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1.Въведение 
 

Традиционните източници на енергия, които масово биват използвани в 
България и по-конкретно в нашите домове, в бизнеса и за транспорт, спадат към 
групата на изчерпаемите и невъзобновяеми природни ресурси – твърди горива 
(въглища, дървесина), течни и газообразни горива (нефт и неговите производни - 
бензин, дизел и пропан-бутан; природен газ). Имайки предвид световната тенденция за 
повишаване на енергийното потребление, опасността от енергийна зависимост не 
трябва да бъде подценявана. От друга страна високото производство и потребление на 
енергия води до екологични проблеми и по-конкретно до най-сериозната заплаха, пред 
която е изправен светът, а именно климатичните промени.  Поради тези причини се 
налага и преосмислянето на начините, по които се произвежда и консумира енергията. 
В отговор на нарастващото потребление, покачващите се цени на енергията, високата 
зависимост от вноса на енергийни ресурси и климатичните промени, идват 
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) – слънце, вятър, вода, биомаса и др.  

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници има много 
екологични и икономически предимства. То не само ще доведе до повишаване на 
сигурността на енергийните доставки, чрез понижаване на зависимостта от вноса на 
нефт и газ, но и до намаляване на отрицателното влияние върху околната среда, чрез 
редуциране на въглеродните емисии и емисиите на парникови газове. Производството 
на енергия от ВЕИ допринася и за подобряване на конкурентоспособността на 
предприятията, както и възможността за създаване на нови такива, като по този начин 
се насърчават и иновациите, свързани с производството на енергия от възобновяеми 
източници (ВИ) и биогорива. 

Настоящата програма е изцяло разработена в съответствие с европейските 
нормативни актове, свързани с производството и потреблението на енергия, 
произвеждана от енергийни източници и транспонирани в българското 
законодателство. Основна роля играят следните европейски директиви:  
 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и Съвета за насърчаване 

използването на енергия от ВИ;  
 Директива 2006/32/ЕС относно крайното потребление на енергия и 

осъществяване на енергийни услуги;  
 Директива 2004/8/ЕС за насърчаване на ко-генерацията;  
 Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и Съвета въвеждаща 

Европейска схема за търговия с емисии на парникови газове;  
 Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно насочването 

на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт; 
 Директива 2002/91/ЕО за енергийните характеристики на сградите;  
 Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и Съвета за насърчаване 

производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни 
източници на вътрешния електроенергиен пазар.  

Във връзка с тези нормативни актове, страната ни е поела ангажименти, които 
трябва да бъдат изпълнени до 2020 г. В отговор на изпълнението и приложението на 
Директива 2001/77/ЕО България трябваше да повиши с 11% дела на електроенергия от 
ВЕИ до 2010 г. в потреблението на електроенергия, като страната ни е изпълнила 
своите задължения. Тази директива е отменена с Директива 2009/28/ЕО, която поставя 
и по-високи изисквания към страната ни. Спрямо тази директива, България поема 
ангажимента да постигне 16% дял на ВЕИ в крайното енергопотребление на страната 
до 2020 г.  
Основният закон в сферата на ВЕИ, който действа на територията на България е Закона 
за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Той регламентира правата и 
задълженията на органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление при 
провеждането на политиката в областта на насърчаването производството и 
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потреблението на енергия от възобновяеми източници. Според чл. 10, ал 1 и ал. 2 от 
ЗЕВИ и вземайки предвид приоритетите и целите заложени в Националния план за 
действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), кметовете на общини 
следва да разработят общински дългосрочни или краткосрочни програми за 
използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива.                                 
 

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местният 
ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и 
стратегия за развитие на енергийният сектор, за реализиране на поетите от страната ни 
ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно 
устойчиво развитие. Общинската програма за насърчаване на използване  на енергия от 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ е израз на политиката за устойчиво развитие 
на община Неделино. Настоящата общинската програма е съобразена с развитието на 
Южен централен район за планиране, особеностите и потенциала на община Неделино 
относно насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. 
 

Регионалните цели трябва да са в синхром с националните цели. По същество обаче 
те са по – прагматични и са свързани с конкретни регионални проблеми. Целите на 
настоящата програма са съобразени и с основните цели заложени в енергийната 
политика на Европейския съюз (ЕС). Една от нейните основни цели е „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.   

 
2. Основните цели и мерки: 

 
2.1. Балансирано оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми 

енергийни източници и биогорива и намаляване на емисиите CO2 в атмосферата.  
 
Мерки за постигане на цел 1: 
 
 Анализ и оценка на реалните възможности за оползотворяване на потенциала на 

ВЕИ в района на община Неделино; 
 Повишаване на енергийната независимост на общината чрез използване на ВЕИ с 

доказана приложимост в конкретни сектори и обекти; 
 Привличане на местни и чуждестранни инвестиции; 
 Въвеждане на нови технологии и ноу хау;   
 Разработване на общински програми за насърчаване използването на ВЕИ; 
 Усвояване на средства от финансови инструменти на ЕС в сферата на ВЕИ. 
 

2.2. Насърчаване на производствени и потребителски модели за чиста енергия: 
 
Мерки за постигане на цел 2: 
 
 Повишаване на административния капацитет в инвестиционната среда на общината; 
 Разработване на инструменти за местна политика на насърчаване на ВЕИ в 

общината; 
 Използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане или 

реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради – 
общинска собственост; 

 Използване на енергия от възобновяеми източници при външно изкуствено 
осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти – 
публична общинска собственост, както и при осъществяването на други общински 
дейности; 
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 Иницииране и организиране на информационни кампании сред населението на 
общината за използване на ВЕИ и повишаване на жизнения стандарт чрез енергийна 
ефективност. 

 
2.3. Стимулиране и управление на търсенето, производството и потреблението на 

енергия от ВЕИ. 
 
Мерки за постигане на  цел 3: 
 
 Увеличаване на търговските възможности на общината чрез нови производства на 

енергия от ВЕИ и развитие на публично-частното партньорство в областта на 
предоставяне на енергоефективни услуги; 

 Въвеждане на енергиен мениджмънт в общината и ефективно функционираща 
система за енергиен мониторинг. 

 
Поставените цели ще се изпълняват с отчитане на динамиката и тенденциите в 

развитието на европейското и българското законодателство за насърчаване 
използването на ВЕИ, законодателството по енергийна ефективност и пазарните 
условия. В тази връзка програмата ще бъде отворена за изменение и допълнение по 
целесъобразност през целия програмен период. Състоянието на сградите, оборудването 
и инсталациите в повечето общински и обществени обекти налагат провеждането на 
мерки за намаляване разхода на енергия, както и влагане на инвестиции във 
физическото обновяване на сградата и подмяната на съоръженията. От голямо значение 
за жителите на общината е, че постигането на по-ниски текущи разходи за енергия и 
ефективното им изразходване са предпоставка за подобряване на екологичната 
обстановка и намаляване на емисиите на парникови газове. 
 

В община Неделино към момента е събрана информация за общинските целеви 
групи по сектори: 
 Администрация – общински сгради; 
 Образование – училища и детски градини (ЦДГ и ОДЗ); 
 Здравни заведения; 
 Улично осветление; 
 Социални дейности. 
 

Сектор „Административни общински сгради”  
 
Преобладаващата част от общинските административни сгради в общината са в 
незадоволително състояние по отношение на енергийната ефективност. За подобряване 
на комфорта в сградите и с цел намаляване на разхода на енергии, най-вече на гориво 
през отоплителния сезон, е наложително да се приложат както енергоспестяващи 
мероприятия, така и да се приложат мерки по ВЕИ отопление - преминаване на 
отопление на биомаса и инсталиране на термосоларни инсталации за топла вода, където 
това е необходимо.  
Покривите на голяма част от административните сгради са подходящи за инсталиране 
на фотоволтаични инсталации. Списъка на сгради, общинска собственост е представен 
в следващата таблица. 
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СПИСЪК НА СГРАДИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

       

 

№ 
Вид на 

общинската 
сграда 

Адрес 

Година на 
въвеждане на 

сградата в 
експлоатация 

РЗП 
м.кв. 

Инсталация 
за 

производство 
на енергия от 
възобновяеми 

източници 

Година на 
въвеждане на 
инсталацията 

1 Общинска 
администрация 

ул. "Александър 
Стамболийски"104,  

гр. Неделино 
1975 година 920,15     

2 ОДЗ №1 ул. "Крайречна" 
17, гр. Неделино 1987 година 1510     

3 ТИЦ ул. "Напредък" № 
85, гр. Неделино 1969 година 602     

4 Читалище " 
Светлина" 

ул. "Александър 
Стамболийски" 

№100, гр. 
Неделино 

1961 година 772     

5 ОУ "Васил 
Левски " Средец 

с. Средец, община 
Неделино 1982 година 2572 печка на  

дърва 1982 година 

6 
СОУ " Св. Св. 

Кирил и 
Методий" 

ул. "Напредък" № 
93, гр. Неделино 1982 година 8800     

7 Учен. общ-е " 
Дичо Петров"  

ул. "Александър 
Стамболийски" № 
80,  гр. Неделино 

1978 година 3511,98     

8 ОДЗ " Пролет" 
ул. "Александър 

Стамболийски" № 
150, гр. Неделино 

1984 година 1191     

9 ОУ " Васил 
Левски“ 

ул."Напредък" 14, 
гр. Неделино 1985 година 3098,43 Сградата не се 

използва    

10 Учен. общ-е - с. 
Средец  

с. Средец, Община 
Неделино 1982 година 1300 печка на  

дърва 1982 година 
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11 Кметство и 
културен дом 

с.Средец, Община 
Неделино 1980 година 770 печка на  

дърва 1980 година 

12 
Кметство и 

начално 
училище 

с. Кочани, Община 
Неделино 1985 година 234 печка на  

дърва 1985 година 

13 Кметство и 
детска градина 

с. Гарнати, 
Община Неделино 1983 година 170 печка на  

дърва 1983 година 

14 Начално 
училище 

с. Гарнати, 
Община Неделино 1982 година 148 

2 етаж на 
сградата не се 

използва  
1982 година 

15 Кметство  с. Козарка, 
Община Неделино 1983 година 121 печка на  

дърва 1983 година 

16 Начално 
училище 

с. Козарка, 
Община Неделино 1984 година 161 печка на  

дърва 1984 година 

17 Кметство с. Кундево, 
Община Неделино 1983 година 131 печка на  

дърва 1983 година 

18 Начално 
училище 

с. Кундево, 
Община Неделино 1982 година 94 печка на  

дърва 1984 година 

19 Кметство  с. Върлино, 
Община Неделино 1983 година 150 печка на  

дърва 1983 година 

20 Начално 
училище 

с. Върлино, 
Община Неделино 1984 година 165 печка на  

дърва 1984 година 

21 
Кметство и 

начално 
училище 

с. Бурево, Община 
Неделино 1985 година 162 печка на  

дърва 1985 година 

22 Кметство  с. Тънка бара, 
Община Неделино 1986 година 150 Сградата не се 

използва    

23 Начално 
училище 

с. Тънка бара, 
Община Неделино 1986 година 100 печка на  

дърва 1986 година 

24 
Кметство и 

начално 
училище 

с. Оградна, 
Община Неделино 1984 година 220 Сградата не се 

използва    

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 1985 година   Сградата не се 

използва  1985 година 
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Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 1986 година   Сградата не се 

използва  1986 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 1987 година   Сградата не се 

използва  1987 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 1988 година   Сградата не се 

използва  1988 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 1989 година   Сградата не се 

използва  1989 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 1990 година   Сградата не се 

използва  1990 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 1991 година   Сградата не се 

използва  1991 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 1992 година   Сградата не се 

използва  1992 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 1993 година   Сградата не се 

използва  1993 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 1994 година   Сградата не се 

използва  1994 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 1995 година   Сградата не се 

използва  1995 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 1996 година   Сградата не се 

използва  1996 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 1997 година   Сградата не се 

използва  1997 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 1998 година   Сградата не се 

използва  1998 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 1999 година   Сградата не се 

използва  1999 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 2000 година   Сградата не се 

използва  2000 година 
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Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 2001 година   Сградата не се 

използва  2001 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 2002 година   Сградата не се 

използва  2002 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 2003 година   Сградата не се 

използва  2003 година 

  
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 2004 година   Сградата не се 

използва  2004 година 

25 
Кметство и 

начално 
училище 

с. Еленка, Община 
Неделино 1983 година 180 Сградата не се 

използва    

26 
Кметство и 

начално 
училище 

с. Изгрев, Община 
Неделино 1983 година 300 Сградата не се 

използва    

27 
Кметство и 

начално 
училище 

с. Горен Върли 
дол, Община 

Неделино 
1983 година 208 Сградата не се 

използва    

28 
Кметство и 

начално 
училище 

с. Долен Върли 
дол, Община 

Неделино 
1983 година 192 Сградата не се 

използва    

29 Кметство и 
културен клуб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

с. Диманово, 
Община Неделино 1985 година 99 

1 етаж на 
сградата не се 

използва  
  

30 Начално 
училище 

с. Диманово, 
Община Неделино 1985 година 120 Сградата не се 

използва    

31 
Kлуб 

"Диманови 
колиби" 

с. Диманово, 
Община Неделино 1985 година 80 Сградата не се 

използва    

32 
Кметство и 

начално 
училище 

с. Дуня, Община 
Неделино 1986 година 120 Сградата не се 

използва    

 

През 2015 година Община Неделино приключи успешно 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”, реализиран по  Мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на 
селските райони 2007- 2013 г. (ПРСР)”. Чрез реализацията на проекта се изгради 
пристройка към съществуващата сграда на Общинска администрация от четири 
административни етажа, един сутеренен /сервизен/ етаж и плосък покрив на пето ниво, 
който ще играе ролята на тераса за почивка на служителите и посетителите на Центъра 
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за предоставяне на електронни услуги. Беше монтирана нова фасадна дограма, цалата 
сгарада  беше топлоизолирана, заедно с покрива/подпокривно пространство, 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 минтиране на нова отоплителна система, работеща на пелети 
или  др. вид биомаса от ВЕИ/биогориво. 

 
Сектор „Образование” 

 
Сградният фонд на преобладаващата част от общинските училища и детски градини са 
в относително добро състояние, но по-голямата част от тях се нуждаят от провеждане 
на сериозни енергоспестяващи мерки. Няма газифицирани сгради в общината. За 
намаляване на енергийните разходи на проблемните сгради е необходимо не само да се 
направят енергийни одити, но да се изисква оценката на мерките, свързани и с 
възможностите за използване на ВЕИ технологии, особено за отопление и топла вода. 
Извършените енергийни обследвания трябва да се подлагат на обсъждане и 
консултиране с квалифицирани експерти, за да може в установения от ЗЕЕ срок 
общината да изготви възражение пред АЕЕ и само след това да се приложат 
предписаните енергоспестяващи мерки, комбинирани с приложение на подходящи ВЕИ 
технологии.  
В сградите с образователни дейности трябва да се преразгледа начина на отопление и 
да се използват Европейските програми за преминаване от течни горива и неефективно 
използване на електроенергията за отопление към ВЕИ отопление. За голяма част от 
сградите с непрекъсната употреба на топла вода (детски градини) е подходящо 
поставянето на термосоларни инсталации. Покривите на голяма част от сградите са 
подходящи за инсталиране на фотоволтаични инсталации. 
 
