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Програма за ЕЕ на Община Белица 

1.  ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Понятието за енергийна ефективност е далеч от старите представи за икономия на 

енергия. Тя не е изключване на отоплението и лишаване от комфорт. Енергийната 

ефективност означава извличане на максимална полза от всяка единица енергия чрез 

съответните навици и използване на модерни технологии за задоволяване на ежедневните 

нужди. Тя е най-лесния и ефективен начин за намаляване на енергийната консумация и 

замърсяването на околната среда. 

Енергийната ефективност е качествено понятие, характеризиращо рационалното 

използване на енергийните носители чрез подобряване качеството на енергийните услуги при 

най-приемлива цена за обществото. В основни линии включва повишаване на ефекта от 

дейностите, свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на разходите 

за това, естествено без загубата на комфорт. 

За енергийна ефективност говорят следните фактори: 

 Намаляване разходите за скъпи горива и енергии; 

 Повишаване сигурността на снабдяването с енергия; 

 Подобряване топлинния комфорт; 

 Намаляване емисиите на вредни вещества; 

 Предпоставка за устойчиво развитие. 

Чрез Програмите за енергийна ефективност (ПЕЕ) в Р.България  се изпълнява 

държавната политика по енергийна ефективност (ЕЕ) за постигане на Националната 

индикативна цел за пестене на горива и енергии. Тази цел е заложена в Националния план за 

действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г.   

Една от ключовите цели е да се подпомогне местната власт при осигуряването на 

достатъчно финансиране за изпълнение на отговорностите ѝ за предоставяне на адекватни 

обществени услуги. В това отношение с Програмата за енергийна ефективност се цели да се 

подпомогне общината да намери финансиране за решаването на належащи инфраструктурни 

проблеми и други социално ориентирани програми. 

 Държавната политика в направление  Енергийна ефективност (ЕЕ) се осъществява въз 

основа на национални дългосрочни и краткосрочни програми, приети от МС в 

съответствие с чл.10 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и наредбите към него. 

Отговорностите на общините в сферата на енергийната ефективност се съдържат в  чл.9 и 

чл.12, ал.1 и ал.2 от Закона за енергийна ефективност, в чл.11  от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация, в чл.6 от Закона за енергетика, в чл.92 от 

Закона за устройство на територията и в съответствие с  изпълнението на регионалните 

им планове  за развитие за определен период.  

2. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА  

Настоящата програма се разработва от органите на държавната власт и на местно 

самоуправление на основание чл. 12 ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергийна ефективност 

(ЗЕЕ), обн. ДВ бр. 35 от 15.05.2015 г. 

Общинската програма за енергийна ефективност е подчинена на националната 

дългосрочна програма за енергийна ефективност с национална индикативна цел за 

енергийно спестяване до 2016 г. в размер на 9% от крайното енергийно потребление за 

периода от 9 години (2008-2016) или средно по 1% годишно, което означава, че страната 



 

 

Програма за ЕЕ на Община Белица 

трябва да осигури спестяване на горива и енергии, възлизащо на- 627 ktoe* или 7291 

GWh. 

 

При изпълнение на гореизложеното и във връзка със задължителната паспортизация на 

сградния фонд в България и новите промени в Закона за енергийна ефективност, е необходимо 

всеки държавен и общински обект да вземе необходимите енергийни мерки - енергиен одит и 

последващи от него мерки, като за обектите с над 500 м
2  

РЗП законовите условия са 

императивни.
 

Изготвянето на общински програми и изпълнение на проекти за повишаване на енергийната 

ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ е един от 

приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2020 г. Чрез 

устойчиви енергийни проекти и стратегии за тяхното изпълнение, кохезионната политика 

превръща екологичните предизвикателства като качеството на въздуха, изменението на 

климата и управлението на ресурсите, във възможности за развитие на региона ни в по-

атрактивно място за инвестиране и работа, повишаването на конкурентните регионални 

преимущества и износа на регионални иновации в областта на околната среда. Местните 

власти трябва да играят водеща роля в разумното използване на енергията, реализирането на 

местни стратегии, планове и проекти за устойчиво потребление на енергията трябва да се 

превърне в неотменно задължение за всички общини в Европа, защото това носи значителни 

ползи на местните общности. 

Повишаването на енергийната ефективност е дейност, която е носител едновременно, както на 

висок екологичен, социален така и непосредствен икономически интерес. Реализирането на 

националната политика по енергийна ефективност е възможна само с активното участие на 

общините. Активното участие се обуславя от факта, че те са основен фактор от чийто 

действия зависи повишаването на енергийната ефективност на сградите и комуналния сектор 

на територията на общината. 

Понятието за енергийна ефективност е далеч от старите представи за икономия на енергия. 

Енергийната ефективност означава извличане на максимална полза от всяка единица енергия 

чрез използването на съответните модерни технологии за задоволяване наежедневните нужди 

от потребление. Тя е най-лесният и ефективен начин за намаляване на енергийната 

консумация и същевременно предотвратява замърсяването на околната среда. 

 

Настоящата програма е разработена в съответствие с: 

2.1. Европейско законодателство 

 

 Стратегия „Енергетика 2020” на Европейския съюз. 

През 2007 г. Европейският съвет прие нови енергийни цели за 2020 г., т.нар. „триада 20-20-20” 

за намаляване на емисиите на парникови газове с 20%, увеличаване на дела на енергията от 

възобновяеми източници до 20% и подобрение на енергийната ефективност с 20%. Тези цели 

имат задачата ефективното използване на ресурсите на Европа като се направят важни 

промени в начина, по който Европа произвежда и консумира енергия и се основават на това 

което вече е постигнато в областта на енергийната политика. 

 Пътна карта за енергетиката до 2050г. 

През декември 2011 г. Европейската комисия публикува Пътна карта за енергетиката, която 

има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г. като същевременно се подобри 

конкурентоспособността и сигурността на доставките за Европа. 

 Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност. 

Европейското право в областта на енергийната ефективност включва седем директиви и девет 

регламента, които са транспонирани в българското законодателство в Закона за енергийната 

ефективност. Две от директивите са тясно свързани с енергийния мениджмънт 
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в общините: 

 Директива 2010/31/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. 

относно енергийните характеристики на сградите. 

Целта на директивата е да насърчи подобряване на енергийните характеристики на сградите 

в рамките на ЕС, като се вземат предвид външните климатични и местни условия, както и 

изискванията за параметрите на вътрешния въздух и съотношението разходи-ефективност. 

Директивата определя изисквания по отношение на : 

- общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни характеристики 

на сгради и части от тях; 

- прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните характеристики на 

нови и съществуващи сгради, сградни компоненти и външни ограждащи елементи на сградата, 

които подлежат на основен ремонт; 

- енергийно сертифициране на сгради и части от тях; 

 Директива 2012/27/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012 г. относно енергийната ефективност. 

Основната цел на директивата е да допринесе за постигане на целите на ЕС за енергийна 

ефективност до 2020 г. чрез: 

- изготвяне на национална дългосрочна стратегия за саниране на обществения и частен 

сграден фонд; 

- задължително реновиране на 3% годишно от пълната разгъната застроена площ (РЗП) 

на държавните сгради над 250 кв.м, а за общинските сгради това е 

пожелателно; 

- насърчаване използването на ЕСКО дружества за енергийни услуги и договори за 

енергоспестяване с гарантиран резултат за финансиране на санирането на сградния фонд; 

- въвеждане на система за енергийно управление, включително енергийни обследвания, 

като част от прилагането на плана по ЕЕ от публичните органи. 

 

2.2.   Закони в Република България 

 

 Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. 

Настоящата национална енергийна стратегия до 2020 г. отразява визия на България за 

европейското развитие, съобразена с актуалната европейска политика и световни тенденции в 

развитието на енергийните технологии. 

 Закон за енергийната ефективност; 

Страната ни е приела национална индикативна цел за енергийно спестяване до 2016 г. в 

размер на 9% от крайното енергийно потребление за периода от 9 години (2008-2016) или 

средно по 1% годишно, което означава, че страната трябва да осигури спестяване на горива и 

енергии, възлизащо на - 627 ktoe* до края на 2016 г. 

Ключови разпоредби в ЗЕЕ са: 

- Въвежда индивидуални индикативни цели, които са разпределени към определени 

групи задължени лица: търговци на енергия, собственици на публични сгради с РЗП 

над 500 м2 и собственици на промишлени системи. 

- Въвежда механизми за повишаване на ЕЕ – доброволни споразумения, 

предоставяне на енергоефективни услуги, в т.ч. чрез договори с гарантиран 

резултат, удостоверения за енергийни спестявания; 

-     Въвежда дейности и мерки по енергийна ефективност: 
- сертифициране на нови сгради; 

- обследване и сертифициране на съществуващи сгради; 

- проверка за енергийна ефективност на котли и климатични инсталации в 

сгради; 
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- управление на енергийната ефективност; 

- подобряване на енергийните характеристики на външното осветление 

(улично и парково); 

 

 Закон за енергетиката; 

Възлагат на кметовете на общини следните задължения: 

- Да изискват от енергийните предприятия на територията на общината прогнози за 

развитието на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ, 

програми и планове за енергоснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване; 

- Да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на 

мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за 

имоти – общинска собственост; 

- Задължително предвиждат в общите и подробните устройствени планове 

благоустройствени работи, необходими за изпълнението на програмите и плановете 

на енергийните предприятия по тяхно предложение; 

 Закон за устройство на териториите 

Едно от основните изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е да се определят 

съществените изисквания към сградния фонд. Важно е в една сграда да се въведат мерки за 

икономия на консумацията на топлинната енергия и да се увеличи топлосъхранението на 

обектите. Въвежда се правило за лицето упражняващо строителен надзор на обектите, за да 

носи отговорност за оценката за енергийна ефективност на обектите. 

 Закон за опазване на околната среда 
 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух 

 

2.3.  Подзаконови нормативни актове 

 

След приемането на самостоятелен Закон за енергийната ефективност и приетите изменения 

(както и приетите промени в Закона за устройство на територията) бяха създадени и 

подзаконови нормативни актове. Тяхната цел е да доразработят основните разпоредби, 

касаещи енергийната ефективност, залегнали във вече упоменатите закони: 

 Наредба за енергийните характеристики на обектите 

Наредбата регламентира условията и редът за определяне на показателите за разход на 

енергия и енергийните характеристики на обектите (сгради и промишлени системи), единната 

методология за формиране на показатели за разход на енергия и енергийни характеристики на 

обекти, техническите правила и методи за сравняване на енергийните характеристики на 

обекти и нормите за годишно потребление на енергия в сгради. 

