www.amorce.asso.fr 

MT PARTENAIRES INGÉNIERIE - www.mt-partenaires.com 

ICLEI Europe -  www.iclei-europe.org 
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