През 2013 г. съвместно по проект "Красива България" и общински бюджет беше 
реализиран проект „Подмяна на съществуваща отоплителна инсталация на детска 
градина одз 1 в гр. Неделино, УПИ V-за детско заведение, кв. 118” чрез който бяха 
внедрени високо ефективни мерки в сградата на Обединено детско заведение (ОДЗ 1) - 
доставка и монтаж на котел на пелети, дърва и дървени брикети. Освен това проекта 
включва доставка и монтаж на 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  на соларната 
инсталация. Една от основните цели на общинската програма е повишаване на 
инвестиционната активност на Община Неделино за привеждане на общинските сгради 
в съотвествие 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. 
Реализираните инвестиции в обновяване на образователната инфраструктура ще дадат 
възможност за осигуряване на необходимата база за провеждане на задължителното 
обучение на децата в предучилищна възраст, ще се изпълнят енергоефективни мерки, 
както и ще бъдат намалени разходите за енергия и отопление. Изпълнението на 
заложените дейности ще осигурят оптимално-комфортни условия за обучение и 
възпитания. 
 

Сектор "Здравни заведения" 
 

На територията на община Неделино са регистрирани няколко лекарски, 
стоматологични и  селски здравни практики. Живеещите в селата са с влошен здравен 
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статус - качеството на предлаганите медицински услуги е по-ниско, а достъпът до 
здравна мрежа е ограничен. Характерно е понижаването както на количество, така и 
качеството на здравни услуги. Демографското застаряване поставя допълнителни 
изисквания пред структурата на здравните потребности, което води до големи разходи 
за здравно обслужване.   
В непосредствена близост до центъра на града се намира „Център за спешна и 
неотложна медицинска помощ“, обслужващ община Неделино, с което при 
необходимост се гарантира на потребителите своевременна медицинска помощ и 
транспортиране до най – близкото болнично заведение. 

На територията на община Неделино няма лечебни заведения. Болничната 
помощ се  поема от областния център -  Многопрофилна болница за активно лечение 
„д-р Братан Шукеров” – гр. Смолян. В гр. Неделино има две аптеки. 
 

Сектор „Социални услуги”  
 
На територията на община Неделино се предоставят следните социални услуги: 
 
 Център за обществена подкрепа град Неделино / ЦОП – гр. Неделино /.  

Със Заповед №РД 01- 671 / 08.06.2012г. на Изпълнителния. Директор  на АСП гр. 
София социалната услуга е ДДД/ държавно делегирана дейност / с целева група деца до 
18 годишна възраст и капацитет 25 потребители. ЦОП – Неделино успява да обхване 
уязвимите  деца до 18 годишна възраст и техните семейства в общината. Освен 
индивидуалната работа се извършват и групови работи с потребителите. 
 
 Дневен център за деца с увреждания „Зора” гр. Златоград. 

През 2015г. в дневен център за деца с увреждания „Зора“ гр. Златоград  ежедневно са 
извозвани  деца от Община Неделино, на които е предоставена социалната услуга от 
центъра.  
 
 Център за социална рехабилитация и интеграция град Неделино / ЦСРИ – 

гр. Неделино/. 
 

Със Заповед №РД 01- 931 / 27.08.2012г. на Изпълнителния. Директор  на АСП гр. 
София социалната услуга е ДДД/ държавно делегирана дейност /с целева група 
възрастни с увреждания и капацитет 30 потребители. Местонахождението на ЦСРИ е 
град Неделино, ул. „Напредък” № 69, сградата е подходяща и обособена за хора с 
увреждания. Оборудвана е с необходимото оборудване и необходимата техника.  
 
 Личен асистент (ОП „РЧР”). 

 
По проекта към края на септември 2015 г. са обхванати 27 лични асистента и 28 
потребители на социалната услуга. Личните асистенти са назначени на 4 часов работен 
ден. В края на 2015 г.,община Неделино спечели проект № BG05M9OP001-2.002-0105-
C001 „Искрица за независим живот – комплекс от социални и здравни услуги чрез 
създаване на Център за услуги в домашна среда - Неделино“ по ОП РЧР 2014-2020 г., 
който предвижда да бъдат обхванати 62 потребители, като лични асистенти и домашни 
помошници. 
 
 Център за настаняване от семеен тип. 

 
Със Заповед №РД 01 - 234/ 22.02.2013г. на Изпълнителния. Директор  на АСП гр. 
София социалната услуга е ДДД/ държавно делегирана дейност /с целева група 
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възрастни с увреждания и капацитет 10 потребители. Местонахождението на ЦНСТ е 
град Неделино, ул. „Ал. Стамболийски” № 80. 
 
 Социална кухня. 

 
През 2013г. Община Неделино ремонтира съществуваща общинска материална база по 
проект  „Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за 
предоставяне на социална услуга Социална кухня  гр. Неделино“ и предостави 
социалната услуга  - социална кухня по проект „Социална кухня  гр. Неделино“. 
Потребители на услугата са лица и семейства на месечно социално подпомагане по 
реда и условията на чл. 9 от ППЗСП; лица с доказана липса на доходи; хора с 
увреждания; самотно живеещи; лица и семейства, получаващи минимални пенсии; 
скитащи и бездомни лица; деца на многодетни семейства и др.  
 
В гореспоменатите обекти също е подходящо да се приложат термосоларни колектори 
и горивни котли на биомаса с к.п.д. над 80%. 
 
Общината е заинтересована от въвеждане на мерки за използване на ВЕИ, с което ще се 
редуцират разходите за енергия и ще се подобрява екологичната среда. Техническите 
мероприятия, приложими в този сектор, са както изискващи сериозни финансови 
ресурси, така и не изискващи, или изискващи ограничено финансиране 
(организационни мерки). Алтернативните енергийни източници намаляват 
зависимостта от конвенционални енергийни доставки. 
 
 Сектор „Улично осветление”  

 
Уличното осветление е един от основните консуматори на ел. енергия за общината. 
Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни 
тела с фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени 
енергийни икономии. Поради високата цена на тези съоръжения, е необходимо да се 
търсят програми с грантово финансиране. Необходимо е привеждане на системата в 
устойчиво състояние; намаляване разходите за поддръжка и експлоатация; намаляване 
на вредните емисии, в следствие намалена консумация на електроенергия; повишаване 
безопасността при движение на пешеходци и създаване на комфортна нощна среда. 
 
Сектор „Домакинства”  
 
Секторът „Домакинства” обхваща преди всичко частните жилища на жителите на 
община Неделино. Преобладаващата част от жилищния сграден фонд са масивни къщи, 
значителна част от които са амортизирани и се нуждаят от прилагане на сериозни 
енергоспестяващи мерки, предимно топлоизолация, което може да се комбинира с 
прилагане на ВЕИ технологии за отопление.  
Най-използваният ВЕИ ресурс тук е консумацията на биомаса, преди всичко дърва за 
горене. За съжаление този ВЕИ ресурс се използва в стари, класически печки или котли 
с ниско к.п.д. на изгаряне – под 50%. 
За домакинствата от голямо значение е внедряването на новите ВЕИ технологии - 
котли на биомаса с високо к.п.д. – над 85 %. и термосоларни колектори за топла вода. 
За целта могат да се използват кредити, осигурени от Европейската Банка за 
Възстановяване и Развитие (ЕБВР) по кредитни линии на български банки, които 
предоставят кредите с 15-20% безвъзмездна помощ. За съжаление все още липсва 
възможност за стимулиране на енергоефективни инициативи на домакинства без 
посредничеството на банките. Общината би могла да инициира програми и проекти за 
стимулиране на собствениците на жилищни сгради за прилагане на мерки за енергийна 
ефективност и ВЕИ за отопление и топла вода. Възможно на южните скатове от 
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покривите на жилищата да се поставят фотоволтаични инсталации с малки мощности 
до 10 KWp. Необходими са системни кампании и подпомагане на населението за 
използване на ВЕИ технологии за отопление и топла вода. 
 
Бизнес сектор  
 
Бизнес секторът е този, който може да оцени инвестиционния потенциал в сектора на 
ВЕИ и да реализира мащабни проекти в сферата на:  
 оползотворяване на биомасата (изграждане на горивни системи на биомаса, вкл. 

когенерационни);  
 изграждане на фотоволтаични инсталации (с инсталирана мощност от няколко 

MWp);  
 изграждане на инсталации за биогаз;  
 изграждане на геотермални инсталации, вкл. с термопомпи и др.;  
 изграждане на слънчеви въздухонагреватели за сушене в селското стопанство.  

 
Община Неделино разполага с добър потенциал от ВЕИ, което е едно голямо богатство 
с нарастваща стойност в бъдеще, затова този сектор  трябва да се развива и използва 
разумно. 
 

 
3. Профил на община Неделино 

 
3.1. Географско положение 

 
Съгласно разпоредбите  на  ЗРР на територията на Република България се 

обособяват шест райони за планиране, които се  формират на основата на областите в 
зависимост от географското им разположение, икономическото им развитие, броя на 
населението им и перспективите им за развитие. Районите за планиране са с 
наименование и териториален обхват, както следва: Северозападен район за планиране, 
Северен централен район за планиране, Североизточен район за планиране, 
Югоизточен район за планиране, Южен централен район за планиране, Югозападен 
район за планиране. Южният централен район за планиране с център Пловдив включва 
6 области – Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара Загора и Хасково, които 
обхващат най-голям дял от общините в страната - 68 от общо 264. На територията му са 
раз-положени 1511 населени места (28% от населените места в България), в т.ч. 63 
градове и 1448 села. Районът е на първо място по площ (27516,2 km2 – 24,8% от 
националната терито-рия) и на второ по население (1944,4 хил.д. – 24,9% от общото 
население на страната) в сравнение с другите райони. Той заема централната част на 
Южна България, южната му граница съвпада с държавната граница с Р. Гърция и Р. 
Турция. В  географско  отношение  Община  Неделино  заема  част  от  централния  
южен  дял  на  Средните Родопи и обхваща територия от 102,3 кв.м и съставлява 3,2 % 
от територията на Смолянска област, която е с площ от 3192.9 кв. км при надморска 
височина от 450 до 1 200 метра. Град  Неделино  се  намира  на  около  60 км.  от  
областните  центрове  Смолян (65 км.)  и Кърджали (63 км.) и на 165 км. от гр. 
Пловдив. На юг общината граничи с община Златоград, на  изток  с  община  Джебел,  
на  север  и  северозапад  с  община  Ардино,  на  запад  и  югозапад  с община Мадан.  

Общината  включва  общо  16  населени  места  –  гр.  Неделино  и  селата  
Бурево, 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.  
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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 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. Доходите  на  
населението  са  ниските,  което определя  ниската  покупателна  възможност  на 
населението. Увеличава се делът на социалните доходи, което говори за нарастваща 
зависимост от системата за социална защита. Висок е  делът на доходите от домашното  
стопанство, което отразява една тревожна тенденция на натурализация. 
Административен, индустриален и културен център е гр. Неделино.  
 
3.2. Климат  

 
Климатът е преходно континентален и се характеризира със сравнително мека зима 

и горещо лято. Общината е разположена върху терен със силно пресечен планинско 
горист релеф, със средна надморска височина 700м. 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 
източнородопския 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. 
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 с планинско – 
хълмист,  а  в  по-високите  части  планински, което дава отражение върху цялостното и 
социално-икономическо, селищно и инфраструктурно развитие. 

 
3.3. Валежи 

 
Средногодишните валежи достигат до 1 000 л/кв.м. Характерни за района на 

Община Неделино са интензивните валежи с различно времетраене, които най-често са 
през есента и съчетани с големия водосборен басейн на р. Неделинска са предпоставка 

 15 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8


за големи прииждания на реката. Максималните валежни количества /в mm/ за времето 
от април до октомври се движат от 10,0 за 5 min до 46,3 за 60 min и 59,7 - за повече от 
60 min. Валежите от сняг са характерни за зимния сезон, като снежната покривка се 
задържа  20 дни  средногодишно. Годишната сума  на валежите  е между 600 и  1058 
мм, като максимумът е през декември – 128 мм. Валежите през зимата са 270мм, а най 
малки през лятото 180мм. Средният брой, обаче на дните със сняг е 13 от среден брой 
на дните с валежи през годината – 111 дни. Основно значение за формирането на 
водните ресурси в басейна имат валежите, а основен дял - повърхностните води. По-
високите валежи и специфичните условия на оттичане (наклони, почвената покривка и 
земеползване), обуславят поройния характер на реката и съответно по-високи 
стойности на повърхностния и речния отток. Така например отточният модул, в 
зависимост от надморската височина се движи от 15 до 35 л/сек/кв. км., при средно за 
страната - около 5 л/с/кв, км. Отточният коефициент (изразяващ съотношението между 
формирания отток и падналите валежи) също има много високи стойности - над 50%, 
при средно за страната - 28%. Месечното разпределение показва, че над 60% от 
годишния отток преминава през периода януари - април, като най -високи са неговите 
стойности през м. февруари - 20 - 30% от годишната сума. Маловодието обхваща 
месеците юли - септември, през които преминават под 3% от годишния отток. 
Средногодишната относителна влажност на въздуха е 75%, с максимум през ноември -
85%, 13 са дните с относителна влажност на въздуха - равна или по-малка от 30%, 
което е показателно за добри растежни условия на горската и тревната растителност в 
района. Един от главните компоненти на климата, който пряко влияе върху 
продължителността на слънчевите дни е облачността. За разглежданият район 
облачните дни са от 95 до 120, а слънчевите дни от 140 до 170. Останалите дни през 
годината се оценяват като смесени, което е от значение за отглеждане на някой видове 
селско стопански култури. Проявлението на климатичните елементи през различните 
сезони очертава лятото като най-благоприятно за практикуване на всички видове 
рекреационно – туристически дейности. Лятото не е горещо, поради охлаждащото 
действие на реките. На следващо място се нареждат пролетта и есента и на последно – 
зимата, когато климатичните ограничители се проявяват най-силно. 

 
3.4. Води 

 
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. 
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3.5. Ветрове 
 

Средната месечна скорост на вятъра е в границите 0.9 до 1.2 м/сек, а 
средногодишната скорост е 1.1 м/сек. През пролетта се наблюдават фьонови ветрове, 
които достигат до 15 м/сек. Преобладават северозападните  и северни  ветрове. 
Значително влияние върху климата имат фьоновите ветрове, които се появяват най - 
често като суховеи в пролетните месеци и увреждат цъфналите овощни насаждения.  
Други неблагоприятни атмосферни явления са наличието на мъгли и температурни 
инверсии в долинните разширения на реките. Средният брой на дните с мъгла е 11.5, 
като месецът с най-много дни с мъгла е декември, докато през лятото такива не се 
наблюдават. Един от главните компоненти на климата, който пряко влияе върху 
продължителността на слънчевите дни е облачността. За разглежданият район 
облачните дни са от 95 до 120, а слънчевите дни от 140 до 170. Останалите дни през 
годината се оценяват като смесени, което е от значение за отглеждане на някой видове 
селско стопански култури. Проявлението на климатичните елементи през различните 
сезони очертава лятото като най-благоприятно за практикуване на всички видове 
рекреационно – туристически дейности. Лятото не е горещо, поради охлаждащото 
действие на реките. На следващо място се нареждат пролетта и есента и на последно – 
зимата, когато климатичните ограничители се проявяват най-силно. 

 
3.6. Почви, растителност и животински свят. 