Наредбата е задължителна част от цялостния законодателен пакет, регламентиращ 

енергийните обследвания и сертификацията на сгради: 

- Наредба за сертифициране на сгради за енергийна ефективност; 

- Наредба за обследване за енергийна ефективност; 

- Наредба за обстоятелствата и реда за вписване на лицата, извършващи сертифициране 

на сгради и обследване за енергийна ефективност, и получаване на информация; 

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 

енергия в сгради; 

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните 

продукти – съгласно чл.7, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите; 

 Нови наредби към Закона за енергийната ефективност 
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Наред с действащите наредби за регулиране на енергийното потребление са приети и нови 

наредби свързани с изпълнението на Закона за енергийната ефективност и предприемане на 

последващи действия: 

- Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за 

разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата 

по чл. 10, ал.1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна 

ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните 

спестявания, приета с Постановление на Министерски съвет №79 от 1 април 2009 г. (Обн. ДВ, 

бр.27 от 10 април 2009 г.) за показателите за разход на енергия, енергийните 

характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за 

енергийна ефективност на промишлени системи. (Изм., бр. 88 от 8.11.2011 г., в сила от 

8.11.2011 г.) 

- Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. на МИЕТ за условията и реда за определяне 

размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до 

енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост. (Обн. ДВ, бр. 28 от 

14 април 2009 г.) за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, 

извършващи сертифициране на сгради и обследване на енергийна ефективност, реда за 

получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и 

необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и 

сертифициране. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.). 

В Агенцията по енергийна ефективност се създаде и поддържа Национална информационна 

система за състоянието на енергийната ефективност в България. 

 Наредби във връзка със строителство 

Наредбите в областта на строителството на сгради и съоръжения и свързани с енергийната 

ефективност могат да бъдат разделени както следва: 

- Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони. (ДВ, бр.3 от 13 януари 2004 г., изм. бр. 10, 

11, 51 и 63 от 2005 г., бр. Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи 

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. (ДВ, бр. 3 от 13 януари 

2004 г., изм. бр. 10, 11, 51 и 63 от 201 от 22 рил 2008 г.). Методически указания на МРРБ, за 

изчисляване на годишния разход на енергия в сгради. Изготвени в съответствие с Наредба № 7 

за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради от 15.12.2004 г. 

- Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и 

приемане на хидроизолации и изолационни системи на сгради и съоръжения. (Обн. ДВ, бр. 89 

от 14 октомври 2008 г., попр ДВ, бр. 95 от 4 ноември 2008 г.) 

- Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. на МРРБ за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос 

и разпределение на топлинна енергия. (обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., попр., бр. 78 от 

30.09.2005 г., изм., бр. 20 от 7.03.2006 г.) 

- Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на 

електрически уредби за ниско напрежение в сгради. 

- Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и 

нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за 

производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (публ., БСА, бр. 7 от 2006г.) 

- Методика за изчисляване на отоплителен товар на сгради. 

- Методика за изчисляване на сух охладителен товар на сгради. 

- Методика за изчисляване на влажностен товар. 

- Методика за изчисляване на отделяните опасни вещества. 

Четирите методики са разработени на основание съответно на чл. 198, 201, 204 и 205 от 

Наредба № 15 от 2005 г. на МРРБ за технически правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и 
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разпределение на топлинна енергия. Отпечатани са в Бюлетин Строителство и архитектура 

(БСА), издание на МРРБ, София: ИТУС’98, бр. 7/2006, 91 с., (Обн. ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 

г.) в сила от 01.05.2009 г. Уреждат управлението на общите части на сгради в режим на етажна 

собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите. 

 Енергиен паспорт на сграда 

Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване на съответствието 

на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна 

ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на 

техния икономически обоснован експлоатационен срок. 

Сертификат за енергийна ефективност на сграда се издава след реализиране на 

енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за подобряване на енергийните характеристики на сградите и 

след постигане на определените нива на разход на енергия от скалата на класовете на 

енергопотребление при спазване на изискванията на наредбата по чл. 15, ал. 3 от Закона за 

енергийната ефективност (ЗЕЕ). 

Енергийният паспорт на нова сграда се съставя преди въвеждането й в експлоатация, както и 

по време на нейната експлоатация след извършване на строително-монтажни работи. 

По задание на възложителя енергийният паспорт може да се съставя в част „Енергийна 

ефективност” на инвестиционния проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж, 

при продажба и отдаване на сградите под наем, както и след изпълнението на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност. 

 

3. ОБЗОР НА ОБЩИНА БЕЛИЦА 

 

Програмата за енергийна ефективност на Община Белица е разработена и 

структурирана  въз основа на съществуващите  данни за административно – териториалната 

характеристика на Общината, за икономика, за промишленост, за селско стопанство, за 

инженерна инфраструктура и за сградния фонд . 

 

3.1.  Аднинистративно - териториална характеристика на община Белица 

 

Административна обаст Благоевград 

Община Белица 

Административен център Белица 

Брой селища 12 
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Местоположение и граници 

 

Община Белица се намира в Югозападна България и е една от съставните общини на 

Област Благоевград. Общината се намира в североизточната част на Област Благоевград и с 

площта си от 227,38 km
2
 се явява най-малката от всичките 14 общини на областта, със 3,53% 

от площта на областта. Граничи с 6 други общини: на югоизток – Община Банско, на юг и 

запад – Община Разлог, на североизток – Община Якоруда, на северозапад – Община Рила 

(Област Кюстендил), на север – Община Самоков (Софийска област) и на изток – Община 

Велинград и Община Сърница (Област Пазарджик). 

Община Белица е съставена от 12 населени места - град Белица и 11 села, които са 

разположени изцяло в Родопите, на югоизток от общинския център. Селата, част от община 

Белица са село Бабяк, село Горно Краище, село Гълъбово, село Дагоново, село Златарица, село 

Краище, село Кузьово, село Лютово, село Орцево, село Палатик и село Черешово. 

Град Белица е разположен в южните склонове на най-западната част на източна Рила на 4 

км. от свързващия път между международните пътища Е-79 и Е-80, което осигурява добра 

транспортна достъпност от София /172 км/, Благоевград /72 км./ Транспортна връзка и 

едновременно с това атракция за туристите е  теснолинейката лъкатушеща из красивата 

природа на Родопа, Рила и Пирин. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9A%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
http://www.belitsa.com/bg/belitsa/obshtina-belitsa/sela-v-belitsa/babiyak
http://www.belitsa.com/bg/belitsa/obshtina-belitsa/sela-v-belitsa/gorno-kraishte
http://www.belitsa.com/bg/belitsa/obshtina-belitsa/sela-v-belitsa/galabovo
http://www.belitsa.com/bg/belitsa/obshtina-belitsa/sela-v-belitsa/dagonovo
http://www.belitsa.com/bg/belitsa/obshtina-belitsa/sela-v-belitsa/zlataritsa
http://www.belitsa.com/bg/belitsa/obshtina-belitsa/sela-v-belitsa/kraishte
http://www.belitsa.com/bg/belitsa/obshtina-belitsa/sela-v-belitsa/kraishte
http://www.belitsa.com/bg/belitsa/obshtina-belitsa/sela-v-belitsa/kuziovo
http://www.belitsa.com/bg/belitsa/obshtina-belitsa/sela-v-belitsa/liutovo
http://www.belitsa.com/bg/belitsa/obshtina-belitsa/sela-v-belitsa/ortsevo
http://www.belitsa.com/bg/belitsa/obshtina-belitsa/sela-v-belitsa/palatik
http://www.belitsa.com/bg/belitsa/obshtina-belitsa/sela-v-belitsa/chereshovo
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Релеф и климат 

Релефът на общината е предимно планински . Северната ѝ част заема заема части от Рила 

планина, а източната – най-северните части от западнородопския рид Дъбраш. В средата се 

намира малкото Белишко поле, в което е разположен административния център град Белица. В 

тези си граници надморската височина варира от 750 m в най-южната ѝ част по течението на 

река Места в землището на село Горно Краище до рилският Голям Мечи връх (2618 m). 

Средната надморска височина е 1351 м., а денивелацията е 450 м, което влияе неблагоприятно  

върху общоикономическото и инфраструктурното развитие на общината, както и върху 

развитието на селищната мрежа. Климатът е преходноконтинентален със слабоизразено 

средиземноморско влияние, проникващо по долината на р. Места, средната годишна 

температура е 80 С. Зимите са студени, като средната януарска температура е -20 С. Снежната 

покривка се задържа около 150 дни в годината, като с повишаване на надморската височина 

нараства и броят на дните със снежна покривка. Лятото е кратко и прохладно със средна 

температура през м. юли 180 С. 

Почви и води 

Почвено-климатичните условия и силното вертикално разчленение на релефа са довели до 

развитието на много силна степен на ерозия, особено в обезлесените участъци. Почвената 

ерозия оказва извънредно неблагоприятно влияние върху развитието на селското стопанство. 

На територията на Национален парк "Рила" попадат 1394 ха пасищна площ и 3731,4 ха горски 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%88
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85&action=edit&redlink=1
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фонд от северната част на общината, включени в парков участък "Белица". На територията на 

парковия участък е установено наличието на ендемични и реликтни видове, както и на 

застрашени и защитени видове, което определя високата степен на консервационна значимост 

на парковия участък и възможностите за развитие на щадящи природата туристически 

дейности, екологосъобразен поминък на населението и други икономически дейности, 

съобразени с плана за управление на защитената територия. Водните ресурси на общината се 

формират от река Места и от нейните притоци реките Беличка, Вотърчка, Бабешка, Златарица, 

Палатик. Изобилните валежи, продължителното снегозадържане и наличните горски ресурси 

обуславят пълноводието на реките. В северната част на община Белица са разположени четири 

високопланински естествени езера  - Сухото езеро, Скалишки /Реджепишки/ езера, Вапски 

езера и Чернополянски /Карааланишки/ езера. Езерата представляват неизползван ресурс за 

туристическо предлагане.На територията на общината има две находища на термални води с 

местно значение с общ дебит 4 л/сек и температура 260 С. Минералният извор в гр. Белица е 

сондаж, като водата е слабоминерализирана, подходяща за ежедневна трапезна употреба и 

балнеолечение. Изворът на р. Златарица, който е общинска собственост е открито 

водохващане, водата е слабоминерализирана, подходяща за лечение на заболявания на 

опорно-двигателния апарат. 

3.2. Икономическо състояние 

 

По данни на НСИ, ТСБ – Благоевград на територията на Община Белица има 

регистрирани 221 стопански единици. Най-голям е делът на стопанските субекти, занимаващи 

се с търговия, ремонт и обслужване /47,95%/, следвани от тези в преработвателната индустрия 

/18,1%/, хотелиерството и ресторантьорството /15,4%/. Промишлеността в общината е 

представена от предприятия, специализирани преди всичко в дърводобива и 

дървопреработването, които разчитат на наличието на суровини, матеиална база и 

квалифициран персонал.Леката промишленост е представена от няколко шивашки цеха, които 

шият на ишлеме, а хранително-вкусовата с производството на хляб и хлебни изделия. 