Почвите в община Неделино принадлежат към Южнобългарската ксеротермална 
област. На територията на общината са преобладават канелените горски почви , те са 
образувани при сух климат, в по -високите  планински склонове и тъмно и светло 
кафяви горски почви. По поречието на реките алувиално-ливадни и хумусно 
карбонатни почви. Канелените  и светло кафявите горски със скелетно чакълеста 
структура почви са благоприятни за отглеждане на тютюн, кафявите горски почви са 
подходящи за отглеждане на картофи, алувиално-ливадните за  отглеждане на 
зеленчуци. Преобладава ниско-стеблена храстова растителност бук, кафяв габър,космат 
дъб, драка, благун и значителни площи илолистни гори  от бял бор,черен бор и ела в по 
високите части –които са залесени  т.е не е  типична за района. Тя е предпоставка за 
развитие на дърводобив и някой дървопреработващи дейности. По характерни 
представители от животинския свят са: От средиземноморските видове преобладават 
елен лопатар, сънливец, червенокръста лястовица. От насекомите скакалецът, 
виолетовят бръмбар бегач. От птиците по скалните склонове гнездят редки птици –
белоглав лешояд, орли. От европейските видове  по характерни представители са-дива 
свиня, таралеж, катерица,  къртица. 

 
3.7. Селско стопанство 

 
Селското  стопанство  във  всички  региони  за  планиране  е  изправено  пред 

редица проблеми:  разпокъсана собственост , намаляване на поливните площи, липса на 
техника , липса  на  инвестиции  и  технологии  и  др.  В  годините  на  прехода  вместо  
да  бъде направена крачка напред към преструктуриране и модернизация на аграрния 
сектор, протече процес на “ деиндустриализация “ на отрасъла .  Общината  разполага  
със  сравнително  малко обработваема  земя. Земеделските  територии в общината  
възлизат  на  около  38  663  дка,  от  които  обработваемата  земя  представлява  27  372 
дка ,т.е около 81,6% в т.ч.ниви 20 822 дка, трайни насаждения - 259 дка и естествени 
ливади 6 291 дка. От общите земеделски територи и 15 659 са частни, което 
представлява - 46,7%.  Изготвянето  на  стратегия  за  развитие  на  селското  
стопанство  в Община Неделино , като част от Общия план за развитие за периода 
2012-2015г. подложена на  широко обществено обсъждане и приета от Общински съвет 
, в контекста на европейските регламенти. Отчитането на спецификата и конкретиката 
на региона и  неговите  дадености  и  възможности  могат  да  насочат  общите  усилия  
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в  принципно  нова основа,  като  например  развитие  на  биологично  и  алтернативно  
земеделие,  продукцията  от което  се  приема  все  по-  добре  на  европейския  пазар. 
Общината  има  големи  дадености  и възможности в тази посока.   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. Зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството задоволяват 
предимно личните нужди на населението. Картофопроизводството  в  областта  и  
общината  е  най-застъпено  и  има  много благоприятни условия за развитие на база 
почвено-климатичните условия и натрупания опит от  населението  за  отглеждане,  
прибиране  и  съхранението    на  картофите. Следва  да  се  отчете факта,  че  по-трудно  
се  приема  идеята  за  отглеждане  на  нетрадиционни  за региона  култури. На  
територията  на  областта  и  общината  се  отглеждат  за  масово  производство 
предимно средно ранни и  късни  сортове  картофи. Най-разпространените  сортове  са  
Агрия,  Санте, Морена и ранните сортове Конкорде и Импала. Добре  би  било  
земеделските  производители  да  се  насочат  към  отглеждане  на нетрадициоони  
култури, с  добър  пазар  в  страната  и  чужбина,  а  именно  ягодоплодни култури 
/ягоди, малини, касис, арония и др./. Тази продукция е много търсена сега и в бъдеще 
,има  добра  цена  ,  културите  са  по-подходящи  за  биологично  и  екологично  
земеделие  за разлика от традиционните за региона култури , но поради нетрайността на 
плодовете, липсата на  изградени  хладилни  съоръжения  и  добра организация  за  
бързото  им  изкупуване,  площите все  още  са  минимални.  Възможно  е  това  
производство  да  увеличи  значително  обема  си  при едно  разумно  стимулиране  на  
производителите  за  закупуване  на  специализирана  техника  за съхраняване  и  
транспортиране  на  продукцията.  Освен  това,  повечето  от  ягодоплодните култури  
са  многогодишни  растения  със  здрава  коренова  система  и  защитават  почвата  от 
ерозия при наклонени терени, което е сериозен проблем в общината . Друга  
възможност  в  развитието  на    растениевъдството  е  отглеждането  на  етерично-
маслени и билкови растения. Овощните  насаждения  са  капиталоемки,  но  създават  
условия  за  дълготрайно, ефективно  земеделие.  Добри  възможности  за  реализация  
на  западните  пазари  имат замразените  плодове  -  череши,  вишни,  касис,  малини,  
ягоди  и  някои  диворастящи  плодове - къпини,  боровинки,  а  от  сушените  плодове,  
на  европейския  пазар  ,  най-добре  се  приемат сушените ябълки и сливи.  На  фона  на  
тези  данни  е  необходимо  да  се  направи  добър  анализ  на  наличните природни  
дадености  и  се  насочат  усилията  към  най  -  рационално  използване  на  наличния 
селскостопански фонд  , включително и в сферата на алтернативно и биологично 
земеделие , билкопроизводство,  трайните  насаждения . След  проведена  анкета  сред  
населението  на общината  се  установи,  че  площите  заети  с  картофи  намаляват  
поради  факта  ,че  няма  добри пазари и цени за тази култура. Спецификата на климата 
и наличните горски територии и площи следва да фокусират посоката за развитие на 
региона търсейки традициите и в сферата на животновъдството. Природо-
климатичните условия позволяват отглеждането на крави, овце, пчели, риба и други. 
Основната  част  от отглежданите  крави  са  с  млечно  направление,  за  които  в  
момента има  по-добри  условия  от  гледна  точка  на  фуражния  ресурс.  В  региона  се  
отглежда Българското  родопско  говедо,  което  е  изключително  добре  приспособено  
към  агро-екологичните  условия,  има по-ниско живо  тегло  и  по-нисък  разход на  
фуражи  в  сравнение с другите  породи.  От  друга  страна  е  с  най-висока  
относителна  млечност  и  най-висока концентрация  и  масленост  на  млякото  в  
сравнение  с  всички  отглеждани  в  нашата  страна породи. Тези предпоставки дават 
възможност за получаването на висококачествени продукти: масло,  кашкавал,  сирена,  
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извара  и  други.  През  последните  години  се  забелязва  намаляване броя  на  кравите  
в  областта,  поради  ниските  изкупни  цени  на  произведената  животинска продукция, 
високите цени на концентрираните фуражи. За региона концентрираните фуражи се  
внасят  от  полския  регион  и  това  допълнително  оскъпява  произведената  
продукция. Необходимо  е  да  се  вземат  предвид  специфичните  условия  на  региона  
,при  изкупуването  на мляко  и  обективната  невъзможност  при  тази  разпокъсаност  
и  труднодостъпност  на стопанствата  да  се  постигнат  необходимите  хигиенни  
норми, поради  което  мандрите изкупуващи млякото трудно могат да получат лиценз 
за износ на продукция.  Необходимо  е  да  се  осигурят  субсидии  за  стимулиране  на  
производството  на  стоково мляко и месо , които да покрият по високите разходи за 
производството . В региона се отглеждат и овце, но тенденцията през последните 
години е намаляване броя на животните за сметка на увеличаване на средната 
продуктивност. В областта и региона няма условия за производство на концентрирани 
фуражи, а производството на груби такива е с  висока  себестойност.  Всичко  това  
води  до  не  балансирано  хранене  на  животните  и ограничаване  броя  им  в  личните  
стопанства.  Производството  на  овче  мляко,  агнета  за угояване  и  вълна  е  в  
зависимост  от  търсенето  на  пазара,  което  често  пъти  е  проблем  за реализацията  
им.  Трябва  да  се  насочи  вниманието  към  търсене  на  пазарни  ниши  с  цел 
увеличаване производството на тази животинска продукция. Отглеждат  се  240  броя  
кози,  но  поради  ограничителните  мерки  по  осигуряване  на пашата, отглеждането 
им е затруднено. Интензивното  отглеждане  на  зайци  в  страната  заема  все  по-
голямо  приложение.  То може  да  стане  добър  семеен  бизнес  и  алтернатива  за  
заетост  на  много  селски  семейства  в региона на Родопите. Броят на пчелните 
семейства варира около 270. Производството на мед в по-малката си част е за продажба 
на пазара, а останалата част е за лична консумация. В  Неделинска  община  се  
отглеждат  и  около1  500  броя  птици,  предимно  за  лична консумация на яйца и 
месо. В региона има добри условия за съчетаване на отдих и риболов , наличните  
водоеми е добре да се поддържат и предоставят  условия за спортен риболов. Релефът  
и  климатът  в  Неделино  благоприятстват  развитието  на  животновъдство  и  то 
предимно  на  високопланинско  животновъдство.  Базата за развитие на 
животновъдството в областта и в общината е добра. Планинската част  от  региона  
предоставя  възможности  за  използване  на  естествените  пасища  и  ливади  за 
производство  на  висококачествена,  екологично  чиста  продукция  -  мляко  (краве, 
овче, козе), месо, вълна, яйца, мед и др. Броят  на  говедата  през  последните  години  
запазва  едно  постоянно,  но относително ниско  равнище. Над  90%  от  отглежданите  
говеда  са  в  частни  стопанства  -  по  2-3  крави.  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. Неблагоприятните тенденции в развитието на този 
сектор са в  резултат  от  проведената  до  момента  политика , а  именно  силно  
раздробяване  на земеделските стопанства , почти пълно ликвидиране на напоителните 
системи и съоръжения , остаряла  селскостопанска  техника  и  изключително  ниски  
равнища  на  капиталообразуване  в сектора, влошена агрокултура , липса на реални 
субсидии, унищожаване на племенните стада животни и загуба на генофонда, 
практически спряла дейност на селскостопанските научно – изследователски  звена  ,  
липса  на  информация  към  земеделските  производители  и  ред други. Малкият 
размер на имотите с възстановена собственост е една от основните причини за 
ограничена  възможност  за  създаване  на  модерни  европейски  стопанства  с  
рационални размери, където  да  се  постигне  хармонично  съчетаване  на  
производствените  фактори  в аграрния сектор  и ефективната специализация , 
съобразно природните дадености на региона. За да бъде ефективно отглеждането на 
животни, бъдещето без всякакво съмнение е на тези  с  по-големите  ферми.  
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Производството  на  краве,  биволско  и  овче  мляко  може  да  стане много  по-
перспективно  и  доходно,  ако  фермерите  своевременно  се  ориентират  в  новите 
условия на пазарна икономика.  Анализът сочи :  
 Видно от показателите общината би могла да  се впише в тази пазарна ниша и 

поради факта ,  че  разполага  с  прекрасни  условия  за  развитие  на  екологично  
чисто животновъдство;  

 Региона  и  общината    има  отлични  условия  за  производство  на  екологично  
чиста селскостопанска продукция;  

 На  база  даденостите  има  възможност  за  развитие  на  биологично  и  
алтернативно земеделие ;  

 
3.8. Горско стопанство   

 
  Регионално  управление  на  горите  гр.  Смолян    стопанисва  около  2  180  368  
дка,  което представлява  над  70  %  от  площта  на  областта  и  близо  6  %  от  всички  
горски  територии  в страната. Добиваната дървесина в региона е с много добро 
качество и е търсена от различни преработватели в областта и извън нея.  Бъдещето  на  
района  е  пряко  свързано  с  начините  на  стопанисване  и  управление  на горите.  
Устойчивото  стопанисване  на  горите  е  най-добрата  концепция  за  управление  на 
горите в района. То представлява управление и използване на горите по начини 
осигуряващи поддържане  на  тяхното  биологично  разнообразие,  продуктивност, 
възобновителен  капацитет и жизненост. Главната и основната задача при 
стопанисването на горите си остава и запазване и подобряване на водноохранните, 
водорегулиращи и климатообразуващи функции на гората. Извършването на каквито и 
да е дейности в горите трябва да бъде подчинено на опазване на биологичното 
разнообразие и генофонда на областта. Запазената  чиста  природа,  разнообразните  
екосистеми  са  едно  от  най  –  големите богатства  на  общината.  Естествения  горски  
масив  в  тях  представлява  силен  интерес  за търговци  на  дървесина  и  билки.  От   
горите  най  –  разпространени  са иглолистните видове – смърч, ела, бял бор, а от  
широколистна  дървесна растителност – бук, габър, дъб, бреза и дрян. По  състав  
горите  са  смесени.  На  северните  изложения  обикновено  се  срещат  –  бук, габър, 
горун, а на южните и ветровити склонове – бял и черен бор, смрадлика, зановец и др. 
Върху речните наносни терени са се самонастанали черна върба, ива, бъз и по- рядко 
леска. В района макар и рядко върху изсечени терени от смърчови гори се срещат 
благун, келяв габър, а в ниските части на района – явор, шестил и планински бряст. 
Дървесното  богатство  предпоставя  благоприятни  условия  за  развитие  на  
дърводобива  и дървообработващата  промишленост  ,  но  при  благоразумно  
използване    на  горските ресурси , тяхното възобновяване и обновяване. Основните 
проблеми са свързани с болестите по горите (в края на лятото и началото на есента 
боровите гори се 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. Проблем представлява и 
недостатъчния брой висококвалифицирани кадри в горското стопанство, преди всичко 
поради липса на интерес у младите хора за професионална реализация в областта на 
дърводобива и дървопреработването. Слабите залесителните 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. Икономическата изгода от 
залесяване с иглолистни видове не може да компенсира по-слабата им водоохранна 
функция, увеличаването на киселинността на почвите и съкращаването на пашата на 
животните, което за тази част на Родопите има важно стопанско и социално значение, 
тъй като подходящите земи за фуражно производство в общината са недостатъчни. 
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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. Горите в общината не трябва да са само източник на 
ценна дървесина – перспективите за ефективното им и екологосъобразно използване са 
свързани преди всичко с комплесното усвояване на техния разнообразен природно-
ресурсен и рекреационен потенциал. В този смисъл усилията трябва за бъдат насочени 
към: 
 опазване на горите от незаконни сечи и изграждане на допълнителни горски 

контролни пунктове; 
 увеличаване дела на широколистните видове, използвани за залесяване; 
 засилване на водоохранната функция на горите с цел опазване на водното 

богатство на общината; 
подобряване на системата от лесотехнически мероприятия за борба с ерозията; 
 усвояване на значителния рекреационен потенциал на горските територии в 

общината; 
 опазване и увеличаване на дивечовото разнообразие в горите и рибните запаси в 

реките; 
 развитие на допълващи основния поминък дейности като събиране на билки, 

гъби и др. 
 
3.9. Транспортна инфраструктура 

 
Пътната мрежа в Смолянска област е сравнително добре изградена. 