Възможност за стимулиране на местната икономика е развитието на дървопреработването в 

посока производство на крайни продукти – мебели, дограми и др. 

Определен дял от Общинската икономика заема развитието на селското стопанство. 

Високия относителен дял на домакинствата, ангажирани в земеделски стопанства е свързано 

предимно с производството на селскостопанска продукция за собствени нужди, за повишаване 

доходите на населението, но и с доминиращата роля на селското стопанство в структурата на 

общинската икономика. 

 

3.3. Горско и селско стопанство 

Община Белица се намира в планински район, поради което местната икономика е силно 

зависима от  дърводобива и дървопреработването.Горският фонд на територията на  

иглолистните насаждения –  бял и черен бор, смърч,  бяла и черна мура. В по-ниските части от 

широколистните дървесни видове преобладава дъба. Преобладаващата част от горите са 

държавна собственост, на частни лица са възстановени 1427 дка. Значителният дял на 

държавния горски фонд е свързан с обявяването на Национален парк “Рила”. Използването на 

горските ресурси за стопански цели следва да се извършва в съответствие със Закона за 

защитените територии, подзаконовите нормативни актове и Плана за управление на 

Национален парк “Рила”. Горският фонд на общината се стопанисва от Държавно 

лесничейство “Белица”. Основните горскостопански дейности, които се развиват в горските 

територии са: дърводобив, възобновяване и залесяване, реконструкция на слабопродуктивни 

гори. Местното население ползва дърва за огрев и малки количества строителна дървесина. 



 

 

Програма за ЕЕ на Община Белица 

Значимо е и вторичното използване на горите (сено, листников фураж, горски плодове и 

билки). Значителният горски фонд може да бъде един от основните източници на 

икономически растеж на общината, при устойчиво ползване на горските ресурси. 

 Според преброяването на частните земеделски стопанства на домакинствата (01.03.2001 г.), в 

общината има 2393 земеделски стопанства. Те представляват 73,3% от всички домакинства в 

общината (2821). Високия относителен дял на домакинствата, ангажирани в земеделски 

стопанства е свързано предимно с производството на селскостопанска продукция за собствени 

нужди, за повишаване доходите на населението, но и с доминиращата роля на селското 

стопанство в структурата на общинската икономика. Обработваемата земя е с обща площ 34 

203 дка, като на човек от населението се падат по 3,6 дка обработваема земя, при средно за 

страната 6,3 дка/човек. По форма на собственост 10% от земеделската земя е частна, 10% е 

общинска, 80% е държавна. Отностелния дял на общинските земи е нисък и силно ограничава 

възможностите за стимулиране развитието на селското стопанство чрез предоставяне на 

площи на арендатори за създаване на крупни стопанства и ферми. Резерв представляват 

земите, които се предвижда да бъдат актувани като общинска собственост след изтичане на 

давностния срок за възстановяване на собствеността. 

Основна част от обработваемата земя заемат културите: картофи (2920дка), зрял боб (520дка), 

царевица (600 дка) и тютюн (920 дка), тритикале (485 дка), зеленчуци общо (270 дка), люцерна 

(450 дка), пшеница (30 дка). Броят на регистрираните тютюнопроизводители е 1200 души, а 

годишната квота на общината е 1200 тона тютюн. Съществуват благоприятни условия за 

култивиране на лечебни растения, и създаване на трайни насаждения от горскоплодни 

култури. Средният размер  на обработваните площи от земеделските стопани в общината е 3,2 

дка, като основните причини са раздробеността на земята и планинския релеф.  

Животновъдството има по-малък дял в произведената селскостопанска продукция. 

Представени са почти всички видове домашни животни. Отглеждат се говеда, овце, кози и 

свине.  

3.4. Транспортна достъпност 

Община Белица е относително изолирана от останалата част на страната: има само две 

шосейни връзки - за Разлог и за Белово/Велинград и една теснолинейна жп връзка – линията 

Добринище - Септември. Дължината на общинската пътна мрежа е 112 км, от които 53 км. с 

трайна настилка. По долината на река Места преминава участък от 8 km от трасето на 

теснолинейната жп линия Септември – Добринище (от km 94,2 до km 102,2). През общината 

преминават и части от два Републикански пътя с обща дължина от 11,1 km: Републикански 

път II-84 – 7,5 km и Републикански път III-8406 – 3,6 km.  Характерно за общината е много 

високата гъстота на общинската пътна мрежа /334 км/1000 кв км/, два пъти по-висока от 

средната за областта /167 км/1000 кв км/. Въпреки това придвижването между населените 

места е затруднено поради силно износените асфалтови настилки и липсата на пътно 

обзавеждане. В незадоволителни състояние са и пътищата Белица-Семково и Белица- 

Андрианов чарк, което води до отлив на турист-потока и развитието на туристическия бизнес. 

По направено проучване на Парламентарна комисия за развитие на планинските райони, 

община Белица попада в първа група като потенциал с относително добри възможности за 

бъдещо устройство и развитие-богати природни дадености, задоволителна инфраструктурна 

изграденост и относително устойчиво демографско развитие. 

Общината има 12 населени места с общо население 9 927 жители и 227,447 кв. км.  

През 2016 г са извършени текущи ремонти на общински пътища: 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8_%E2%80%93_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_II-84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_II-84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-8406
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- Белица – Семково – ремонтирани 151 кв.м  и цялостно преасфалтиране на 1158 кв.м 

- Жп гара Белица – Краище – Орцево - цялостно преасфалтиране на 1390 кв.м 

- Белица – Долно Драгнище - ремонтирани 243 кв.м  и цялостно преасфалтиране на 

580 кв.м 

3.5. Енергийна инфраструктура 

 

Електропроводната и електроразпределителната мрежа осигурява достатъчна сигурност 

и оперативност в захранването на всички селища. Инсталираната мощност е оразмерена за по-

големи товари от сегашното потребление. Електроснабдяването на община Белица и 

цялостното стопанисване на електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се 

осъществява от „ЧЕЗ Разпределение  България“ АД. Електроенергийният системен 

оператор, осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление, 

осигурява експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната 

мрежа, поддържането на спомагателните мрежи, както и ремонтните дейности и услуги и 

поддържа електропроводи високо напрежение на територията на община Белица. Общата 

дължина на електропреносната мрежа на територията на общината е 267 км. Нуждите на 

общината от трансформирана мощност се задоволяват от 50 бр. ТП с обща мощност 8,4 МVA.  

Съществуващите електропроводи и съоръжения на територията на Община Белица са 

показани в табличен вид, както следва:  

 

Електропроводи 1 kV Трафопостове Електропроводи 20 kV ВЕИ 

Въздушни 

/км/ 

Кабелни 

/км/ 

Брой Обща 

мощност 

/ МVA/ 

Въздушни 

/км/ 

Кабелни 

/км/ 

Брой Обща 

мощност 

/ МVA/ 

83 10 50 8,4 152 22 5 2,5 

 

Tехническо състояние на цялата електропреносна инфраструктура е добро. 

Всички 12 населени места на територията на община Белица са електрифицирани и 

нуждите на населението от електропотребление са задоволени. 

Всички бъдещи инвестиции на „ЧЕЗ Разпределение  България“ АД  ще са насочени към 

постигане на висока сигурност на доставките, подобряване на услугите и клиентското 

обслужване, както и към утвърждаване на култура на взаимно доверие и лоялност. 

 

3.6. Състояние на уличното осветление  

 

 Настоящата система на „Уличното осветление“ се състои основно от: 

 Осветителни тела с натриеви лампи монтирани през последните 10 години. 

 КЛЛ 11, 18, 23 и 36W монтирани през последните 2-4 години. 

 Броят на осветителните тела към сегашно време е 319 броя.   

 Управлението се извършва от касети, монтирани на трафопостове или по 

улиците на общината. В момента нито една не се управлява централизирано, а 

всички се управляват с часовникови механизми или фоторелета.  

 Голямата отдалеченост и разпръснатост на съоръженията води до големи 

разходи за транспорт и труд за пренастройване на часовниците. 
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Системата за осветление на гр. Белица  се състои главно от улични осветителни тела и 

паркови такива. Освен икономическо и социално значение, осветителните тела не само трябва 

да се вместват в интериора, архитектурата, природата на дадено място, но и да подчертават и 

подсилват красотата и особеностите му. Парковите  осветителни тела в гр. Белица  на доста 

места изпълняват функцията на улично осветление, почти  70% от него е дефектирало или 

неефективно. Уличните осветителни тела са в лошо състояние и една голяма част от тях не 

работят. В долната таблица са изведени техническите характеристики на съществуващата 

система за обществено осветление в гр. Белица. 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

         на съществуващото осветление 

№ ПОКАЗАТЕЛ МЯРКА Гр. Белица 

1 Инсталирана мощност kW 7,98 

2 Общ годишен енергиен разход kWh 31920 

3 Общ брой на осветителните тела брой 319 

7 Разпределение на уличните лампи     

  НЛВН  70 W  брой 127 

  КЛЛ 11 W  брой 22 

  КЛЛ 18 W брой 42 

  КЛЛ 36 W брой 48 

  КЛЛ 23 W брой 80 

 

 

Разпределение по брой и мощности на осветителните тела в гр. Белица 

 

 

 

Процентно разпределение по мощности  на осветителните тела в гр. Белица 
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Анализът е направен на базата на сегашния режим на работа на системата за уличното 

осветление, от който следва: 

• Поетапна замяна на хибридните натриеви лампи 70 W , КЛЛ 11, 18, 23 и 36W 

със светодиоден осветител 40 W и 50W 

• Предлаганите за подмяна осветителни тела са производство отпреди 20-30 

години, амортизирани, морално остарели, високо енергийноинтензивни, с нисък КПД 

(коефициент на полезно действие), с повредени светлоотразителни елементи. С новите 

осветителни тела ще се постигне: 

- икономия на ел.енергия  

- по-голяма надеждност и качество на осветлението 

- по-висок КПД 

- намаляване разходите за поддръжка и ползване на специализирана техника 

• Съществуващата кабелна мрежа е с алуминиеви кабели, монтирани преди повече 

от 30 години, амортизирана, с висока степен на аварийност. Предвижда се частичната им 

подмяна, с което ще се гарантира: 

- значително по-висока сигурност на системата 

- намаляване на загубите на ел.енергия 

- намаляване степента на аварийност и разходите за поддръжка -  в т.ч. разходи за труд, 