Разпределението й  на  територията  на  областта  е  неравномерно.  Пътната  мрежа  2-
ри,  3-ти  и  4-ти  клас  на територията на  областта се нуждае от значителни средства за 
реконструкция, основен ремонт и поддържане, тъй като голяма част от нея е 
разположена в планински район. Липсват пътища първи клас. Единственият 
второкласен път е ІІ-86, който е част от трансграничния коридор Никопол-Плевен-
Пловдив-Смолян-Рудозем-границата с Гърция /Ксанти/, а третокласните пътища са: път 
ІІІ-865 Кърджали – Бойно – Ардино - Бял Извор-Неделино-Златоград; път ІІІ-867 
Средногорци-Мадан-Златоград-Неделино. Общото  състояние  на  републиканската  и  
общинска  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  населени  
места  ,  който  са  без  асфалтово  покритие  и  такива  който  са необезопасени  и  са  
предпоставка  за  сериозни  ПТП.  Липсата  на  инфраструктура  затруднява 
комуникацията. През зимните месеци някои населени места остават без транспортни 
връзки. На  територията  на  Община  Неделино  няма  изградена  железопътна  
инфраструктура . Единствената  пътна  връзка  е  шосейната,  поради  което  следва  
усилията  да  бъдат  насочени основно в изграждане , поддръжка и рехабилитация на 
пътната мрежа . Важни пътни връзки на територията на общината е пътя от Пловдив 
през Смолян и Златоград в посока Гърция и от Хасково през Кърджали, Ардино, Бял 
Извор, Неделино и Златоград  в посока Драма, Северна Гърция.  Откриването КПП  
„Златоград”и  на новия КПП през прохода „Маказа”допринася за активиране на 
туристопотока от и към Гърция. Тези транспортни връзки  са благоприятни  фактори за 
развитие на общината и региона  в средносрочен  и дългосрочен план. 
 
3.10. ВиК ифраструктура 

 
    Водоснабдяването на висока зона в гр. Неделино и част от с. Долен, община 
Златоград се осъществява от помпена станция, намираща се  в с. Крайна /община 
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Неделино/. Помпената станция е пусната в действие през 1981г. и се състои от два броя 
/2бр./ шахтови кладенци. 

-шахтов кладенец I 
-шахтов кладенец ІІ  

Общия дебит на шахтовите кладенци І и ІІ е приблизително 10 л/сек.  
Приблизително 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 няколко водоизточници: Водоизточници (3бр.), каптирани на р. Мързянска 
/приток на р. Неделинска/  

-каптаж 1 – с дебит около 0,95л/сек 
-каптаж 2 – с дебит около 1л/сек. 
-каптаж 3 – с дебит около 0,95л/сек. 

Като общия 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:  

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.  
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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. 
 
3.11. Екология 

 
В общината  се извършва контролни замервания за чистотата на атмосферния 

въздух чрез преносимите станции на РИОСВ Смолян, като до сегашния етап не са 
показали отклонения, за които да е информирана общинската управа. Липсата на 
големи промишлени предприятия на територията на общината не предполага наличието 
на значими източници на емисии, които да замърсяват въздуха. Основният замърсител 
на въздуха се явява населението на общината. Главно през зимния сезон, в резултат на 
използването на твърдо гориво за отопление, се повишава концентрацията на сажди във 
въздуха. Поради малобройността на населението и релефа тези замърсявания на 
въздуха не могат да бъдат определени като много тежък проблем. Общината се 
отличава с нисък потенциал на замърсяване на атмосферния въздух. На територията й 
липсват източници и условия за създаване на трайна зона на замърсен атмосферен 
въздух. Един от основните замърсители на въздуха през летния сезон е автотранспорта. 
Друг източник на замърсяване на атмосферния въздух е битовия сектор в населените 
места, който през отоплителния период отделя в атмосферата прах, серен двуокис, 
сажди. Наблюдението и контролът върху състоянието на околната среда се провежда 
по компоненти на средата и фактори, съгласно специализираната и обновена по 
стандартите на ЕС законова рамка. Като цяло, районът е екологически чист. За това 
допринася силно редуцираното индустриално производство, и естествената 
проветривост на района. 

 
3.12. Чистота на водите 
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Управлението на водите на територията на Република България се осъществява на 

национално  и  басейново  ниво.  Речният  басейн    е основна  единица  за  съвместно  
управление на  повърхностните  и  подземни  води  по  количество  и  качество  за  
постигане  на  устойчиво водоползване и опазване на водите и водните екосистеми. 
Управлението на водите , водните обекти  и  водостопански  системи  и  съоръжения  се  
осъществява  на  основата  на  планове  за управление  на  речните  басейни  и  
Национален  водостопански  план. Община  Неделино  попада в Източнобеломорски 
район с център Пловдив. През  последните  години  в  национален  мащаб  се  
наблюдава  тенденция  на  подобрение на  общото  екологическо  състояние  на  водите. 
Регионът  на  басейна  на  река  Неделинска  не  фигурира  в докладите  като замърсен. 
Глобалното затопляне на климата води до намаляване на общите водни ресурси, които 
са ограничени както за цялата страна така и за общината.  Във връзка с това някои 
потоци са напълно  пресъхнали.  С  всяка  изминала  година  периода  на  засушаване  
през  летния  сезон  се увеличава, а високите температури водят до силно намаляване на 
влага в почвата. Това силно се  отразява  върху  селското  стопанство,  върху  водните  
запаси  и  водопотреблението. Възникналите  пожари  през  последните  години  до  
голяма  степен  се  дължат  на  засушаването. Отчита  се,  че  водните  ресурси  са  
намалели  с  около  30%  спрямо  минали  години.  Също  така приблизително  50%  от  
водата  се  губи  вследствие  често  настъпващи  аварии,    поради амортизиралата  се 
вече  вътрешна  водоснабдителна  мрежа.  Това  трябва  да  ни  напомни,  че  е 
необходимо  да  се  вземат  сериозни  мерки  за  преодоляването  на  тези  проблеми.  
Във  връзка  с това към МОСВ е изготвена програма, в която се насочват усилията към 
пестеливо използване на  водата,  изграждане  на  язовири  за  увеличаване  на  обема  и  
регулиране  на  водния  отток.  Отделя  се  сериозно  внимание  върху  повишаване  
културата  на  потребление,  засилване  на пропагандната дейност в това отношение. 
През  територията  на  общината  минава  река  „Неделинска”,  която  се  влива  в  река  
„Върбица”. По-големи реки са „Мързянска” и „Козарска”. 
      
3.13. Канализационни системи и пречиствателни съоръжения за отпадни води.  

 
Заустването  на  непречистените  битови  и  индустриални отпадъчни  води  е 

основен източник  на  замърсяване  на  водите  в  България.  Лошото  състояние  на  
канализационните мрежи или липсата на такива е друг фактор за повсеместно 
замърсяване на водите. 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. 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. Става ясно, че процентът на обхванатите в канализационната мрежа 
жители на община Неделино е малък. Това налага предприемане на мерки за 
реализацията на останалия процент канализация и строителство на отвеждащи 
колектори. Успоредно  с  реконструкцията  на  водопроводната  мрежа  на  населените  
места  в Общината  е  необходимо  да  се  предвидят  средства  за  изготвяне  на  
проекти,  с  оглед осигуряване на необходими средства за поетапно изграждане на 
канализационната мрежа. В общината няма изградени пречиствателни станции, както 
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за отпадни води, така и за питейни води. Реализацията им като обекти е  от 
изключително значение за околната среда в региона и намаляване на риска от 
замърсяване. Възможността  от  възникване  на  епидемии  е  много  голяма,  което  от  
своя  страна  формира  и доста голям риск за здравето на населението.  
 
3.14. Управление на отпадъците 

 
Значителна  част  от  отпадъците  се  извозват  в  депата,  но  съществува  и  

произволно, неорганизирано изхвърляне на отпадъците. Най-често отделни 
предприятия и хора изхвърлят отпадъци край пътищата или реките, което води до 
замърсяване на последните.  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 40 бр. 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 110 л, както и с два сметоизвозващи автомобила,  които покриват  равномерно  
всички  населени  места  в  общината  и  по  този  начин  е  решен  успешно един от 
сериозните проблеми за всяка община – сметопочистването. Прогнозните стойности на 
морфологичния състав на отпадъците общо за цялата община по  години  определяме  
чрез  нормата  на  натрупване  кг/жит/год.  съгласно  Националната програма. Община 
Неделино има разработен проект „Усъвършенстване на системата за организирано 
събиране и транспортиране на  битови отпадъци на територията на община неделино“, 
с който кандидатства за отпускане на средства под формата на безлихвен заем за нова 
сметосъбирачна машина, метални контейнери и кофи за събиране на смет пред 
ПУДООС. С придобиването на тази техника ще направим сметосъбирането и 
извозването  на битовите отпадъци по – изгодно икономически, тъй като ще бъде с по – 
нисък разход на гориво. Допълнително съвременният камион ще разполага с 3 седалки 
в кабината на шофьора за по – удобно пътуване на операторите по време на дълги 
разстояния и модерна надстройка, която ще е далеч по – удобна и подходяща за 
обслужване, с възможност за постоянна комуникация между шофьора и операторите, 
което ще предотврати евентуални инциденти по време на работа.  

Годишното количество генериран ТБО за Община Неделино е 1 196 320.00 кг., като 
броя на обхванатото население  в Община Неделино е 7 559 души, от които 4 753 души 
в гр. Неделино. Средната норма на натрупване на ТБО от един човек за една година  в  
кг. за Неделино е 158 кг.  На база направените изчисления по редица показатели за 
всички населени места става ясно, че  общината има потребност от допълнително 150 
метални контейнери и 100 кофи за събиране на ТБО. Проблемът с опазване и 
съхраняване на околната среда е проблем на цялото общество, а не  само  на  отделни  
институции. Съгласно  ЗОУ общината  има  изготвена  програма    за  управление  на  
отпадъците,  но  сам  по  себе  си нормативния документ не е достатъчен.  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.  
  
4. Oпределяне на потенциала и възможостите за използване по видове ресурси 
 
4.1. Слънчева енергия 
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.  
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Въпреки, че съществуват слънчеви термични системи, които могат да работят през 
цялата година, в момента вследствие на високата им цена, икономически ефективното 
им приложение трудно може да се докаже.   
Краткосрочната програма по ВЕИ за следващия тригодишен период, в частта 
въвеждаща използването на термични слънчеви колектори, включва 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. По-
интензивното им въвеждане с цел развитие на технологиите и екологично въздействие 
засега може да става само с непазарни механизми за стимулиране (напр. специални 
изкупни тарифи). 
При този подход трябва сериозно да се анализира екологичното въздействие от 
използването на такива технологии, основно поради дългосрочно ангажиране на 
селскостопански площи. Препоръчително е урбанизираното интегриране на 
фотоволтаични инсталации към покриви или фасади на сградите, както и 
двуфункционалното им използване - интегрирани към строителни панели или с 
директното им използване за покриви на помещения или паркинги. 
Трябва сериозно да се анализира и въздействието на масовото използване на 
фотоволтаични инсталации върху цената на електроенергията.  
 
4.1.1. Слънчеви термосоларни системи 
 
Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното количество 
слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен метър 
хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m2. При географски ширини 40°- 
60° върху земната повърхност за един час пада максимално 0,8-0,9 kW/m2 и до 1 
kW/m2 за райони, близки до екватора. Ако се използва само 0,1% от повърхността на 
Земята при КПД 5% може да се получи 40 пъти повече енергия от произвежданата в 
момента. Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на 
редица основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси на 
слънчевата енергия през отделните сезони на годината; физикогеографски особености 
на територията; ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите 
системи в специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др. Най-
достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на слънчевата 
енергия в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори. Предимствата на слънчевите 
термични инсталации се заключават в следното: произвежда се екологична топлинна 
енергия; икономисват конвенционални горива и енергии; могат да се използват в 
райони, в които доставките на енергии и горива са затруднени. Количеството уловена и 
оползотворена слънчева енергия се влияе съществено от качествата на различните 
типове слънчеви колектори, както и от вида на цялостната слънчева инсталация за 
получаване на топла вода. Слънчевият колектор може да се оформя като самостоятелен 
панел или във вид на интегрирани повърхности, оформени като строителен елемент, 
например покрив или стена. Подобно съчетаване на функциите увеличава значително 
икономическата целесъобразност от употребата на слънчеви колектори. Оценка на 
потенциала на слънчевата радиация в България Средногодишното количество на 
слънчево греене за България е около 2 150 часа, а средногодишния ресурс слънчева 
радиация е 1 517 kWh m2. Като цяло се получава общо количество теоретически 
потенциал слънчева енергия падаща върху територията на страната за една година от 
порядъка на 13.103 ktoe. Като достъпен годишен потенциал за усвояване на слънчевата 
енергия може да се посочи приблизително 390 ktoe. 
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Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България. В основата на проекта са 
залегнали данни от Института по метеорология и хидрология към БАН, получени от 
всичките 119 метеорологични станции в България, за период от над 30 години). След 
анализ на базите данни е направено райониране на страната по слънчев потенциал и 
България е разделена на три региона в зависимост от интензивността на слънчевото 
греене (виж. Фигура 1). 

 
Фиг. 1. Карта за теоретичния потенциал на слънчевата радиация в България 
Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на слънчевите 
термични инсталации предизвиква периода късна пролет - лято – ранна есен, когато 
основните фактори, определящи сумарната слънчева радиация в България са най-
благоприятни. Основният поток на сумарната слънчева радиация е в часовете около 
пладне, като повече от 70% от притока на слънчева енергия е в интервала от 9 до 15 
часа, който се приема като най-активен по отношение на слънчевото греене. За този 
период може да се приеме осреднена стойност на слънчевото греене около 1 080 h, 
среден ресурс на слънчевата радиация – 1230 kWh/m2 и КПД на неселективни слънчеви 
панели ~66%. На база проведени експерименти у нас може да се твърди, че при 
селективен тип колектор специфичното преобразуване на слънчевата енергия за една 
година е 583 kWh/m2, а за неселективен тип - 364 kWh/m2. (Следователно 
ефективността на преобразуване на слънчева енергия от селективната инсталация е 
38% по-голямо от това на неселективната.) Въпреки това у нас до сега са намерили 
приложение предимно неселективните слънчеви термични системи за топла вода за 
битови нужди на жилищни, обществени и стопански обекти и системи за сушене на 
дървен материал и селскостопански продукти. Слънчевите технологии изискват 
сравнително високи инвестиции, което се дължи на ниските коефициенти на 
натоварване, както и на необходимостта от големи колекторни площи. Усвояването на 
икономически изгодния потенциал на слънчевата енергия реално може да се насочи 
първоначално към сгради държавна и общинска собственост, които използват 
електроенергия и течни горива за производство на гореща вода за битови нужди. 
Очаква се и значително повишаване на интереса от страна на жителите на панелни 
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сгради, които освен мерките по подобряване на термичната изолация на сградата да 
инсталират и слънчеви колектори за топла вода. Увеличава се използването на 
слънчевите термични колектори в строителството на хотели, ресторанти и др. 

Състоянието в община Неделино. 
Направена оценка на теоретичния и достъпния потенциал на „активната” 

слънчева енергия – слънчеви термосоларни системи или инсталации за топла вода. 
Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното количество 
слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен метър 
хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m2. При географски ширини 40- 
60  върху земната повърхност за един час падамаксимално 0,8-0,9 kW/m2 и до 1 kW/m2 
за райони, близки до екватора. Ако се използва само 0,1% от повърхността на Земята 
при КПД 5% може да се получи 40 пъти повече енергия, от произвежданата в момента. 
Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на редица 
основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата 
енергия през отделните сезони на годината; физикогеографски особености на 
територията; ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите системи 
в специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др. Най-достъпни 
и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на слънчевата енергия в 
топлина, включващи т.нар. слънчеви колектори. Предимствата на слънчевите термични 
инсталации се заключават в следното: 

- произвежда се екологична топлинна енергия; 
- икономисват конвенционални горива и енергии; 
- могат да се използват в райони, в които доставките на енергии и горива са 

затруднени. 
Децентрализираното производство на топлинна енергия (какъвто е случая) от ВЕИ към 
момента не се стимулира от държавата. Поради тази причина въвеждането на тази 
технология изисква предварително технико-икономическа оценка за всеки един обект 
поотделно. 
Слънчеви пасивни отоплителни системи 
Направена е оценка на теоретичния и техническия потенциал на пасивните слънчеви 
отоплителни системи – директна схема. Оценено е попадащото количество слънчева 
енергия върху фасадите на сградите. 
 