материали, откриване на повреди, извънреден труд,  транспортни разходи  

• От общо 14 касети, в момента няма такива с централизирано управление, всички 

касети се управляват с часовници и фоторелета. Изграждането на нова система за управление 

ще доведе до: 

- оптимизирано, плавно и автоматично регулиране работата на уличното осветление в 

зависимост от съотношението ден/нощ – в условията на гр. Белица, при голямата отдалеченост 

и разпръснатост на съоръженията, като цяло се премахват сегашните разходи за транспорт  и 

труд за пренастройване на часовниците 

-   бързо установяване и локализиране на повреди  

- икономия на ел.енергия чрез реализиране на нощно и полунощно осветление  

-   постигане на социален ефект 
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По Програма за териториално  сътрудничес тво България – Македония е реализиран 

проект "Въвеждане на енергоспестяващи мерки в общините Белица и Македонска Каменица" 

и е направено подобряване на уличното осветление на град Белица. Реализирани са следните 

цели: 

    - Подобряване качеството на  уличното осветление на гр. Белица в съответствие с 

Европейски норми  за улично осветление БДС ЕN 13201 

     - Повишаване на енергийната ефективност на  уличното осветление и намаляване 

консумацията на електрическата енергия 

     - Намаляване на преките разходи на гр. Белица  за  улично осветление при осигурено 

високо качество на  осветлението чрез повишаване на неговата енергийната ефективност 

     - Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства и 

пешеходците вечерно и нощно време 

     - Създаване на условия за скоростно движение с оглед повишаване пропускателната 

способност (капацитета) на уличната и шосейната мрежа и повишаване на ефективността на 

транспорта 

     -  Създаване на светло-технически комфорт за участниците в движението 

     - Намаляване на емисиите на парникови газове в резултат на намалената консумация 

на електрическа енергия 

     - Постигане на социален ефект, т.е. гр. Белица да придобие съвременен европейски 

вид 

     - Възвращаемост на капиталовложенията за реализация на проекта  

 

3.7. Състояние на общинския сграден фонд 

 

Сградният фонд на община Белица е създаден с течение на годините и с цел за 

задоволяване на потребностите й. Той е разнообразен и разделен по целеви групи, определени 

по функции и предназначение за по-лесното и бързо оценяване на енергийното потребление 

във всяка от групите. Сградният фонд на територията на Община Белица се състои от: 

 Сгради общинска собственост 

 Сгради държавна собственост 

 Сгради частна собственост 

Състоянието на общинските обекти на територията на община Белица не се различава 

съществено от състоянието на тези обекти в останалите общини на Република България. На 

територията на Общината са изградени следните сгради общинска и държавна собственост с 

обща РЗП 27 278 кв.м 
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Административна сграда - идентификатор 03504.403.365.1 760

Сграда исторически музей - гр. Белица 1469,6

ОУ "Паисии Хилендарски" Краище 1500

СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белица 4791

ОДЗ "Надежда" с. Краище 808

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Бабяк 946

Администрагивна сграда - кметство с. Дагоново -идентификатор 20064.1.254.1 334

Административна сграда - кметство с. Горно Краище - идентификатор 77596.1.21.1 432

Административна сграда - кметство с. Краище - идентификатор 39270.1.413.1 355

Административна сграда - кметство с. Бабяк - идентификатор 02107.1.97.1 438

Административна сграда - кметство с. Кузьово - идентификатор  40453.15.4.1 318

Административа сграда - кметство с. Палатик - 59330.15.5.1 150

Административна сграда - кметство с. Орцево 53998.1.905.1  326

Административна сграда - кметство с. Лютово - идентификатор 44762.3.49.1 190

Административна сграда  -кметство  с. Златарица -  идентификатор 156.1 168

ОДЗ "Надежда" гр. Белица - идентификатор 03504.403.947.1 1316

Заведение за социални услуги и Хотел- идентификатор 03504.404.160.1 4422

Спортна зала с. Краище- идентификатор 39270.1.500.6 2498

ОНЧ "Георги Тодоров" - идентификатор 03504.402.1460.2 1012

ОУ "П. К. Яворов" с. Горно Краище - идентификатор 77596.1.17.1 954

НУ "П. Р. Славейков" с. Дагоново -идентификатор 20064.1.248.1 244

СОУ „Никола Вапцаров“ 03504.403.942.1 1377

Общежитие към СОУ „Никола Вапцаров“ 03504.403.942.2 1611

Здравно заведение /болница/ в гр. Белица – 03504.403.374.2 426

Здравно заведение /болница/ в гр. Белица – 03504.403.374.1 432

РЗП 

/кв.м/Обект /Сгради/

 

 

 

3.7.1. Реализирани проекти по енергийна ефективност 
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ОУ "Паисии 

Хилендарски" Краище

Подкрепа за прилагане на 

мерки за енргийна 

ефективност в 

общинската 

образователна 

инфраструктура на 178 

малки общини

Внедряване на 

енергоефективни мерки 

в образователната 

инфраструктура на 

Община Белица- ОУ 

Св.Паисий 

Хилендарски "-

с.Краище"

1.Топлоизолация навъншни стени                                    

2. Топлоизолация на покрив             

3. ЕСМ по отопление                      

4. ЕСМ по осветление

СУ "Св. Св. Кирил и 

Методий" - гр. Белица 

стара сграда

"Мерки за енергийна 

ефективност в 

обществени сгради-

училища,детски 

градини,читалища,кметст

ва ,болници и др"

1. Топлоизолация на външни 

стени                                                   

2. Изграждане на нова КИ                    

3. Подмяна на PVC дограма                     

4. Топлоизолация на покрив                                 

5. Автоматично управление на КИ 

и ВОИ

СУ "Св. Св. Кирил и 

Методий" - гр. Белица 

нова сграда

"Мерки за енергийна 

ефективност в 

обществени сгради-

училища,детски 

градини,читалища,кметст

ва,болници и др."

1. Топлоизолация на външни 

стени                                                  

2. Топлоизолация на покрив                                 

3. Автоматично управление на КИ 

и ВОИ

ОДЗ "Надежда" гр. 

Белица - 

идентификатор 

03504.403.947.1

"Мерки за енергийна 

ефективност в 

обществени сгради-

училища,детски 

градини,читалища,кметст

ва,болници и др."

"Обновяване и ремонт 

на ОДЗ"Надежда" село 

Краище,община 

Белица"

1. Топлоизолация на външни 

стени                                                

2. Подмяна на PVC дограма с 

двоен стъклопакет                          

4. Топлоизолация на покрив                                 

5. Направа на котелна централа                              

6. Направа на отоплителна 

инсталация                                      

7. Подмяна на 80 бр. осветителни 

тела

Сграда Общинска 

администрация гр. 

Белица

Фонд "Енергийна 

ефективност и 

възобновяеми 

източници" 

"Изпълняване на 

енергоефективни мерки 

на сградата на 

Общинска 

администрация"-

Белица

1. Топлинно изолиране на външни 

стени                                                

2. Топлинно изолиране на 

вътрешни стени                              

3. Топлинно изолиране на покрив                                    

4. Подмяна на дограма                   

5. Мерки по осветление                 

6. Мерки по котелна инсталация

Сграда Исторически 

музей гр. Белица

Програма за 

териториално  

сътрудничество България - 

Македония

"Подобряване на 

качеството и 

достъпността до 

природните атракции в 

общините Белица и 

община Македонска 

Каменица",Обект 

"Сграда -исторически 

музей,гр.Белица"

1. Топлоизолация на външни 

стени                                                

2. Топлоизолация на покрив                                    

4. Подмяна на дограма                   

5. ЕСМ по осветление                    

6. Мерки по сградни инсталации

ОУ "Св. Св. Кирил и 

Методий" - с. Бабяк

Програма за 

териториално  

сътрудничество България - 

Македония

"Устойчиво използване 

на природните ресурси 

в трансграничният 

регион Белица-

Липково",Обект 

"Основно училище 

Св.Св.Кирил и 

Методий"с.Бабяк.

1. Изолация на външни стени                                         

2. Изолация на под                                    

4. Подмяна на дограма                   

5. Изолация на покрив                   

6. Мерки по осветление                 

7. Мерки по котелна инсталация                             

8. ВЕИ

Обект /Сгради/ Име на програмата Име на проекта

Дейности и мерки за 

повишаване на енергийната 

ефективност
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3.7.2. Изготвени проекти:  

През 2016 г. е одобрен проект „Прилагане на енергоспестяващи мерки в 

административната сграда на Община Белица“, с кредитор Фонд „Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници“. Основните дейности, заложени в проекта е внедряване на 

енергоефективни мерки – топлоизолация на външни стени и еркери, топлинно изолиране на 570 

кв.м покриви, ремонт на разпределителната мрежа, смяна на помпи и регулиращи вентили на 

радиаторите и LED осветление. 

По Програма за трансгранично сътрудничество ИHTEPEГГ – ИПП България и Македония е 

внесено проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Общините Белица и 

Македонска Каменица“ по приоритетна ос 1. Околна среда, Спецефична цел 1.1 Опазване на 

околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния регион с 

обект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в гр. Белица“ 

 

3.7.3. Обследване за енергийна ефективност 

 

На основание на раздел II, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕЕ, на задължително сертифициране 

подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена 

площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. - с разгъната застроена площ над 250 кв. м., като 

собствениците на тези сгради са длъжни да изпълнят мерките за повишаване на енергийната 

ефективност, предписани от обследването за енергийна ефективност, в тригодишен срок от 

датата на приемане на резултатите от обследването. 

Обследването за енергийна ефективност на сгради включва:  

 идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за 

осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики, 

 анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия; 

разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

 технико - икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност; 

 оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултат на прилагането 

на мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

 Основни данни за извършеното енергийно обследване на Общинските обекти са 

представени по-долу в таблица №1 – „Сгради с извършено енергийно обследване“ и Талбица 

№2 – „Сгради без извършено енергийно обследване“  
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Таблица № 1 

№ Обект Дата 
Изпълнител на 

енергийния одит 

Стойност на 

инвестицията 

по енергийния 

одит /лв./ 

Срок на 

откупуван

е 

/години/ 

РЗП 

/кв.м/ 

1 

ОНЧ "Георги Тодоров" - 

идентификатор 03504.402.1460.2 

 

2016  

Извършено е 

Обследване за 

енергийна 

ефективност,  

сертификат №  

214ЕХЕ027 със срок 

на валидност 4 г 

Сертификат за 

акредитация № 214 

"Технострой-

инвестконсулт" 

ЕООД, инж. Гаврил 

Гаврилов   

331690 15 1937 

2 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. 