 
 
 
4.1.2.  Слънчеви фотоволтаични инсталации 
 

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. По-
интензивното им въвеждане с цел развитие на технологиите и екологично въздействие 
засега може да става само с непазарни механизми за стимулиране (напр. специални 
изкупни тарифи). При този подход трябва сериозно да се анализира екологичното 
въздействие от използването на такива технологии, основно поради дългосрочно 
ангажиране на селскостопански площи.  
Състоянието в община Неделино. 
Особено внимание трябва да се обърне при проучването на плоски покриви с големи 
площи. Общината има много добри фото-електрически параметри и южно изложение, 
което я прави обект на сериозен инвеститорски интерес за изграждане на фотоволтични 
централи. 
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4.2. Геотермална енергия 
 

Различните автори на изследвания на геотермалния потенциал, в зависимост от 
използваните методи за оценка и направени предвиждания, посочват различни 
стойности в две основни направления: потенциал за електропроизводство и потенциал 
за директно използване на топлинната енергия. По експертни оценки възможният за 
използване в настоящия момент световен геотермален потенциал е съответно: ~ 2000 
TWh (172 Mtoe) годишно за електропроизводство и ~ 600 Mtoe годишно за директно 
получаване на топлинна енергия. В общото световно енергийно производство от 
геотермални източници Европа има дял от 10% за електроенергия и около 50% от 
топлинното производство. Очакваното нарастване на получената енергия от 
геотермални източници за Европа до 2020 г. е около 40 пъти за производство на 
електроенергия и около 20 пъти за производство на топлинна енергия. Освен 
използването на геотермалната енергия от подземните водоизточници все повече 
навлиза тенхологията на термопомпите. Високата ефективност на използване на земно 
и водно-свързаните термопомпи се очаква да определи нарастващият им ръст на 
използване до над 11% годишно. Оползотворяването на геотермалната енергия, 
изграждането на геотермални централи и/или централизирани отоплителни системи, 
изисква значителни първоначални инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни 
съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни мрежи. Производствените 
разходи за електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези при 
конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на използване на 
геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите 
технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато 
използването на енергоизточника може да продължи векове. За осъществяването на 
такива проекти е подходящо да се използват ПЧП. 
Съгласно „Баланс на ресурсите на минерални води – изключителна държавна 
собственост по находища и водоземни съоръжения” публикувано от МОСВ към 
момента общината не разполага с геотермални ресурси. През 2015 г. община Неделино 
направи 2 сондажа и предстощят да бъдат направени подробни изследваня за 
съдържанието на водата. 
 
 
 
 
4.3. Водна енергия 

 
Енергийният потенциал на водния ресурс в страната се използва за производство 

на електроенергия от ВЕЦ и е силно зависим от сезонните и климатични условия. ВЕЦ 
активно участват при покриване на върхови товари, като в дни с максимално 
натоварване на системата използваната мощност от ВЕЦ достига 1 700-1 800 MW. 
В България хидроенергийният потенциал е над 26 500 GWh (~2280 ktoe) годишно. 
Съществуват възможности за изграждане на нови хидроенергийни мощности с общо 
годишно производство около 10 000 GWh (~860 ktoe). Достъпният енергиен потенциал 
на водните ресурси в страната е 15056 GWh (~1 290 ktoe) годишно. Съществуващият 
технически и икономически потенциал за големите ВЕЦ вече е използван или е 
неизползваем поради ограничения от съображения за опазване на околната среда. В 
плановете на НЕК ЕАД се предвижда изграждането на два нови обекта – ВЕЦ ”Цанков 
камък” и каскада „Горна Арда”, които ще влязат в експлоатация до 2020 година. 
Условно обособена част сред хидроенергийните обекти са малките ВЕЦ с максимална 
мощност до 10 МW. Те се характеризират с по-малки изисквания относно сигурност, 
автоматизиране, себестойност на продукцията, изкупна цена и квалификация на 
персонала. Тези характеристики предопределят възможността за бързо започване на 
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строителството и за влагане на капитали в дългосрочна инвестиция с минимален 
финансов риск. Малките ВЕЦ могат да се изградят на течащи води, на питейни 
водопроводи, към стените на язовирите, както и на някои напоителни канали в 
хидромелиоративната система. Малките ВЕЦ са подходящи за отдалечени от 
електрическата мрежа потребители, могат да бъдат съоръжавани с българско 
технологично оборудване и се вписват добре в околната среда, без да нарушават 
екологичното равновесие. Напоследък активно се развиват технологии за усвояване на 
енергийния потенциал на водни потоци с ниска скорост. Делът на електроенергията, 
произведена от ВЕЦ на  година е между 4% и 7,4% от общото производство на 
електрическа енергия за страната, което ги прави най-значителния възобновяем 
източник на електроенергия в електроенергийния баланс на страната. С цел 
увеличаване производството от ВЕЦ и намаляване количеството на замърсители и 
парникови газове от ТЕЦ, изпълнението на проекти за изграждане на нови 
хидроенергийни мощности е приоритет. Тези проекти могат да се осъществяват и като 
проекти за съвместно изпълнение съгласно гъвкавите механизми на Протокола от 
Киото. Този механизъм дава възможност за допълнително финансиране на проектите.  
Гравитачни водопроводи и свободно течащи води. 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. 
 
4.4. Биомаса 
 
От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен потенциал има 
биомасата. Неговото усвояване в близко бъдеще е безспорен национален приоритет, 
което налага разработването на цялостна програма за икономически ефективно и 
екологическицелесъобразно използване на биомасата. Нарастването на употребата на 
биомасата, във всичките й форми и разновидности, трябва да става със скорост по-
висока от нарастването на БВП. 
Използването на биомаса се счита за правилна стъпка в посока намаляване на 
пагубното антропогенно въздействие, което модерната цивилизация оказва върху 
планетата. Терминът „биомаса" означава органична материя с растителен или 
животински произход. 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.  

Неизползваните отпадъци от дърводобива и малоценната дървесина, която сега 
се губи без да се използва могат да бъдат усвоени само след раздробяване на трески или 
преработване в дървесни брикети или пелети след пресоване и изсушаване. 
Производството на трески има значително по-ниски разходи от производството на 
брикети и пелети, при което се изисква предварително подсушаване на дървесината и e 
необходима енергия за пресоване.  
Голям неизползван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. За 
балиране и транспорт на сламата има подходяща технология. Необходимото 
оборудване в голяма степен липсва и днес не се използва с пълния си капацитет.  
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Засега няма опит и специализирано оборудване за събиране, уплътняване и транспорт 
на стъбла от царевица, слънчоглед и други, но този проблем може да бъде решен в 
кратки срокове без големи разходи.  
За отпадъците от овощните градини може да се използва оборудването, което ще 
надробява отпадъците от горското стопанство.  
Увеличаване на използването на биомаса за енергийни цели ще доведе до икономия на 
електроенергия и скъпи вносни горива и води до намаляване на енергийната 
зависимост. 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. Оценката на 
потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и предпазлив подход тъй 
като става дума за ресурси, които имат ограничен прираст и много други ценни 
приложения, включително осигуряване прехраната на хората и кислорода за 
атмосферата. Затова подходът е да се включват в потенциала само отпадъци от 
селското и горско стопанство, битови отпадъци, малоценна дървесина, която не намира 
друго приложение и отпада по естествени причини без да се използва, както и 
енергийни култури, отглеждани на пустеещи земи и т.н. Нарастващата енергийна 
употреба на дървесината в страната се дължи основно на ниската й цена и 
незначителните инвестиции за примитивните съоръжения, които сега се използват, за 
трансформирането й в топлинна енергия. Провежданата досега ценова политика, както 
и влиянието на международните енергийни пазари, доведе до непрекъснатото 
покачване на цените на дребно на течните горива и природния газ, както и на 
електрическата и топлинна енергии и оказа силен натиск върху потребителя в полза на 
преориентирането му към дървесина. Експертните прогнози показват, че използването 
на дървесина и нейните производни (при определени условия) ще продължи да бъде 
икономически изгодно. Разликата в цените на дървесината и останалите горива ще се 
запази или даже ще се увеличи и поради факта, че биомасата е местен и възобновяем 
ресурс. Дървата за огрев се използват за директно изгаряне в примитивни печки, с 
нисък КПД (30-40%), самостоятелно или съвместно с въглища. Броят на 
употребяваните в домакинствата съвременни котли е все още незначителен поради 
ограничени финансови възможности. Използването на съвременни котли може да 
повиши до два пъти полезното количество топлина, получавано от дървата за огрев, 
което е равностойно на двукратно увеличаване на потенциала без да се увеличава 
потреблението. В България няма масова практика на използване на надробена на трески 
дървесина (дървесен чипс). В малки мащаби се произвеждат брикети и пелети, но това 
производство търпи непрекъснато развитие, както и се развиват технологиите за 
тяхното изгаряне. Автоматизацията на процесите при използване на пелети се 
доближава до нивото на автоматизация на газовите инсталации. Останалото 
количество, използвана днес биомаса са индустриалните отпадъци, оползотворявани в 
предприятията, където се образуват. Дървесните отпадъци с ниска влажност се 
използват предимно в самите предприятия за производство на пара за технологични 
нужди и за отопление. България притежава значителен потенциал на отпадна и 
малоценна биомаса (над 2 Mtoe), която сега не се оползотворява и може да се използва 
за енергийни цели. Технико-икономическият анализ показва, че използването на 
биомаса в бита и за производство на топлинна енергия е конкурентоспособен 
възобновяем източник на традиционните горива, с изключение на въглищата, и има 
значителни екологични предимства пред всички традиционни горива. Използването на 
биомасата за производство на електроенергия отстъпва по икономически показатели на 
вносните и евтините местни въглища, ядрената и водната енергия. 

 Преработване на отпадъчна и малоценна дървесина и селскостопански 
растителни отпадъци. Неизползваните отпадъци от дърводобива и малоценната 
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дървесина, която сега се губи без да се използва могат да бъдат усвоени само след 
раздробяване на трески или преработване в дървесни брикети или пелети след 
пресоване и изсушаване. Производството на трески има значително по-ниски разходи 
от производството на брикети и пелети, при което се изисква предварително 
подсушаване на дървесината и e необходима енергия за пресоване. Голям неизползван 
потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. За балиране и транспорт на 
сламата има подходяща технология. Необходимото оборудване в голяма степен е 
налице и днес не се използва с пълния си капацитет. Засега няма опит и 
специализирано оборудване за събиране, уплътняване и транспорт на стъбла от 
царевица, слънчоглед и др., но този проблем може да бъде решен в кратки срокове без 
големи разходи. За отпадъците от лозята и овощните градини може да се използва 
оборудването, което ще надробява отпадъците от горското стопанство. Производството 
и вноса на съоръжения за преработка на биомаса с цел по- нататъшното й използване за 
енергийни цели трябва да бъде стимулирано по-всички възможни начини от държавата. 

 Въвеждане на съвременни инсталации за изгаряне на отпадъчна и 
малоразмерна дървесина и селскостопански отпадъци. Заедно с тенденцията за 
увеличаване употребата на дърва за огрев за отопление в бита, интерес представляват и 
по-мащабни проекти с по-мощни и съвременни инсталации за изгаряне. Много изгодно 
е и заместването на течни горива, използвани за отопление в училища, болници и други 
консуматори в сферата на услугите, особено в обекти в близост до горски масиви. От 
друга страна е известно, че тези обекти не се отопляват нормално. Освен намаляване 
емисиите на вредни вещества в атмосферата, използването на дървесина, като по-
евтино гориво, във всички споменати обекти, ще доведе до икономия на средства, 
които могат да бъдат използвани (ако бъдат създадени законови възможности) за 
изплащане на направените инвестиции в необходимите съоръжения, а след това (в 
някои случаи едновременно) за възстановяване на топлинния комфорт в тези сгради. 

 Приоритетно изграждане на когенерационни инсталации на биомаса. Не 
бива да се подценява и използване на дървесината и сламата за комбинирано 
производство на топлина и електрическа енергия. За изграждането на нови централи са 
необходими значителни инвестиционни разходи. В много случаи, обаче дървесните и 
растителни отпадъци могат да бъдат оползотворяване в съществуващи централи, които 
сега употребяват природен газ и мазут, към които да се изгради допълнително 
инсталация за изгаряне на биомаса. В този случай ще се използват всички съоръжения 
на централата (топло-преносна мрежа и съоръжения за производство на 
електроенергия), които изискват големи инвестиции. В тези централи заместването на 
природен газ и течни горива ще има значителен, както икономически, така и 
екологичен ефект. Заместването на въглища в централи за когенерация може да има 
само екологичен ефект, но ще оскъпи произвежданите топло и електроенергия. 
Отстраняването на законови, институционални и организационни пречки пред 
реализирането на подобни проекти ще бъде особено ефективно. 

 Оползотворяване на индустриални отпадъци 
Изключително ефективна е употребата на дървесни отпадъци в предприятията, в които 
те се образуват, тъй като отпадат разходите за транспорт и събиране и се спестяват 
разходите за депониране на тези отпадъци в сметища. Произведената енергия може да 
се използва в централата или котелната на предприятието за производство на 
електроенергия и пара за технологични нужди. 