Бабяк 

 
2016 

Извършено е 

Обследване за 

енергийна 

ефективност,  

сертификат №  

120ЕНР056 със срок 

на валидност 2026 г 

Сертификат за 

акредитация № 

026/2015 

"Енеркон" ЕООД, 

инж. Георги Атанасов 

68167 

163612 

17 

11 
946 

3 

Общинска администрация гр. 

Белица с индент. 

03504.402.1460.3,03504.402.1465.1

     

2016 

Извършено е 

Обследване за 

енергийна 

ефективност,  

сертификат №  

120ЕНР086 със срок 

на валидност 2023 г 

Сертификат за 

акредитация № 

026/2015 

"Енеркон" ЕООД, 

инж. Георги Атанасов 

136400 

131500 

7,3 

7,5 
1660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Програма за ЕЕ на Община Белица 

Таблица № 2 

 

Сграда исторически музей - гр. Белица 1469,57

ОУ "Паисии Хилендарски" Краище 1500

СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белица 4791

ОДЗ "Надежда" с. Краище 808

Администрагивна сграда - кметство с. Дагоново -идентификатор 20064.1.254.1 334

Административна сграда - кметство с. Горно Краище - идентификатор 77596.1.21.1 432

Административна сграда - кметство с. Краище - идентификатор 39270.1.413.1 355

Административна сграда - кметство с. Бабяк - идентификатор 02107.1.97.1 438

Административна сграда - кметство с. Кузьово - идентификатор  40453.15.4.1 318

Административна сграда - кметство с. Орцево 53998.1.905.1  326

ОДЗ "Надежда" гр. Белица - идентификатор 03504.403.947.1 1316

Заведение за социални услуги и Хотел- идентификатор 03504.404.160.1 4422

Спортна зала с. Краище- идентификатор 39270.1.500.6 2498

ОУ "П. К. Яворов" с. Горно Краище - идентификатор 77596.1.17.1 954

СОУ „Никола Вапцаров“ 03504.403.942.1 1377

Общежитие към СОУ „Никола Вапцаров“ 03504.403.942.2 1611

Здравно заведение /болница/ в гр. Белица – 03504.403.374.2 426

Здравно заведение /болница/ в гр. Белица – 03504.403.374.1 432

Обекти в Община Белица с разгъната площ над 250 м2

за които няма изготвено енергийно обследване

РЗП /кв.м/

 
 

3.8. Общински бюджет и финансиране към момента    

 

Източници на общинските бюджетни приходи са собствени приходи (данъчни и не 

данъчни) субсидии от Републиканския бюджет и други – банкови заеми, трансфери от 

извънбюджетни сметки, средства от оперативните програми, предприсъединителните 

инструменти и други външни донори. Действащите понастоящем закони, свързани с местното 

самоуправление, не осигуряват като цяло достатъчни условия за пълноценна финансова 

децентрализация на Общините в България. Законът за местното самоуправление и местната 

администрация не урежда източниците на приходи на самоуправляващите се териториални 

единици и формирането на разходите им. Законът за местните данъци и такси и Законът за 

публичните финанси. Ежегодно тази база се уточнява чрез Закона за държавния бюджет за 

съответната година. Той определя някои специфични ограничения, които са в сила за текущата 

финансова година. Изискването за стриктно спазване на приоритетите за разходване на 

средствата по Общинските бюджети е въведено със Закона за държавния бюджет, Общинските 

съвети сами да утвърждават приоритети, по които да се изразходват постъпилите по бюджетите 

им средства, с изключение на тези с целево предназначение. Причините за финансовите 

затруднения, които Общините срещат при финансирането на проекти за повишаване на 

енергийната ефективност, се коренят както във финансовите условия в самите Общини, така и 

в състоянието на финансовия сектор в страната. 



 

 

Програма за ЕЕ на Община Белица 

 

   3.9. Визия за развитието на общината 

 

С „Общинския план за развитие на Община Белица от 2014 до 2020 година” се 

определя дългосрочна визия за развитие на общината, съгласно която към 2020 община 

Белица да се превърне в община с привлекателна жизнена среда и добро качество на 

живота, съхранила културно-историческото, духовното и природното си наследство, с 

изградена и поддържана техническа и бизнес инфраструктура, осигурила условия за  

устойчив растеж, конкурентоспособна икономика, селско и горско стопанство, туризъм и 

услуги. 

 

4. ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

Политиката по енергийна ефективност в община Белица е насочена към постигане на 

определени цели и приоритети, заложени в развитието на общината като цяло. Общинската 

програма за енергийна ефективност с поглед към 2027 г. е подчинена на националната 

дългосрочна програма по енергийна ефективност, която конкретизира тезите на 

Управленската програма на Правителството и Енергийната стратегия на България, като 

формулира инициативите и мерките за повишаване на енергийната ефективност. Прилагането 

на успешна политика по енергийна ефективност води до повишаване качеството на 

енергийните услуги при приемлива цена за обществото и възможност за намаляване на 

енергопотреблението чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на енергията. 

Тенденцията за третиране на енергията като елемент на местната политика и планиране от 

страна на местните власти е условие за рационалното използване на енергията на местно ниво. 

Със засилване на процеса на децентрализация на българските общини и в резултат от 

приватизацията в енергетиката общините придобиха нови функции, насочени към намаляване 

на консумацията на енергия и понижаването на разходите за енергийни нужди, намаляване до 

минимум на вредните въздействия върху околната среда и промяна в поведението на крайните 

потребители в бита, услугите и местната промишленост. Общините ще разполагат с широки 

правомощия за организация и координация на дейностите, свързани с рационалното 

използване на местните възобновяеми източници. Децентрализираното производство на 

енергия от възобновяеми източници или използването на слънчевата, вятърната енергия и 

биомасата съобразно местния потенциал и нужди е сектор с големи перспективи за 

устойчивото развитие на общината. 

Постоянно нарастващите цени на енергоносителите, глобалното замърсяване на 

околната среда и хармонизирането с европейските норми за енергийна ефективност след 

приемане на страната ни в Европейския съюз обуславят необходимостта от програма за 

енергийна ефективност.  

Най-голям потенциал за енергоспестяване има в сградния сектор. Програмата включва 

инструменти за задействане на процеса на реновиране на обществени и частни сгради и за 

подобряване на енергийните характеристики на използваните в тях сградни системи и 

домакински уреди. Програмата предвижда публичният сектор да дава пример в това 

отношение, като се предлага ускоряване на темпа на провеждането на реконструкции на 

обществените сгради чрез формулирането на обвързваща цел в това отношение, както и 

въвеждането на критерии за енергийна ефективност във връзка с публичните разходи. Също 
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така се предвиждат задължения за енергийните доставчици да осигуряват на своите клиенти 

възможности за намаляване на енергопотреблението.  

По отношение на енергийната ефективност в промишлеността ще бъдат взети мерки 

посредством изискванията за енергийна ефективност на промишлените съоръжения, 

подобряването на предоставянето на информация на малки и средни предприятия и мерките за 

въвеждане на енергийни одити и на системи за енергийно управление. Предлагат се и мерки за 

подобряване на енергийната ефективност при производството на електроенергия и топлинна 

енергия, като по този начин програмата обхваща цялата верига на доставките на енергия. 

 

4.1. Основни насоки на мерките по ЕЕ в Община Белица 

 

 Намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните 

им характеристики чрез саниране (пълно или частично); 

 Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез отоплителни системи 

с висока ефективност, включващи и възможности за регулиране на потреблението и 

поддържане на стабилни нормативни параметри на микросредата в отопляваните 

обекти; 

 Замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по-висока /газификация/; 

 Изграждане на системи за оползотворяване на Възобновяеми Енергийни Източници 

(ВЕИ); 

 Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на договорирането за 

енергоспестяване в общинския сектор; 

 Намаляване емисиите на парниковите газове; 

 Модернизиране на осветлението в общинските обекти без да се намалява нивото на 

осветеност и качеството на осветлението /чрез използване на компактни 

луминесцентни лампи, автоматични системи за контрол, управление, ниво на 

осветеност/; 

 Подобряване на енергийната ефективност при уличното осветление. 

 

4.2. Състояние на енергийното потребление 

 
Текущото състояние на ЕЕ в община Белица не се различава от това в страната като 

цяло. Основни причини за високата енергоемкост са: наследена енергоинтензивна структура, 

морално остарели технологии, неблагоприятен енергиен баланс на домакинствата и други. За 

изготвянето на една работеща и балансирана програма по Енергийна Ефективност е 

необходима солидна подготовка: събиране на информация за разходите и текущото състояние 

за енергийното потребление по тримесечие за няколко години на всички общински и 

държавни обекти, определяне на приоритетни обекти и изготвяне на тяхното енергийно 

обследване. Определяне на икономически обосновани мерки за намаляване на енергийното 

потребление – одитиране на съответните обекти. Едва тогава следва търсенето на средства за 

осъществяването на предвидените в съответните одити мерки по увеличаване енергийната 

ефективност на експлоатацията на дадения обект.  

 

4.2.1. Обществен сектор 

 

Основен проблем в община Белица е фактът, че от 21 общински обекта на територията на 

общината, 13 не разполагат със заверени одити от оторизирани за тази дейност фирми. Това се 

дължи на липсата на целеви средства в общинския бюджет за финансиране и разработване на 

проекти по енергийна ефективност и изготвянето на съответните одити. Основно перо в 
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консумацията на енергия e обслужването на общинските сгради: административните сгради, 

сгради на образованието, културните сгради и здравни обекти, също така и уличното 

осветление и др. енергоконсумиращи услуги изпълнявани от общината /транспорт, културни 

мероприятия/. Обща черта в тези обекти е нерационалното използване на енергията, която 

същевременно надхвърля нивата за ефективна консумация, постигани в подобни сгради в 

другите страни от Европейския съюз. Повечето сгради се отопляват на твърдо гориво -  дърва 

или въглища. Отчита се застаряване на сградния фонд и амортизиране на инсталациите и 

оборудването в тях, наследеното строителство не е съобразено с икономията на енергия, 

сградите се нуждаят от основно обновяване, саниране и подмяна на инсталациите. Съгласно 

чл.10 от Закона за енергийната ефективност, общините са една от групата задължени лица, тъй 

като те са собственици на сгради с РЗП над 500 кв.м. Прилагането на енергиен мениджмънт в 

общинските сгради ще помогне да се направи преглед на потреблението, търсенето на гориво, 

разходите, поръчките, загубите и неефективните процеси. Определяне на състоянието на 

енергопотреблението ще даде ясна представа за „слабите места” в които има разпиляване на 

енергия и ще даде възможност да се концентрират мерките там където е най-необходимо. На 

задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване в 

експлоатация с РЗП над 500 кв. м, а от 9 юли 2016 г. – с РЗП над 250 кв. м. Сертифицирането 

за енергийна ефективност за сгради в експлоатация се извършва въз основа на извършено 