 Повишаване на КПД на устройствата за изгаряне на дърва за огрев 
Заместването на течни горива и електроенергия за отопление в бита, което е естествен 
процес, свързан с високите цени на тези енергоносители, от друга страна води до 
масовата употреба на примитивни и евтини печки с нисък КПД и голям разход на 
ръчен труд за обслужването им. Съвременните котли с висок КПД са сравнително 
скъпи (около 100 лв/kW(t). Голямо значение ще има поощряване на производството и 
използването на по-ефективни съоръжения за изгаряне на дървесина с малка мощност 
за бита. При използването на дървесина самостоятелно е възможно да се използват 
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утилизатори с кондензация на димните газове и по този начин да се използва горната 
работна калоричност на дървесината което е особено полезно когато горивото е с 
висока влажност. Следва с предимство да се обмисли: 

1. Въвеждане на етикетиране на предлаганите на пазара съоръжения за изгаряне 
на биомаса (по подобие на влезлите вече в сила наредба за етикетиране на битови уреди 
по отношение на консумацията на електроенергия и наредба за изисквания и оценяване 
съответствието на котли за гореща вода, работещи с течни и газообразни горива по 
отношение на КПД); 

2. Механизми за поощряване повишаването на ефективността на съоръжения за 
изгаряне на дървесина за отопление в бита. Например, в рамките на енергийните 
помощи за социално слаби за закупуване на твърдо гориво да се предоставят горивни 
устройства с висок КПД, утилизатори на топлината на изходящите газове за 
инсталиране към печки, камини, котлета с цел повишаване на КПД и др.; 

3.Разпространяване на информационни материали във връзка с възможностите 
за реализиране на икономии в съществуващите съоръжения за изгаряне на дървесина и 
предимствата при заместването им с по-ефективни; 

4.Провеждане на национална информационна кампания за технологии и 
съоръжения за ефективно използване на биомасата. 
В резултат на повишаване КПД ще бъде ограничен ръста на потребление на дърва за 
огрев при значително нарастване на заместваното количество други горива и 
намаляване разходите на домакинствата за отопление. Биомасата е ВЕИ и нейното 
използване в бъдеще ще се ползва с приоритет в целия свят. В България дървесината е с 
най-голям дял в ПЕП и КЕП от всички ВЕИ (~3 пъти по-голям от дела на водната 
енергия). Страната ни не използва напълно годишния прираст от биомаса (в това число 
на дървесината). Увеличаването на добива, както и подобряване ефективността на 
използването на биомасата вече дава и ще даде в бъдеще едновременно значителен 
икономически, социален, екологичен и политически ефект, както вътре в страната, така 
и от гледна точка на изискванията на ЕС за повишаване на дела на ВЕИ за достигането 
на индикативните цели. 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 страната.  Икономически изгодно е заместването, на първо 
място, на най-скъпите течни горива (дизелово гориво, промишлен газьол, леко корабно 
гориво) и електроенергия за отопление в бита и в обществени сгради с биомаса. След 
това подлежат на заместване мазут и природен газ в топлофикационни централи. 
Повишаване цените на течните горива за транспорта се очаква в близко бъдеще да 
направи конкурентноспособно производството на биогорива. Биомасата ще създаде 
силно конкурентна среда, както за топлинната енергия, произвеждана от 
топлофикационните предприятия, така и за течните горива в транспорта. Това ще се 
отрази във формирането на по-пазарна среда за тяхното функциониране. Главната 
конкуренция ще бъде между биомасата и природния газ, тъй като той е в основата не 
само на разрастващата се битова газификацията, но и на комбинираното производство 
на енергия. Намалената употреба на течни горива и природен газ ще се отрази 
положително върху външно-търговския баланс и енергийната независимост на 
страната. 

 Дървесина 
Енергийна и горивна стойност на дървесината за огрев. Различаваме два вида 

калорийна мощност на дървесината: 
1.Висша калорийна мощност (ВКМ) – / енергийна мощност /- когато се 

използува латентната топлина от кондензацията на водна пара съдържаща се в  пушека 
произведен при горенето. Тази топлина е използуваема само при специални случаи 
/уреди за конденазация/, понастоящем – само в инсталации използуващи естествена газ. 

2. Нисша калорийна мощност (НКМ) –  / горивна мощност /- не се държи сметка 
за латентната топлина и в практиката се изразява в стойност която се отчита /или 
пресмята/. НКМ обикновено се изразява в kWh/kg ( или kWh/litre, или  kWh/m3 ).  
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Релацията между двата вида енергия е както следва:  
 НКМ / ВКМ = 0,9 
  Горивна мощност 
 НКМ на дървесината е свързана съответно с влажността, т.е. с условията на 
изсушаване (по указателни проби): 
 

-1 тон дървесина = 2200 kWh  свежа дървесина = 3650 kWh дървесина с 30% 
влажност 

-1 тон суха дървесина = 5000 kWh 
Таблица 2 

Биогаз (домашна  от животни) 1 литър  =     10 kWh  
Пропан 1 тон      = 12 800  
Кам.Въглища 1 тон      =   8 500 kWh 
Естествена газ 1 куб.м  = 11,7 ВКМ  (варира) 
Дървесина (20% влажност) 1 тон      =  3 900 kWh 

1 простр.куб.м (широкол.) =  1 500 kWh  
1 пр.куб.м (широкол) = 150 литра биогаз = 1500 
kWh 

Електричество 1 kWh    =  1 kWh 
1 ТЕП (тон петрол. 
еквивалент) 

               =  11 600 kWh 

 
 Горивна стойност на различни дървесни видове    

Според Kollmann, енергийната мощност в килокалории на килограм суха дървесина 
(15% влажност) за някои дървесни видове е следната: 
 

  Широколистни:  
Бук :   4000 – 5000 Бреза : 4200 – 4300  
Дъб :  4100 Елша : 4000 
Ясен : 4000 Клен : 3850 

 Средна за широколистните : 4000 kcal/kg 
 
 Иглолистни:  

Смърч :   4200 –  4500 Борове :         4500 – 4700  
Ела :        4300 Лиственица : 4100 

 Средна за иглолистните : 4400 kcal/kg 
1 cal = 4,185 J ; 1 kWh = 860 kcal  
1 000 Kcal = 1, 1626 kWh 
 

 Както се вижда, иглолистните дърв.видове притежават по-висока горивна 
мощност спрямо широколистните, но поради тяхната по-малка плътност, рандеманът е 
по-нисък на база на един пространствен куб.метър. За широколистните, ако се изхожда 
от плътността – габърът е най-добрата дървесина за огрев, следван от бука, дъба и др. 
твърди широколистни, а след това от меките широколистни.  Обратно – горивната 
мощност на дървесината намалява с увеличаване нивото на влажността в нея. 
Направена оценка за добиваната широколистна и иглолистна дървесина за промишлени 
нужди и за населението. Като изходни данни е използвана официално предоставена 
информация. Разполагаемият технически потенциал е определен за производство на 
топлинна енергия (ηт = 0,65) на база 30% отпадък от годишното количество добивана 
дървесина при влажност 60%. Достъпният технически потенциал е оценен при 
допускане за оползотворяване на 85%. Инсталираната мощност е изчислена при 
коефициент на натоварване 3600 часа (отоплителен сезон). 
Оценките за теоретичния и технически потенциал са дадени в Таблица 3 

Таблица 3 
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№ 

  

Вид Теоретичен 
потенциал 

Разполагаем 
технически 

 

Достъпен технически 
потенциал 

 
 

 
 

МВтч/год МВтч/год МВтч/год 
1 
 

Иглолистна 
дървесина за 
промишлени нужди 

1 802,1 405,5 344,6 

2 
 

Иглолистна 
дървесина за 
населението 

54,1 40,6 40,6 

3 
 

Широколистна 
дървесина за 
промишлени нужди 

6 557,6 1 475,5 1 254,1 

4 
 

Широколистна 
дървесина за 
населението 

1 536,9 1 152,7 1 152,7 

Общо 9 950,6 3 074,2 2 792,0 
 
4.5. Биогаз 
За производство на биогаз могат да се използват животински и растителни земеделски 
отпадъци, но енергийното оползотворяване на последните е по-ефективно чрез 
директното им изгаряне. Съществен недостатък при производството на биогаз е 
необходимостта от сравнително висока температура за ферментацията на отпадъците, 
300-400°С. Това налага спиране работата на ферментаторите, или използване на 
значителна част от произведения газ за подгряването им през студения период на 
годината, когато има най-голяма нужда от произвеждания газ. При запазване на 
съществуващата тенденция, се очаква, през 2017 г., производството на биогаз да 
достигне 7300 ktoe, което е около 3 пъти по-малко от целта набелязана в Бялата книга. 
Основните бариери пред производството на биогаз са:  

• значителните инвестиции за изграждането на съвременни инсталации, 
достигащи до 4000–5000 €/kWh(e) в ЕС, при производство на електроенергия;  

• намиране пазар на произвежданите вторични продукти (торове); 
• неефективна работа през зимата. 

 Сметищен газ 
Добивът на сметищен газ е възможен само в големи и модерни сметища. С увеличаване 
броя и размерите на сметищата се увеличава и технически използваемия потенциал на 
сметищен газ. От друга страна в по-далечна перспектива, след 30-50 години е възможно 
намаляване количеството на депонираните отпадъци с развитие на технологиите за 
рециклиране, компостиране и т.н. на отпадъците. Трябва също така да се отчита, че 
намаляване количествата на сметищен газ започва 10 -15 години след намаляване 
количеството на депонираните отпадъци. Енергийното оползотворяване на сметищния 
газ (съдържащ 50 – 55% метан) има голям ефект за намаляване емисиите на парникови 
газове. През 2000 г. мощността на инсталациите за енергийно използване на сметищен 
газ в ЕС е била 700 MW(е), достига 1366 MW(е) през 2010 г, като през 2020г. се очаква 
да достигно около 2000 MW(е). Технико-икономическите показатели на 
комбинираното производство на електроенергия и топлоенергия от сметищен газ са 
много по-привлекателни от показателите при използване на биогаз. В ЕС необходимите 
инвестиции за инсталации работещи със сметищен газ са около 900–950 €/kWh(e), 
експлоатационните разходи 0,018–0,019 €/kWh(e), а разходите за производството на 
електроенергия са 0,033–0,035 €/kWh(e). 
Потенциал за производство в България. При 55% съдържание на метан, топлината на 
изгаряне на сметищният газ е 4700 kCal/nm3,  а общият енергиен потенциал на 
сметищния газ само от битови отпадъци е около 68 ktoe/г. Необходимите инвестиции са 
оценени на 1000 €/kWh(е), а експлоатационните разходи за производство на 
електроенергия на 0,01 €/kWh(e). Проблем е намирането на консуматори на 
произведената топлинна енергия особено през лятото. Оценката на потенциала на 
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биогаз в общината. Като изходни данни е използвана официално предоставена 
информация. Техническият потенциал е изчислен за комбинирана система за топло и 
електропроизводство (ηт = 0,45 и ηел = 0,4) при коефициент на натоварване 8400 часа. 
Теоретичен и технически потенциал на течни селскостопански отпадъци (биогаз). 
Техническият потенциал е много малък и не представлява интерес за изпълнение на 
инвестиционни проекти. Основният проблем за усвояването на биогаз в общината е, че 
животните се отглеждат в много малки ферми или единично, което възпрепятства 
ефективното събиране и оползотворяване на отпадъците. Съществен проблем е и 
високата цена на инвестициите за изграждане на съоръжения за биогаз. Тук, при 
развитие на сектора, трябва да се използват активно различните възможности за 
грантово финансиране на такива инсталации. На територията на общината  към 
настоящия момент не съществува сметище за депониране на твърди битови отпадъци, 
като последните се извозват до сметищното депо в гр.Мадан, затова общината към 
сегашния момент не може да генерира практически приложимо количество сметищен 
газ за енергийно оползотворяване. 

 Биогаз от животински отпадъци 
Общият потенциал за производство на биогаз чрез анаеробна ферментация на 
животински отпадъци в България е около 320 ktoe/год. При развитие на 
животновъдството и увеличаване броят на животните този потенциал може да се 
увеличи.  Реално използваемият потенциал в по-големи ферми е около 72 ktoe/год. Този 
потенциал също може да се увеличи при нарастване броя на големите модерни 
животновъдни комплекси. 
 
4.6. Вятърна енергия 
 
Масовото приложение на вятърната енергия като енергиен източник започва през 80- те 
години в Калифорния, САЩ. След 1988 г. тази технология навлезе и на енергийния 
пазар в Западна и Централна Европа. Според последните прогнози на Европейската 
ветроенергийна асоциация се наблюдава тенденция на засилено развитие на 
използването на вятърна енергия в Европа. Очаква се инсталираната мощност от 28 400 
MW през 2003г. да достигне до 75 000 MW през 2010 г. и 180 000 MW през 2020 г. През 
2020 г. електричеството, генерирано от вятърните турбини, ще покрива нуждите на 195 
милиона европейци или половината от населението на континента. Критериите, на 
базата на които се прави обобщена оценка на енергийния потенциал на вятъра, са 
неговата посока и средногодишната му скорост. За целите на програмата са използвани 
данни от проект BG 9307-03-01-L001, “Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в 
България” на програма PHARE, 1997 година, получени от Института по метеорология и 
хидрология към БАН (119 метеорологични станции в България, регистриращи 
скоростта и посоката на вятъра). Данните са за период от над 30 години и са от общ 
характер. На тази база е извършено райониране на страната по ветрови потенциал, 
(Фиг. 7). На територията на България са обособени четири зони с различен ветрови 
потенциал, но само две от зоните представляват интерес за индустриално 
преобразуване на вятърната енергия в електроенергия: 5-7 m/s и >7 m/s. Тези зони са с 
обща площ около 1 430 km2, където средногодишната скорост на вятъра е около и над 6 
m/s. Тази стойност е границата за икономическа целесъобразност на проектите за 
вятърна енергия. Следователно енергийният потенциал на вятъра в България не е 
голям. Бъдещото развитие в подходящи планински зони и такива при по-ниски 
скорости на вятъра зависи от прилагането на нови технически решения. 
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Фиг 2. Картосхема на ветровия потенциал в България 
 
Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на вятърната 
енергия, отчетени при височина 10 m над земната повърхност, на територията на 
страната теоретично са обособени три зони с различен ветрови потенциал: Зона А: зона 
на малък ветроенергиен потенциал – включва равнинните части от релефа на страната 
(Дунавската равнина и Тракия), долините на р. Струма и р. Места и високите полета на 
Западна България. Характеристики на тази зона са: Средногодишна скорост на вятъра: 
2 – 3 m/s; Енергиен потенциал: 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 годишно); 
Средногодишната продължителност на интервала от скорости Σ τ 5-25 m/s в тази зона е 
900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760 h). Зона 
B: зона на среден ветроенергиен потенциал – включва черноморското крайбрежие и 
Добруджанското плато, част от поречието на р. Дунав и местата в планините до 1000 м. 
надморска височина. Характеристиките на тази зона са: Средногодишна скорост на 
вятъра: 3 – 6 m/s; Енергиен потенциал: 100 – 200 W/m2 ; (около 1 500 kWh/m2 
годишно); Средногодишната продължителност на интервала от скорости Σ τ 5-25 m/s в 
тази зона е 4 000 h, което е около 45% от броя на часовете в годината (8 760 h). Зона С: 
зона на висок ветроенергиен потенциал – включва вдадените в морето части от сушата 
(н. Калиакра и н. Емине), откритите планински била и върхове с надморска височина 
над 1000 м. Характеристики на тази зона са: Средногодишна скорост на вятъра: над 6-7 
m/s; Енергиен потенциал: 200 W/m2 ; (над 1 500 kWh/m2 годишно); Средногодишната 
продължителност на интервала от скорости Σ τ 5-25 m/s в тази зона е 6 600 h, което е 
около 75% от броя на часовете в годината (8 760 h). Трябва да се отбележи, че 
средногодишната скорост на вятъра не е представителна величина за оценката на 
вятъра като източник на енергия. За да се направят изводи за енергийните качествата на 
вятъра, е необходимо да се направи анализ на плътността на въздуха и на 
турбулентността в около 800 точки от страната. В резултат на данните от направените 
измервания на височина 10 м. над земната повърхност е извършено райониране на 
страната по представената картосхема (Фиг. 7). Метеорологичните данни се отнасят за 
движението на въздушните маси на височина 10 метра над земната повърхност. В 
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последните години производството на ветрогенератори в света е с височини на мачтата 
над 40 м, което налага определянето на потенциала на вятъра на по-големи височини от 
повърхността на терена. Мегаватовите вятърни турбини се инсталират на височина над 
80 м над терена. За определяне на скоростта на вятъра на по-голяма височина от 10 м е 
разработена методика от Националния институт по метеорология и хидрология при 
БАН, използваща математическо моделиране за вероятната скорост на вятъра. За да се 
добие информация за избор на площадки за изграждане на ветроенергийни централи е 
необходимо да се проведат детайлни анализи със специализирана апаратура и срок 1-3 
години. Редица фирми в България вече разполагат с апаратура и методика за 
извършване на оценка за това дали дадена площадка е подходяща за изграждане на 
вятърна електроцентрала. На тази база може да се определи оптималният брой агрегати 
и големината им на конкретна площадка. При такава оценка се извършва замерване на 
скоростта и посоката на вятъра, а също и температурата на въздуха чрез измервателни 
кули с височина 30, 40 и 50 м. В резултат на проведените измервания се анализират: 

 роза на ветровете; 
 турбулентност; 
 честотно разпределение на ветровете; 
 средни стойности по часове и дни; 

Използва се математически модел за пресмятане на скоростта на вятъра във височина, 
изчислява се количеството произведена енергия за определена мощност на генератора и 
се извършва оптимален избор на ветрогенератор. След извършен анализ на техническия 
потенциал на вятърната енергия е установено, че единствено зоните със средногодишна 
скорост на вятъра над 4 m/s имат значение за промишленото производство на 
електрическа енергия. Това са само 3,3% от общата площ на страната (нос Калиакра, 
нос Емине и билото на Стара Планина). Трябва да се отбележи обаче, че развитието на 
технологиите през последните години дава възможност да се използват мощности при 
скорости на вятъра 3.0 – 3.5 m/s Нито една институция в България към момента не 
разполага с актуални данни за плътността и турбулентността на въздушните потоци на 
височини над 10 м. Над земната повърхност. Ето защо, към момента с данните, които са 
на разположение (от Института по хидрология към БАН), е трудно да се направи избор 
на конкретни площадки за вятърни електроцентрали на територията на страната. 
Необходимо бъдещите инвеститори в централи с вятърна енергия предварително да 
вложат средства за проучване на потенциалните площадки с професионална апаратура. 
Разпределението на максималния ветрови потенциал пряко зависи от характеристиките 
на вятъра в съответната точка на измерване. Анализите показват, че на височини над 50 
м. над земната повърхност, ветровият потенциал е 2 пъти по- голям. При височина 10 
м. над земната повърхност, физическия потенциал на вятърната енергия за страната ни 
възлиза на 75.10 3 ktoe. 
 