обследване за енергийна ефективност на сградата. Извършване на задължителните енергийни 

обследвания по закона за енергийната ефективност, ще допринесе за точното определяне на 

местата, където инвестициите ще имат най-голям ефект. Липсва все още необходимата 

психическа нагласа на всички нива на управление, както в обществения, така и в частния 

сектор, за приоритетността на работата по енергийна ефективност, което се дължи на липсата 

на стимули за рационално енергопотребление, внедрените мерки по ЕЕ не могат да се усетят 

веднага от всички граждани, като например асфалтирането на една улица или изграждането на 

малък инфраструктурен обект. Конкретните причини, които създават проблеми с ефективното 

използване на енергията в общината и пречат за реализацията на целенасочени действия за ЕЕ 

на общинските обекти са следните: 

- недостатъчната осведоменост на потребителите за възможностите за намаляване на 

консумацията, недостатъчната институционална база, затруднения достъп до 

инвестиции по проектите за ЕЕ и други; 

- стари и амортизирани отоплителни инсталации в училищата и детските градини; 

- не добро състояние на ограждащите конструкции на сградите – липса на 

топлоизолация, еднокатна и неуплътнена дограма, течове, разрушаващи 

конструкциите и др; 

- сравнително високи цени на новите енергоикономични материали 

 

 Анализ на общинските обекти като консуматори на енергия 
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2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 Административна сграда 1660 да да 39636 21480 45347 7 28 30 24

2 Сграда исторически музей - гр. Белица 1469,57 не да 2208 1840 1800

3 ОУ "Паисии Хилендарски" Краище 1500 не да 6800 6473 6380 0 0 0 6566 31500 31500 0 0 0

4 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. 4791 не да 24 065 17 171 21 955 10 10 10 150 150 111 10 8 8

5 ОДЗ "Надежда" с. Краище 808 не да 8095,5 9749,5 7046 95 203 208

6 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Бабяк 946 да да 5850 6380 6450 120 120 120

7

Администрагивна сграда - кметство с. 

Дагоново -идентификатор 244 не 6396 4884 4068 10 10 10

8

Административна сграда - кметство с. 

Горно Краище - идентификатор 

77596.1.21.1 432 не 3900 3804 4752 10 10 10

9

Административна сграда - кметство с. 

Краище - идентификатор 39270.1.413.1 355 не 8488 4944 11712 10 10 10

10

Административна сграда - кметство с. 

Бабяк - идентификатор 02107.1.97.1 438 не 780 720 2920 10 10 10

11

Административна сграда - кметство с. 

Кузьово - идентификатор  40453.15.4.1 318 не 240 72 120 10 10 10

12

Административа сграда - кметство с. 

Палатик - 59330.15.5.1 150 не 204 200 205 10 10 10

13

Административна сграда - кметство с. 

Орцево не 924 984 672 10 10 10

14

Административна сграда - кметство с. 

Лютово - идентификатор 44762.3.49.1 190 не 228 252 732 10 10 10

15

Административна сграда  -кметство  с. 

Златарица -  идентификатор 156.1 168 не 365 364 252 5 5 5

16

ОДЗ "Надежда" гр. Белица - 

идентификатор 03504.403.947.1 1316 не 8100 9850 7120 120 230 220

17

Заведение за социални услуги и Хотел- 

идентификатор 03504.404.160.1 4422 не 45108 20232 58716

18

Спортна зала с. Краище- 

идентификатор 39270.1.500.6 2498 не 2616 4956 13368

19

ОНЧ "Георги Тодоров" - 

идентификатор 03504.402.1460.2 1012 да 5500 6500 6500 50 50 55

20

ОУ "П. К. Яворов" с. Горно Краище - 

идентификатор 77596.1.17.1 954 не 5316 5862 4967 165 175 77

21

НУ "П. Р. Славейков" с. Дагоново -

идентификатор 20064.1.248.1 182 не 1680 1720 1892 20 20 20

Общо 176500 128438 206974 10 10 10 7378 32561 32426 34 8 8

ВЪГЛИЩА

kWh t m3 t

№ 

по 

ред Обект /Сгради, осветление и др./

РЗП 

/кв.м/

Обследва

не за 

енергийна 

ефективн

Дейнос

ти и 

мерки 

за 

ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ

ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ДЪРВА

 
 
  

Обща характеристика и състояние на общинските обекти 

 

Общинският сграден фонд се формира от сгради, в които се помещава общинската 

администрация, обслужва образованието и здравеопазването. Общинските обекти 

разглеждани от позицията на консуматори на енергия могат да бъдат класифицирани по 

няколко по-съществени показателя: 

• Година и тип на строителството; 

• Състояние на външната обвивка – дограма, стени, подове и покрив; 

• Енергоносители, тип и състояние на системата за отопление; 

• Тип и състояние на системите за контрол и управление на температурния режим в 

отопляваните пространства; 

• Мотивация за поддържане на икономичен режим на отопление. 

Реалното термично съпротивление на ограждащите конструкции в някои случаи може да бъде 

многократно по-малко от съвременните норми, което би позволило при въвеждане на 

енергоспестяващи мерки да се постигне висока ефективност. 

Разпределението на общинските обекти по вида на енергоносителя показва известен 

приоритет, което от редица гледни точки има определени предимства – по-малки инвестиции, 

възможност за по-ефективни инвестиции в посока подобряване на екологичната обстановка и 

коефициента на полезно действие на самите горивни устройства, по-голяма мобилност по 

отношение на резки промени в ценовата политика и др. 

Сравнително голям е дела на общинските обекти на локално отопление и още по- 

неблагоприятното в тази ситуация е това, че като енергоносител се използват 
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предимно дърва, което на практика не е най-ефективния енергоносител, а и очакванията са 

тази тенденция да се запази. Наблюдава се и още един неблагоприятен факт – няколко обекта 

се отопляват с електрическа енергия. Това, макар и за момента да изглежда икономически 

изгодно благодарение на силното свиване и часово ограничаване за ползване, то е за сметка на 

създавания микроклимат от една страна и нерационално използване на първични 

енергоносители от друга, което от позицията на националната икономика и въздействието 

върху околната среда е крайно неефективно използването на електрическата енергия за 

отопление (с изключение на термопомпените системи захранвани 

с ел. енергия). 

 

Енергийни потребление, енергийни пазари и тенденции 

 

Диаграмите по-долу показват относителния дял на видовете енергийни източници в общото 

потребление на енергия за последните три календарни години в Община Белица. 
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Съществен дял върху енергийните разходи за отопление има цената на използваните  

енергийни ресурси, наличността и възможността за доставка, ефективността на горивните 

устройства и др. Основен отпечатък върху цената на горивата има тяхната наличност в 

световен мащаб, увеличаващото се световно потребление и националната енергийна политика. 

На фигура 1 е представено непрекъснато нарастващото световно потребление в периода 1970 

– 2100 г в сравнение със перспективите на затихващо производство (например на петрол 

най-ниско). 

 

Фиг. 1 

 
 

 

Наличието на ограничени използваеми енергийни ресурси в световен мащаб оказва сериозен 

натиск върху тяхната цена. По последни данни резервите на различните горива са представени 

в представената по-долу таблица: 



 

 

Програма за ЕЕ на Община Белица 

 

 

Гориво 

/източник/ 

Единици Световни 

резерви 

Годишно 

производство 

Година на 

изчерпване 

Суров петрол Хил. варела 1019,5.106
 64940 2043 

Природен газ Трилиона m3 143 2,33 2061 

Въглища Милиард тона 1031,60 4,47 2231 

Ураний Милион тона 4,51 0,031 2073 

 

Макар и тези данни да отразяват една песимистична прогноза, формирана на базата на 

непълни данни или даже необявени или неразработени все още находища, те все пак чертаят 

определени тенденции и перспективи с които е необходимо да се съобразява всеки енергиен 

потребител. Те показват една ясна тенденция за непрекъснат растеж на цените на този вид 

енергоносители. 

 

4.2.2. Битов сектор 

 

Най-висок дял в енергийното потребление на битовия сектор има електроенергията като 

общата тенденция е на намаляване на потреблението. Над 75% от целия жилищен фонд се 

състои от сгради с ниска енергоефективност, остарели, амортизирани, без изолации, с дървена 

дограма. Предприеманите ремонти са частични и не включват прилагане на мерки за 

енергийна ефективност, което води до цялостен неблагоприятен енергиен баланс в 

домакинствата. Над 50% от домакинствата използват стари електрически уреди и печки за 

отопление на твърдо гориво, а не енергоефективни – причината за това са ниската 

покупателна способност, особено на населението от третата възраст. Голяма част от хората не 

са информирани за етикирането на стоките и параметрите им по отношение на икономичност 

на ел. енергия. Ефективна държавна мярка в тази насока е заложена в Наредбата за 

изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и 

други ресурси, но не е достатъчно популяризирана. 

 

4.2.3. Промишленост 

 

В този аспект на територията на общината няма енергоемки производства, но има 

достатъчно голямо поле за прилагане на енергоефективни мероприятия. Ролята на общината е 

в създаването на подходяща среда за енергоспестяване, в даването на личен пример и 

осигуряване на съдействие при достъпа до средства за финансиране на мерки за енергийна 

ефективност. За повишаване на енергийната ефективност в община Белица, в промишлената 

сфера, трябва да се приложат следните общи мерки: 

- Въвеждане в производството енергоспестяващи технологии на базата на 

оптимизиране на капацитета, използване на възобновяеми енергийни източници и 

други; 

- Оптимизиране на енергийните разходи за отопление на помещенията чрез 

въвеждане на нови отоплителни технологии; 

- Въвеждане на енергоспестяващо осветление; 

- Изграждане на информационна система за състоянието на енергийната ефективност 

наобщинско ниво/ чл. 5, ал. 2, т. 11 от Закона за енергийната ефективност/ на базата 

на която да се приложат препоръчителни мерки, специфични за общината 
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4.2.4. Селско и горско стопанство 

 

Водещо в изготвянето на визията за подобряване на енергийната ефективност в 

селското стопанство е повишаването на информираността на земеделските производители и 

техните познания за различните технологии на производство. Земеделските стопани трябва 

да бъдат обучени да използват максимално ресурса на местните почвени типове и районирани 

сортове на основните земеделски култури. Въвеждането на нова техника и нови 

производствени технологии ще доведе до по-голяма енергийна ефективност в селското 

стопанство, както и комасацията на земята и уедряването на земеделските площи, като 

допълнителен фактор. Конкретните действия по информиране и обучение на земеделските 

производители трябва да са насочени към: 

- достъп до европейски програми и мерки; 

- производство с минимум почвени обработки; 

- възстановяване на естественото почвено плодородие без употреба на енергоемки 

минерални торове, а чрез правилното редуване на земеделските култури и 

използване на органични торови за подобряване на химическите и физични 

своиства на почвата; 

- използване на устойчиви на болести и неприятели сортове на земеделските култури 

и изграждане на подходящи сеитбообръщения с цел минимизиране на употребата 

на пестициди; 

- повишаване на познанията по организация на селскостопанското производство и 

оптимално натоварване на машинния парк; 

 

4.2.5. Транспорт 

 

Водещ проблем за ниската енергийна ефективност на транспортните услуги е стария и 

амортизиран автомобилен парк. Освен към потреблението на горива това оказва въздействие и 

върху състоянието на околната среда. За намаляване на специфичния разход на горива и 

емисиите на газове в транспорта е необходимо: 

- - подобряване на общинската пътна мрежа; 

- - подобряване на техническото състояние на пътните превозни средства; 

- - подобряване на организацията на движението по населени места; 

Общината може да прилага успешна политика по енергийна ефективност в транспорт 

чрез транспортната схема за обществения транспорт, изготвена съгласно Наредба №2 от 15 

март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси. Чрез транспортната схема общината може да 

въздейства на частните превозвачи и да провежда политики от местно социално и екологично 

значение. 