Състоянието в община Неделино. 
 
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.  
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4.7. Използване на биогорива в транспорта  
 
Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта на 
територията на община Неделино е неприложимо и икономически неоправдано.  
 
4.7. Използване на енергия от възобновяеми източници в транспорта 
 
Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта на 
територията на община Неделино е неприложимо и икономически неоправдано.  
 

5. Възможности за насърчаване и връзки с други програми 
 
Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местният ресурс от 
ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за 
развитие на енергийният сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти 
в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво 
развитие. Общинската програма за насърчаване на използването на ВЕИ е израз на 
политиката за устойчиво развитие на община Неделино. 
 
Изпълнението на мерките в Краткосрочната програма по ВЕИ, може да се съчетае с 
препоръките в заключителните доклади от проведените енергийни обследвания на 
сградите общинска собственост. При обновяването на тези сгради освен мерки по 
подобряване на термичната изолация на сградата, след доказване на икономическата 
ефективност, могат да се включат и мерки за въвеждане на термични слънчеви 
колектори и заместване на съществуващо отопление с такова, базирано на ВЕИ. 
 
 6. Опазване на околната среда 

Връзката между увеличаване на произведената енергия от ВЕИ и опазването на 
околната среда е пряка, тъй като ВЕИ в значително по-малка степен спрямо 
конвенционалните горива влияят негативно върху компонентите на околната среда. 
Важен ефект от тяхното внедряване е и ограничаването на емисиите на парникови 
газове в атмосферния въздух, което спомага за изпълнението на задълженията на 
страната ни по протокола от Киото. 

 
7. Общинска програма за насърчаване на използването на ВЕИ (ОПНИВЕИ) 
 
7.1. Информационна основа на ОПНИВЕИ 
Информационна основа за разработването на ОПНИВЕИ са: 
 Плана за развитие на община Неделино  
 Информация и данни, получени от национални и регионални институции и 

организации. 
 Информация и данни, поучени от община Неделино. 

 
8.  Приоритетни направления за прилагане на мерки по ВЕИ 
 
Общината, принципал на общинската собственост е заинтересована от въвеждане на 
мерки за използване на ВЕИ, с което ще се редуцират разходите за енергия и ще се 
подобрява екологичната среда. Техническите мероприятия, приложими в този сектор, 
са както изискващи сериозни финансови ресурси, така и не изискващи, или изискващи 
ограничено финансиране (организизационни мерки).  
9. Избор на мерки, заложени в национален план за действие за енергията от 
възобновяеми източници (НПДЕВИ)  
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9.1. Административни мерки: 
 Съобразяване на общите и подробните градоустройствени планове за населените 

места в общината с възможностите за използване на енергия от възобновяеми 
източници; 

 Минимизиране на административните ограничения  пред инициативите за 
използване на енергия от възобновяеми източници; 

 Подпомагане реализирането на проекти на индивидуални системи за използване 
на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми 
източници; 

 Намаляване на разходите за улично осветление; 
 Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови;  
 Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради;  
 Осигуряване на участие в обучение по енергиен мениджмънт на специалисти от 

общинската администрация работещи в областта на енергийната ефективност;  
 Модернизация на електропреносната мрежа в общината; 
 Ремонт и поддръжка на електропреносната мрежа; 
 Изграждане и експлоатация на системи за производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници; 
 Стимулиране производството на енергия от биомаса; 
 Подмяна на уличното и обществено осветление с енергоспестяващи тела. 

 
9.2. Финансово – технически  мерки: 
 
9.2.1. Технически мерки: 
 
 Мерките, заложени в Програмата на община Неделино за оползотворяване на 

енергията от възобновяеми източници ще се съчетават с мерките, заложени в 
Националната Програма; 

 Стимулиране изграждането на енергийни  обекти за производство на енергия от 
ВЕИ върху покривните конструкции на сгради общинска собственост и/или 
такива със смесен режим на собственост; 

 Изграждане на системи за улично осветление в населените места с използване на 
енергия от възобновяеми източници, като алтернатива на съществуващото 
улично осветление; 

 Търсене на резерви за улично осветление от ВЕИ на съществуващи паркове и 
градини на територията на община Неделино; 

 Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия чрез използване 
на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие и животновъдство. 

 
 
9.2.2. Източници и схеми на финансиране: 
При провеждането на предвидените мерки ще се прилагат подходите: 
 
„Отгоре – надолу”: състои се в анализ на съществуващата законова рамка за 
формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното развитие.  
При този подход се извършат следните действия:  
• Прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата;  
• Преглед на очакванията за промени в националната и общинската данъчна политика 
и въздействието им върху приходите на общината и проучване на очакванията за 
извънбюджетни приходи на общината; 
• Използване на специализирани източници като: оперативни програми, кредитни 
линии за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР), Фонд „Енергийна 
ефективност и възобновяеми източници”, Национална схема за зелени инвестиции 
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(Национален доверителен фонд), Международен фонд „Козлодуй”, договори с 
гарантиран резултат (ЕСКО договори или финансиране от трета страна).  
 
„Отдолу – нагоре”: основава се на комплексни оценки на възможностите на общината 
да осигури индивидуален праг на финансовите си средства (примерно: жител на 
общината, ученик в училище, пациент в болницата, и т.н.) или публично-частно 
партньорство. 

Основни източници на финансиране: 
• Държавни субсидии – Републикански бюджет; 
• Общински бюджет; 
• Собствени средства на заинтересованите лица; 
• Договори с гарантиран резултат; 
• Публично частно партньорство; 
• Финансиране по Оперативни програми; 
• Финансови схеми по Национални и Европейски програми; 
• Кредити с грантове по специализираните кредитни линии. 
 

10. Проекти 

10.1. Списък с бъдещи предложения за реализация проекти 
 

Таблица 4 
№ 
по 
ред 

Проект Цел Финансиран
е Програма 

1. „Общинска 
Администрация – гр. 
Неделино 

Закупуване и монтиране на котел за 
отопление за  подобряване енергийните 
характеристики на сграда на ОБА за 
постигане на съответствие с 
техническите изисквания за енергийна 
ефективност 

Норвежки 
финансов 
механизъм 

2. ОДЗ „Пролет”, гр. 
Неделино 
 

Подмяна на горивната система с цел 
подобряване енергийните 
характеристики на сграда на ОДЗ 
„Пролет”, гр. Неделино за постигане на 
съответствие с техническите 
изисквания за енергийна ефективност 

Норвежки 
финансов 
механизъм 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.2. Списък на реализираните  проекти 
 

Таблица 5 
№ 
по 
ред 

Проект цел Финансиран
е програма 
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1. „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” 

Осигуряване на подходяща и 
рентабилна административна 
инфраструктура, допринасяща за 
устойчиво местно развитие на община 
Неделино. 

Мярка 321 
„Основни 
услуги за 
населението 
и 
икономиката 
в селските 
райони” от 
Програмата 
за развитие 
на селските 
райони 2007- 
2013 г. 
(ПРСР)” 

2. „ПОДОБРЯВАНЕ НА 
СОЦИАЛНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА ЧРЕЗ 
ИЗВЪРШВАНЕ НА 
СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ 
РАБОТИ В ДЕТСКА ГРАДИНА 
ОДЗ 1 В ГР. НЕДЕЛИНО, УПИ V-
ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, КВ. 
118 ПО ПУП НА ГР. 
НЕДЕЛИНО” 

Осигуряване качествена и конкурентна 
образователна инфраструктура в град 
Неделино чрез извършване на 
енергоефективни мероприятия 
/извършени строително ремонтни 
работи, които включват: топлоизолация 
на външни стени, покрив и подове;  
смяна на дограмата, където е 
необходимо и смяна на стъклопакета с 
нов стъклопакет ниско-емисионно 
стъкло;  цялостна подмяна на 
осветителните тела; ремонт на 
санитарни възли, спални помещения, 
стаи за занимания, стаи за персонала и 
кухненски блок; обособяване на 
физкултурен салон; доставка и монтаж 
на обзавеждане и оборудване 
осигураващо нормални условия за 
провеждане на учебния процес. 

Публична 
инвестицион
на програма 

 
. 
11. Структурни фондове на ЕС 
 
11.1. Програма за развитие на селските райони 
 
 Мярка 07 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони; 

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване на енергия  
 
 Мярка 15 — Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското 

стопанство и опазване на горите; 
  Mярка 10 — Агроекология и климат;   

 
11.2.  ОП „Околна среда 2014 -2020 г.“ и Стратегия „Европа 2020“ на ЕС 
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Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) е една от 
оперативните програми на Република България, изготвяни в изпълнение на Стратегия 
„Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тези три 
взаимно допълващи се приоритета предполагат изграждане на икономика, основана на 
знания и иновации, насърчаване на по-екологична и по- конкурентоспособна 
икономика с по-ефективно използване на ресурсите и стимулиране на икономика с 
високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. 
ОПОС 2014 – 2020 г. е насочена предимно към изпълнение на приоритета за устойчив 
растеж на стратегията „Европа 2020“ и по-специално на следните елементи от 
определението за устойчив растеж: 
 изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която 

ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин; - опазване на околната 
среда, намаляване на емисиите и предотвратяване назагубата на 
биоразнообразие;  

 възползване от водещата позиция на Европа в разработването на нови 
екологични технологии и производствени методи. 

 ОПОС 2014-2020 г. допринася и за изпълнението на „Европа за ефективно използване 
на ресурсите“ – една от двете водещи инициативи (flagship initiatives) за устойчив 
растеж в рамките на стратегията „Европа 2020“. Предвидените за финансиране 
дейности от оперативната програма са в отговор на изготвените от МОСВ, съгласувани 
с отговорните ведомства и одобрени от МС „Насоки за интеграция на политиката по 
околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за КП, ОСП и ОПР 
за периода 2014 – 2020 г.“ – фаза „Програмиране на фондовете към Общата 
стратегическа рамка“ (наричан по-долу Насоките за интеграция на ПОС и ПИК – фаза 
програмиране). Документът прилага интегриран подход за изпълнение на политиките 
за околната среда и изменението на климата и в частност за ефективно използване на 
ресурсите, като предлага конкретни мерки в оперативните програми за периода 2014-
2020 г.  ОПОС 2014-2020 г. ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови 
газове в страната, което ще подпомогне изпълнението на целта на стратегията „Европа 
2020“ за 20% намаляване на емисиите на парникови газове спрямо нивата от 1990 г. 
Такива мерки са предвидени във връзка с пречистването на отпадъчни води от 
населените места, по-конкретно изграждане/ рехабилитация/реконструкция на 
съоръжения за третиране на утайки от ПСОВ и доставка на необходимо оборудване, 
вкл. На вече изградени ПСОВ (съгл. Концепцията за третиране на утайките от ГПСОВ 
на национално ниво) – приоритетно за подобряване на качествените им показатели, с 
оглед последващото им използване за енергийни цели. Прилагането на тези мерки ще 
допринесе за изпълнението на Националния план за действие по изменение на климата 
2013-2020 г. (НПДИК) и ще има пряк ефект за намаляване емисиите на парникови 
газове. Създаването на временни и постоянни работни места в изпълнение на мерките 
по ОПОС ще допринесе за постигане на приоритета за приобщаващ растеж на 
Стратегията за постигане на 75% заетост за жените и мъжете на възраст между 20 и 64 
години до 2020 г. 
 
11.3. Програма „Интелигентна енергия – Европа” 
 
Европейската програма „Интелигентна енергия за Европа” предоставя безвъзмездно 
финансиране на проекти на български организации за създаване на политически и 
пазарни условия за енергийна ефективност и използването на ВЕИ в рамките на 
Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP). Програмата ще действа и през 
следващите години, като общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 е в 
размер на 727 млн.€. Основен приоритет са нови и възобновяеми енергийни източници 
(ALTENER) – В рамките на този приоритет се финансирани проекти по: добиване на 
електроенергия от ВЕИ; използване на възобновяема енергия за отопление/ охлаждане; 
дребномащабни инсталации за възобновяема енергия на сградите; проучвания и добив 

 43 



на биогорива; нови технологии и обмен на опит, като резултатите са видими на 
територията на целия Европейски съюз. 
 
11.4.  ELENA 
 
Безвъзмездно финансиране от страна на Европейската инвестиционна банка и 
Европейската комисия на местни и регионални власти при подготовката на 
инвестиционни програми за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници (ВЕИ). 
ELENA (European Local Energy Assistance) осигурява техническа помощ за 
структуриране и изпълнение на проектите. ELENA да покрива до 90% от разходите за 
техническа подготовка на инвестиционните програми. Покриват се средства за 
предварителни проучвания, за структуриране на програми и бизнес планове, за одити, 
тръжни процедури и договори, за създаване на групи за управление на проекта, за 
разходи по ДДС, ако бенефициентът не може да ги възстанови. Инструментът ELENA 
може да се ползва от местни и регионални власти, обществени органи или група органи 
от държавите, които подлежат на подпомагане по програма „Интелигентна енергия 
Европа”. Предварително изискване към получателите на средства е съответната 
инвестиционна програма да съдейства за постигане на евроцелите „20-20-20” (до 2020 
г. да се намалят с 20% вредните парникови емисии, делът на ВЕИ в общото 
потребление на енергия да достигне 20% и още толкова да е спестената енергия като 
цяло). 
 