4.3. SWOT анализ 

 

SWOT анализът дефинира действието на вътрешни и външни фактори за развитието и 

възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане целите на развитие на 

енергийния мениджмънт в общината. 
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Силни страни Слаби страни 

1. Изградена техническа, транспортна и 

социална инфраструктура и добре развита 

селищна система, с висока степен на 

съхраненост на инфраструктурата. 

2. Добър потенциал за развитие на 

производството на енергия от 

възобновяеми енергийни източници; 

3. Опит на администрацията в изпълнението 

на проекти с енергийна насоченост; 

4. Висок предприемачески дух и добри 

частни инициативи; 

5. Липса на сериозни промишлени източници 

на замърсяване на околната среда в 

общината; 

1. Остарели и неефективни енергийни 

мощности; 

2. Сградния фонд се ремонтира частично в 

годините, а енергоефективните мерки е 

необходимо да се прилагат комплексно за 

да се получи реален икономически и 

социален ефект; 

3. Ниско ниво на информираност относно 

начините за рационална използване на 

енергията и изпълнение на мерки за 

пестене на енергия; 

4. Масово използване на нискоефективни 

отоплителни уреди; 

Възможности Заплахи 

1. Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност посредством реконструиране 

и рехабилитация на сградния фонд; 

2. Изграждане на малки фотоволтаични 

централи върху покривите на жилищни 

сгради; 

3. Прилагане на публично-частни 

партньорства в областта на енергийната 

ефективност и ВЕИ; 

4. Наличие на фондове за стимулиране на 

енергийната ефективност и внедряване на 

енергоспестяващи мерки; 

5. Популяризиране на възможностите за 

използване на възобновяеми енергийни 

източници в домакинствата и използването 

на енергоспестяващи ел. уреди; 

1. Ограничени финансови възможности на 

общинската администрация за прилагане 

на мерки по енергийна ефективност; 

2. Повишаване на цените на енергийните 

ресурси; 

3. Демографска криза - намаляване и 

застаряване на населението, нисък процент 

на икономически активните лица, което 

води до ниска покупателна способност; 

4. Слаба подкрепа от страна на централната 

власт в реализирането на енергийни 

проекти в общинските сгради; 

5. Промени в политиката в сферата на 

енергийната ефективност на национално и 

европейско ниво; 

 

 

5.  ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ПЕЕ) И 

ОБЩИНСКА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ 

5.1.  Цели  

Основната цел при разработването на общинска програма по енергийна ефективност е 

да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни 

спестявания, както и програмите и проектите за тяхното изпълнение. Това в днешно време 

прави задължително прилагането на енергоефективни мерки, не само за намаляване на 

разходите, но и за повишаване на жизненото равнище и комфорта на потребителите на 

енергия, което ще допринесе за устойчивото развитие на общината като цяло. 

 

Главна стратегическа цел на Община Белица е създаване на устойчив модел и 

развитие на енергийната инфраструктура за производство и потребление на енергия на 

основата на съвременни енергийни и информационни технологии. Тази цел предопределя нова 

енергийна политика на общината, основана на изпълнението на основните цели и подцели. 
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Основните цели на Програмата за енергийна ефективност са да бъдат идентифицирани 

възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни спестявания в сгради с вече 

изпълнени първични енергоспестяващи мерки – детски ясли, детски градини, училища и 

административни сгради, както и да продължи енергийното обследване на общинските сгради 

и последващото изпълнение на предписаните мерки. 

Политиката на община Белица по отношение на EE се базира на общински „План за 

развитие на община Белица 2014-2020”. 

Община Белица определя следните цели в програмата за енергийна ефективност. 

 намаляване на разходите за горива и енергия; 

 намаляване бюджетните разходи за енергия; 

 намаляване на замърсяването на околната среда - намаляване на вредните емисии в 

атмосферата; 

 подобряване на качеството на енергийните услуги; 

 изграждане/реиновация на инфраструктура, енергоспестяващо улично осветление и 

нови ВЕИ. 

5.1.1. Подцели: 

а) Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради: 

- Извършване обследване за енергийна ефективност на обществени общински сгради в 

експлоатация, с обща разгърната площ над 250 кв.м; 

- Изолация на външни стени; 

- Изолация на под; 

- Изолация на покрив; 

- Подмяна на дограма; 

- Енергоспестяващи мерки по котелни инсталации; 

- Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление; 

- Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации; 

б) Намаляване на разходите за улично осветление в населените места; 

в) Намаляване разходите за енергия в сгради и системи, финансирани от и общински бюджет, 

чрез: 

- Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови 

такива; 

- Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки; 

г) Повишаване нивото на: 

- Обучения по енергиен мениджмънт на специалисти от общинската администрация; 

- Информираност, култура и знания на ръководния персонал на общинските обекти, 

- Експерти и специалисти в общинската администрация за разработване и реализиране 

на проекти по енергийна ефективност; 

- Квалификация на експлоатиращия персонал; 
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д) Създаване на информационна система за енергопотреблението на сгради и системи, 

общинска собственост, за изготвяне на анализи и прогнози, Енергийно обследване на сгради и 

системи,Сертификати и др. Съгласно действащото законодателство. 

5.1.2. Потенциал: 

При разработването на ПЕЕ се прилага метода на приоритетните целеви групи, като се 

разглеждат нуждите на групи крайни потребители със сравним модел на потребление на 

енергията. 

Изборът на целеви групи се извършва след преценка на направените разходи за енергия 

в натурално и стойностно изражение, потенциала за реализиране на икономии, социалната 

значимост, нивото на комфорт, степента на влияние на структурите на администрацията, 

желанието на отделните структури към общината и др. 

Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност в Община Белица 

се насочват в четири сектора: 

 сектор "Сграден фонд" с целеви групи - детски градини, училища, социални домове 

и административни сгради; 

 сектор "Услуги" с целева група "Улично осветление" и осветление в 

административните сгради; 

  сектор " Възобновяеми енергийни източници ".  

В сектор "Сграден фонд" най- ефективните енергоспестяващи мерки са:  

 Енергийно обследване на сградите. 

 Подмяна на съществуващата дървена дограма с нова пластмасова и алуминиева 

дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло;  

 Топлоизолация на покриви;  

 Полагане на фасадна топлоизолация;  

 Повишаване ефективността на отоплителната инсталация и въвеждане на система за 

автоматично регулиране ; 

 Внедряване на възобновяеми енергийни източници (напр. за сградите с 

непрекъсната употреба, като детски градини, болници, соц. домове и др.) е 

подходящо поставянето на термосоларни инсталации за топла вода. 

В сектор "Услуги" най-ефективните енергоспестяващи мерки са Подобряване на 

енергийните характеристики на енергийните системи: 

 Обследне за енергийна ефективност на системата и анализи; 

 Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветлението чрез 

внедряване на определени мерки по дейности; 

 Оптимален режим за включване и изключване на уличното осветление ; 

 Система за мониторинг на уличното осветление. 

 Въвеждане на енергоефективни уреди ; 

 Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи в общинските сгради;  

 Оптимизиране броя на осветителните тела; 
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В сектор "Възобновяеми енергийни източници" могат да се приложат мерки за 

енергийна ефективност както в общинския сектор така и по инициатива на частни ползватели 

и  инвеститори. Целта е намаляване използването на горива, замърсяващи по-малко околната 

среда и растящите изисквания на населението по отношение на опазването на околната среда 

и подобряване на качеството на живот, предотвратяването и решаването на екологичните 

проблеми в общината ще се предприемат действия за повишаване информираността на 

живеещите за възможностите за въвеждане и използване на енергия от възобновяеми 

енергийни източници. През последните години нараства интересът към слънчевите колектори 

и системи за затопляне на вода, тъй като за нашата климатична зона слънчевите системи могат 

да доставят от 50 до 75 % от потребностите от топла вода.  

 

5.2. Бариери за реализиране на проекти по ЕЕ в Община Белица 

• Липса на стимули за рационално енергопотребление; 

• Морално остарели технологии 

• Амортизиран общински сграден фонд; 

• Затруднен достъп на инвестиции за ЕЕ; 

• Несъответствие между поставените цели и действия на общинските 

администрации по обективни и субективни причини; 

Необходимо е да се създаде нормативна процедура за финансиране на: 

• Обследване на ЕЕ; 

• Създаване на процедури за енергиен мениджмънт; 

• Въвеждане на високо-технологични и енергоспестяващи решения, 

стимулиране на иновациите в областта на ЕЕ. 

 

6.  ПРИОРИТЕТИ, ОБХВАТ И ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

„ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА 2017 -

2027 Г” 

6.1  Приоритети 

Приоритет 1. Изграждане и развитие на устойчива енергийна инфраструктура 

Специфична цел 1.1. Повишаване на енергийната ефективност в публичната общинска 

инфраструктура 

Мерки: 

- Извършване на обследвания за ЕЕ на сгради общинска собственост; 

- Изготвяне на инвестиционни проекти за въвеждане на мерки за ЕЕ в сгради общинска 

собственост; 

- Изграждане на системи за контрол и мониторинг на резултатите от реализираните 

мерки за ЕЕ; 

Очаквани резултати: 
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- Подобряване на комфорта на обитаване в обществените сгради и постигане на 

нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление; 

- Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на 

енергия от изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за 

предходни периоди;  

- Намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура. 