11.5 Публично-частно партньорство (ПЧП) 
 
Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно третиране, ПЧП е 
дългосрочно договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за 
финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на 
инфраструктура с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където частният 
партньор поема строителния риск и поне един от двата риска – за наличност на 
предоставяната услуга или за нейното търсене. ПЧП плащанията, свързани с 
ползването на предоставяната от частния партньор публична услуга, са обвързани с 
постигане на определени критерии за количество и качество на услугата. Общинската 
администрация (като потребител на услуги) има право да редуцира своите плащания, 
както би го направил всеки „обикновен клиент” при непредоставяне на необходимото 
количество и качество на услугата. Успешно изпълнение на проекти чрез публично-
частни партньорства в община Неделино се обуславя от наличието на следните 
предпоставки: 
 Наличие на решение на ОС за осъществяване на ПЧП проекти; 
 Наличие на обществена подкрепа за осъществяването на проекти със значим 

обществен интерес; 
 Наличие на законодателна рамка подходяща за прилагане на ПЧП модели; 
 Провеждане на открита и прозрачна тръжна процедура в съответствие със 

съществуващите най-добри практики; 
 Изработване на механизъм за сравнение с публичните разходи за осъществяване 

на проекта (доказване на по-добра стойност на вложените публични средства); 
 Наличие на механизми за плащане на предоставяната услуга съобразени с 

обществените възможности и нагласи (преценка на обществена нагласа и 
възможности за плащане на такси, прецизно определяне на нивото на таксите); 

 Съществуване на достатъчен капацитет в публичните органи отговарящи за 
осъществяване на инфраструктурни проекти. 
 

11.6.  ЕСКО услуги 
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ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко години. 
ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи 
услуги. Основната им дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за 
намаляване на енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за 
покриване на всички разходи за реализиране на даден проект и получават своето 
възнаграждение от достигнатата икономия в периода, определен като срок на 
откупуване. Договорът с гарантиран резултат е специфичен търговски договор, 
регламентиран с чл. 38 от Закона за енергийната ефективност (Обн. ДВ. Бр.98 от 14 
Ноември 2008г., изм. ДВ. Бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. Бр.19 от 13 Март 2009г., 
изм. ДВ. Бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. Бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. Бр.15 
от 23 Февруари 2010г.). Намаляване разходите за горива, енергия и други консумативи 
и повишаването на комфорта в сградите държавна или общинска собственост, могат да 
са предмет на договори за управление и експлоатация и/или проектиране, доставка, 
монтаж. Могат да бъдат реализиране някои от следните схеми: 
 Договор с гарантиран резултат 

При този вид договори фирмата за енергийни услуги гарантира минимално ниво на 
икономии. Постигнатите допълнителни ефекти над гарантираните се разпределят 
дялово между страните или се капитализират само в една от тях. Частният сектор 
поема риска, при условие, че не бъдат постигнати минималните гарантирани икономии 
да не възвърне инвестициите си. 
Финансиране: Финансовите средства за осъществяване на подобен тип проекти могат 
да са собствени средства на частния сектор, привлечени средства, финансиране от 
трета страна. 
 Зелени инвестиции – механизъм на Протокола от Киото 

Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), се създава вътрешна българска система за 
издаване и търговия със зелени сертификати. За всяко месечно произведено 
количество електричество от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), 
производителят му получава зелен сертификат, който е безналична ценна книга и се 
издава и регистрира от ДКЕВР. Съгласно чл.163 от ЗЕ, производителите на 
електроенергия от възобновяеми източници, като вятър, вода, слънце, биомаса, 
геотоплина и т.н., ще могат да продават произведената електроенергия на 
преференциални цени. Механизмът “Международна търговия с емисии” е залегнал в 
член 17 на Протокола от Киото и дава възможност на страните да търгуват помежду си 
с редуцирани емисии от парникови газове в периода 2008 – 2012 г., с цел икономически 
най-ефективно. Производителите на електроенергия от ВЕИ ще могат директно да 
продават зелените си сертификати на заинтересовани лица, по цена която се определя 
от търсенето и предлагането. 
 Финансиране от търговски банки 

Кредитна линия на ЕБВР за проекти за енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници от: ВЕЦ; слънчеви инсталации; Вятърни централи; Биомаса;  
Геотермални инсталации; Инсталации с биогаз. 
 
12. SWOT анализ 
 
В SWOT анализа са посочени синтезирано основните фактори, влияещи върху процеса 
на насърчаване на използването на ВЕИ – вътрешни фактори – силни и слаби страни и 
външни фактори – възможности и заплахи. (Таблица: 6) 
 
 
 
 
 
SWOT анализ         Таблица: 6 
Силни страни Слаби страни 
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Добре структуриран и балансиран енергиен 
сектор; 

Липса на достатъчен капацитет в 
местната администрация в сферата на 
ВЕИ 

Политическа воля от местната власт за 
насърчаване използването на ВЕИ; 

Липса на достатъчна 
информация,мотивация и ресурси у 
заинтересованите страни за използване 
на ВЕИ  

Добри комуникации и инфраструктура; 

Недостатъчни финансови ресурси за 
провеждане на местната политика в 
областта на ВЕИ. 

Политическа воля от местната власт за 
насърчаване използването на ВЕИ; 

Отсъствие на достатъчно 
специализирани организации, фирми и 
специалисти в общината за разработване 
и изпълнение на проекти в сферата на 
ВЕИ. 

Възможности Заплахи 

Европейско и национално законодателство 
стимулиращо производството и потреблението 
на електроенергия от ВЕИ; 

Липса на достатъчен собствен ресурс за 
реализиране на ефективна общинска 
политика за насърчаване използването 
на ВЕИ и реализиране на конкретни 
проекти; 

Наличие на национални и европейски 
програми за насърчаване използването на ВЕИ 

Непоследователна национална политика 
в областта на ВЕИ, влияеща върху 
инвестиционния интерес в сектора; 

Наличие на организации на фирми и 
специалисти в Общината и региона с опит в 
разработване и изпълнение на проекти в 
сферата на ВЕИ; 

Възможна бъдеща промяна на 
националната политика за насърчаване 
използването на ВЕИ 

Наличен ресурс за привличане на местни и 
чуждестранни инвестиции; 

 Непредвидимост на бъдещи природни 
катаклизми 

Потенциал за създаване на нови работни 
места;   
Потенциал за съхранение на екологията и 
намаляване на въглеродните емисии.   
 
 
13. Оценка на риска 
 
Рисковете за реализиране на Програмата за насърчаване на използването на ВЕИ могат 
да бъдат обособени в следните групи: 
 Ресурси – свързани с устойчивост на доставките (наличието) на енергоносители, 

биомаса, водни ресурси и др.; 
 Технически – включващи: разработване и изпълнение на инвестиционни 

проекти; 
 Инвестиционни – включващи: цена, себестойност, финансиране; 
 Експлоатационни: дали ще бъдат постигнати заложените резултати (напр. 

планираната себестойност на топлоенергията от ВЕИ, риск свързан с 
функционирането на обекта; напр. поради намаляване прираста на населението, 
училището е със затихващи функции); 

 Околна среда и възприемане – въздействие към околната среда. Естетическо 
възприятие. 
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 Политически – свързани с промяна на националната политика по отношение на 
ВЕИ. 

Оценката на рисковете е важен елемент при управление на Програмата за насърчаване 
на използването на ВЕИ. При оценката на рисковете могат да се ползват индикативните 
стойности на различните видове рискове, посочени в таблица 7. 
 

Таблица 7 
Индекс Ресурс от ВЕИ Стойност Технически Стойност Инвестиционни Стойност 

П
ок

аз
ат

ел
и 

Благоприятни 
климатични 
условия в т.ч. 
слънчева 
радиация, 
водни ресурси, 
ветрови 
потенциал. 

0 

Изготвяне на 
работни 
проекти по 
всички части 4 

Цена на 
технологията 

3 

   

Качество на 
оборудването  3 

Себестойност на 
произвежданата 
електроенергия 

3 

   
Качество на 
монтажа 4 Осигуряване на 

инвестиции 2 

    
Настройка на 
инсталацията 4     

    

Достъп и 
свързване към 
мрежата 

8 
    

    
Достъп до 
терена 8     

           

Индекс Експлоатация Стойност Околна среда. 
Възприемане. Стойност Политики Стойност 

П
ок

аз
ат

ел
и 

Надеждност на 
технологията   

4 Възприемане 
от 
обществеността 

1 Промяна на 
законодател-
ството (ЗЕ) 

2 

Експолоата-
ционни 
разходи 

4 Влияние върху 
местната 
икономика 

0 Промяна на 
механизма за 
изкупуване на 
енергията от 
ВЕИ 

8 

Честота на 
обслужването 

4 Влияние върху 
околната среда 

3 Въвеждане на 
нови правила и 
наредби 

4 

Гарантиран 
период на 
експлоатация 

6 

        
Гарантиран 
резултат от 
експлоатацията 

7 

        
Възможност за 
доставка на 

8 
        

 47 



резервни части 

           
 
 
14. Управление на риска 
 
В следната таблица 8 са дадени препоръки за управление на отделните видове рискове.  
 

Таблица 8 

 Вид на 
риска Управление Вид на 

риска Управление Вид на 
риска Управление 

И
нд

ек
с 

Ресурс 
от ВЕИ 

Частично 
управляеми, 
чрез 
планиране на 
добива 

Техни-
чески 

 
Референции за 
проектантския 
екип. 
Референции за 
доставчика и на 
монтажната 
фирма. 
Посещение на 
обекти извършени 
от технически 
екипи. 
 

Инвести-
ционни 

 
Прединвестиционн
и анализи. Оценка 
на статичните и 
динамични 
финансово-
икономически 
показатели. 
Оценка на 
пазарния 
потенциал 
 

       

И
нд

ек
с 

Експлоа
тация 

 
Обучение на 
персонала. 
Договори за 
гаранционна и 
извънгаранцио
нна поддръжка  
 

Околна 
среда. 
Възприе-
мане. 

ОВОС. 
Превантивни 
дейности по време 
на изпълнението и 
експлоатацията. 

Полити-
чески  Неуправляем 

 
Поради факта, че всеки отделен инвестиционен проект е уникален сам за себе си, се 
прави конкретна оценка на рисковете и се набелязват конкретни мерки за тяхното 
минимизиране. 
 
15. Обучение и информиране 
 

В осъзнаване на сериозността и отговорността на процесите, свързани с 
повишаване на енергийната ефективност в държавата, областната политика по ЕЕ и 
ВЕИ в община Неделино в частта „обучение и информиране” ще бъде ориентирана към 
ангажиране на специалисти с високо качество на професионалният им труд. Това е 
важно условие за гарантиране качеството на проектите. Съществена част от бъдещата 
дейност е свързана с прилагането на ЗЕЕ и ЗВЕИБГ и ще бъде посветена на мащабна 
обществена кампания за енергоспестяване, използване на ВЕИ и нова култура на 
потребление. В изпълнение на Директива /91/ ЕС в новото българско законодателство 
залегнаха: 
 Нови норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични 

инсталации; 

 48 



 Задължителни обследвания за енергийна ефективност на енергоемки обекти с 
годишно потребление над границите, определени с Наредба за обследване за 
енергийна ефективност; 

 Задължително сертифициране на сгради държавна или общинска собственост в 
експлоатация, с обща полезна площ над 1000 м2; 

 Определяне на енергийните характеристики на сградите в съответствие със ЗЕЕ 
и предвидена от Закона наредба; 

 Законът за енергийната ефективност урежда и обществените отношения, 
свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на 
енергийната ефективност и осъществяване на енергоефективни услуги. 

 Дейности, свързани с обучение и информиране: 
 Обучение по енергиен мениджмънт на служители от общинската 

администрация; 
 Информационни кампании за населението; 
 Специализирани информационни дни по ЕЕ; 
 Регионални и Общински семинари; 
 Подкрепа на професионалното образование и обучение на територията на 

община Неделино за подпомагане на учебния процес и други извънкласни 
дейности, свързани с усвояването на допълнителни знания по енергоспестяване, 
енергийна ефективност и ВЕИ. 

 Сътрудничество с експерти от водещи научни звена с доказан опит в 
разработване и прилагане на нови енергийни технологии по енергоспестяване, 
ВЕИ и управление на енергийни процеси; 

 Партньорство с фирми, предлагащи енергийно-ефективни услуги; 
 Участие в специализирани национални и регионални семинари по ЕЕ и ВЕИ на 

МЕЕР, АЕЕ и други организации. 
 

16. Срокове за изпълнение на програмата 
 

Изпълнението на Общинската програма за насърчаване използването на ВЕИ ще 
се осъществи за период от 4 години от 2016 до 2020 година. Ще се изготвят планове за 
реализация на програмата, където ще се вземе под внимание финансовото осигуряване 
и тежест на програмата върху общинския бюджет, както във времето така и по 
отношение на различните източници на финансиране на програмата и възможност за 
нейното реално изпълнение.  През всичките години на програмата текущо ще се 
изпълняват дейностите по събирането, обработването и анализ на информацията за 
състоянието и енергопотреблението на всички общински обекти. Тези дейности са 
важна основа за мониторинг на резултатите, актуализирането на общинската програма, 
както и за отчитането на резултатите от изпълнението на програмата. 
 
17. Наблюдение и оценка от реализирани проекти 
 
Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от общинските 
съвети, които определят достигнатите нива на потребление на енергия от възобновяеми 
източници на територията на общината, вследствие изпълнението на Програмата, пред 
областния управител и Изпълнителния директор на АУЕР. 
За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична оценка 
на постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови средства и 
постигнатите резултати, което служи като основа за  определяне реализацията на 
проектите. 
Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за изпълнението 
на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници (чл. 8, ал. 2 от Наредба № РД–16-558 от 08.05.2012 година).  
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Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени чрез количествено и/ или 
качествено измерими стойностни показатели /индикатори. 
 
Наблюдението и оценката на общинската програма за насърчаване на използването на 
ВЕИ трябва да се осъществява на две равнища. 
 
Първо равнище: Осъществява се от общинската администрация по отношение на 
графика на изпълнение на инвестиционните проекти залегнали в годишните планове. 
По заповед на кмета на общината оторизиран представител на общинска 
администрация изготвя периодично доклади за състоянието на планираните 
инвестиционни проекти и прави предложения за актуализация на годишните планове. 
Докладва за трудности и предлага мерки за тяхното отстраняване. Периодично (поне 
един пъти в годината) се прави доклад за изпълнение на годишния план и се представя 
на Общинския Съвет. 
 
Второ равнище: Осъществява се от Общинския съвет. Общинският съвет, в рамките на 
своите правомощия, приема решения относно изпълнението на отделните планирани 
дейности и задачи. 
 
Изготвянето и изпълнението на общинската Програма за насърчаване използването на 
енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2016 - 2020 г. е важен 
инструмент за регионално прилагане на държавната енергийна и екологична политика. 
 
18. Заключение 
 
Програмата на община Неделино за насърчаване използването на енергията от 
възобновяеми източници на територията на общината трябва да е в пряка връзка с 
Плана по енергийна ефективност. 
Резултатите от изпълнението на Програмата са: 
 Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия 

на територията на общината; 
 Повишаване  сигурността на енергийните доставки; 
 Повишаване на трудовата заетост на територията на общината; 
 Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; 
 Повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на  

Населението. 
 
Краткосрочна програма за насърчаване на използване  на енергия от 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива (2016 – 2020г.) има отворен 
характер и в четири-годишният срок на действие ще се усъвършенства, допълва и 
променя в зависимост от новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и 
финансови възможности. 
 
Програмата е приета с Решение № …..……. по Протокол № ……… от заседание на 
Общинския съвет, състояло се на ………….………..16 г.                                                                       
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