 

Специфична цел 1.2. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление   

Мерки: 

- Изготвяне и поддържане на база данни за електроенергийните и светлотехнически 

данни за системата на уличното осветление в общината; 

- Ремонт на съществуващото и изграждане на ново улично осветление, въвеждане на 

мерки за ЕЕ; 

- Поетапно изграждане на автономно енергоспестяващо улично осветление; 

Очаквани резултати: 

- Подобряване на качеството и ефективността на уличното осветление и привеждането 

му в съответствие с хигиенните норми; 

- Намаляване на бюджетните разходи за улично осветление; 

- Подобряване на безопасността и физическите характеристики на градската среда. 

 

Приоритет 2. Оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници 

Специфична цел 2.1. Повишаване на дела на енергията от ВЕИ, използвана в общинските 

сгради  

Мерки: 

- Инсталиране на системи използващи възобновяеми енергийни източници в сгради – 

общинска собственост /соларни и фотоволтаични инсталации, термопомпи, биомаса/; 

- Разработване и прилагане на мерки за въвеждане на хибридно улично осветление, 

което представлява захранване на уличните лампи с енергия от слънцето. Генерираната 

през деня енергия се съхранява в батерия, която може да осигури нощното осветление; 

Очаквани резултати: 

- Подобрени енергийни характеристики на общинския сграден фонд и подобрен 

енергиен комфорт за работещи и посетители; 

- Подобряване качеството на услуги, предоставяни от общината; 

- Намаляване на разходите за енергия за отопление и осветление в публичния сектор; 

- Намаляване на въглеродните емисии генерирани в публичния сектор 

 

6.2. Обхват на Общинската програма  за енергийна ефективност 

 

Изпълнението на Общинската програма за енергийна ефективност ще се осъществи за 

период от 5 години и за този период е разработен план за реализация на Програмата за 
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енергийна ефективност, 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 възможностите за неговото реално изпълнение. 

 

6.3. Очаквани ефекти от изпълнението на Програмата за енергийна  ефективност  на 

община Белица  

Прилагането на програмата ще допринесе за повишаването на жизнения стандарт на 

населението, опазването на околната среда и подобряването на екологичната обстановка, 

изграждането на нова и разширяването на съществуващата инфраструктура, които са 

приоритети за развитието на общината.  

Чрез повишаване на енергийната ефективност ще се намалят разходите на общинския 

бюджет и ще се осигурят средства за решаване на други жизнено важни обществени проблеми. 

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

 Икономия на топлинна енергия; 

 Икономия на електрическа енергия; 

 Икономия на гориво; 

 Намалени емисии парникови газове; 

 Икономия на средства. 

Освен горните практически резултати, изпълнението на ПЕЕ ще доведе до: 

 Опазване на околната среда; 

 Замяна на енергия от класически източници; 

 Забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси; 

 Подобряване на условията и стандарта на живот на хората; 

 Диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на 

обектите от цените на горива и енергии; 

 Подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване на 

показателите на околната среда 

 

 

6.4. Общински план за енергийна ефективност на Община Белица в обхвата на 

«Програмата за енергийна ефективност за периода 2017-2027 г»
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА  

В ОБХВАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2027 год. 

 Наименование на мярката Очакван резултат Срок Индикативна цена Индикатори за резултат 

1. 
Приоритет 1.  

Изграждане и развитие на устойчива 

енергийна инфраструктура 

    

1.1. 
Специфична цел 1.1.  

Повишаване на енергийната 

ефективност в публичната общинска 

инфраструктура. 

 

    

1.1.1. Извършване на обследвания за ЕЕ на 

14 броя сгради общинска собственост; 

Идентифициране на 

енергоспестяващите 

мерки  

2017-2027 60 000 лв Брой сгради с извършени 

енергийни обследвания. 

Доклади от извършено 

енергийно обследване. 

1.1.2. 
Изготвяне на инвестиционни проекти 

за въвеждане на мерки за ЕЕ в 14 броя 

сгради общинска собственост и 

тяхното изпълнение; 

Подобряване комфорта, 

осветлението и 

отоплението 

2017-2027 160 000 лв. Спестени разходи – лв. 

1.1.3. 
Изграждане на 25 системи за контрол 

и мониторинг на резултатите от 

реализираните мерки за ЕЕ 

 

 

Въвеждане на системи за 

наблюдение, поддържане 

и експлоатация на 

сградите 

 

2019-2027 50 000 лв. Спестени разходи – лв. 
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1.2. 
Специфична цел 1.2. 

Повишаване на енергийната 

ефективност на уличното осветление  

    

1.2.1. 
Енергийно обследване на системата за 

улично осветление; 

- определяне на 

енергийните 

характеристики  

- Идентифициране на 

енергоспестяващите 

мерки 

2016-2017 4 000 лв. Доклад от извършено 

енергийно обследване.  

1.2.2. 
Ремонт на съществуващото и 

изграждане на ново улично 

осветление, въвеждане на мерки за ЕЕ; 

- Намаляване разхода за 

ел. енергия 

2017-2020 210 000 лв. Брой осветителни тела. 

Спестени разходи – лв 

2. 
Приоритет 2.  

Оползотворяване на енергията от 

възобновяеми енергийни източници 

    

2.1. 
Специфична цел 2.1. Повишаване на 

дела на енергията от ВЕИ, използвана 

в общинските сгради  

    

2.1.1. 
Инсталиране на системи използващи 

възобновяеми енергийни източници в 

5 броя сгради – общинска собственост 

/соларни и фотоволтаични инсталации, 

термопомпи, биомаса/; 

- Подобрени енергийни 

характеристики 

- Намаляване разхода за 

ел. енергия 

2017-2027 400 000 лв. Спестени разходи – лв 
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7. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Като се отчита специфичният характер и сложността на всеки конкретен обект, 

както и спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти е 

препоръчително Плана за енергийна ефективност  да се изпълнява следвайки 

нормативно определената етапност, например: 

 Обследване за енергийна ефективност на сгради и системи – детайлно 

обследване на енергийната ефективност на общинските сгради и на ситемите за 

улично осветление, анализ на фактическите енергийни баланси и идентифициране на 

проектите; 

 Инвестиционно намерение - това включва извършването на определени 

проучвания, с които се цели да се установи дали е целъсъобразно осъществяването на 

инвестиционното намерение, начините и мащаба на изпълнението му и др.  

 Предварително проучване – необходимо е да се направи предварително 

/т. нар. предпроектно/ проучване за състоянието на обектите, в които е предвидено да 

бъдат реализирани мерки и дейности за намаляване на енергийното потребление – 

състояние на съоръженията, конструкциите, енергийните системи, изследване на 

енергийните разходи за последните години и др. 

 Инвестиционен проект – разработване на инвестиционен проект е 

необходимо в някои случаи, поради спецификата и обема на предвидените дейности. 

 Подготовка и изпълнение на строителството – това включва 

подготовка на всички необходими документи и извършване на съответните 

строително-монтажни дейности за постигане на поставената цел. 

 Мониторинг – за установяване на намалението на енергийното 

потребление след реализацията на съответните дейности и мерки, следва да се 

извършват ежемесечно отчитане и записване на параметрите от измервателните уреди, 

инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите и др. 

 

8. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

В момента Общината  не разполага със достатъчно собствени бюджетни 

финансови средства за инвестиции в проекти по ЕЕ. В интерес на Общината е да 

реализира подобни проекти, тъй като изразходва значителни средства от бюджета си 

за енергийни ресурси. Реализирането на подобни проекти не само облекчават 

Общинския бюджет, но и водят до модернизация на обектите при гарантиран енергиен 

комфорт. Те са атрактивни и изгодни, тъй като генерират енергоспестяващи ефекти, а 

не разходи. При реализирането на проекти за подобряване на енергийната 

ефективност няма дълги периоди на строителство и средствата започват да се 

възстановяват веднага след влагането им. Инвестирането в енергийната ефективност 

не е самоцел, а е средство за намаляване на разходите, сигурността на 

енергоснабдяването и опазването на околната среда. 

  За реализиране на проектите, които са включени в Общинската програма по 

Енергийна ефективност, може да бъдат използвани следните източници на 

финансиране: 
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 Републикански (държавен) бюджет - средствата за изпълнение на целевите 

годишни програми за осъществяване на мерки по ЕЕ се предвиждат ежегодно в ре-

публиканския бюджет, в съответствие с възможностите му (чл. 11,ал .1 и ал.2 от ЗЕЕ); 

 Общински  бюджет - собствени средства за изпълнение на целеви програми 

за осъществяване на мерки по ЕЕ - при ЕСКО договори от собствен капитал на 

изпълнителя или чрез предоставяне на участие в ПЧП на други инвеститори 

(търговски дружества, банки); 

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

търговски дружества, включително и предприятията, предлагащи услуги в областта на 

енергийната ефективност), емисии на Общински  облигационни заеми (ценни книжа), 

финансов лизинг и др. 

 безвъзмездни средства (грант, субсидия) от различни фондове и между-

народни програми; 

За правилното прилагане на финансовите механизми и за да може Общината 

най-ефективно да се възползва от тях е необходимо: задълбочено проучване на 

условията за финансиране, правилно ориентиране на целите на конкретен проект към 

целите на определена програма или фонд, точна оценка на възможностите за 

съфинансиране и партньорство, достижими, изпълними и измерими екологични и 

икономически ползи от проекта, ресурсно обезпечаване и ефективен контрол над 

дейностите и разходване на средствата.  

Финансирането (цялостно или частично) на проектите по Енергийна 

Ефективност може да се осъществи от различни източници, като ползването на 

всеки от тях зависи от юридическия статут на собственика на проекта, както и от 

спецификата на самия проект, а именно: 

Бюджетни средства 

Средствата са съобразно възможностите на бюджета за съответната година.  

При обекти общинска собственост средствата, предоставяни от републиканския 

бюджет, могат да бъдат заявени чрез  бюджетите на общините и се определят като 

целеви субсидии от републиканския бюджет. За реализирането на програми за 

енергийна ефективност, в съответствие с изискванията на чл.11, ал. 2 от ЗЕЕ, 

съставяни всяка година от централните органи на изпълнителната власт, областните 

управители и другите държавни органи, се предвиждат средства от републиканския 

бюджет. Средствата са съобразно възможностите на бюджета за съответната година.  

Отпуснатите от държавния бюджет средства трябва да бъдат изразходвани в 

рамките на една календарна година.  

Собствени средства 

Стопанските субекти могат да реализират предложените мерки за енергийна 

ефективност чрез собствени средства. Възможно е да ползват и някои от споменатите 

по- горе механизми. 
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9. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ЕЕ  И ПЛАНА ЗА ЕЕ 

 

Наблюдението на изпълнението на Общинската  програма за енергийна 

ефективност се извършва от Областния съвет по енергийна ефективност и от 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие - ециализирана структури сформирана по 

силата на Закона за енергийната ефективност за осъществяване на взаимодействие с 

органите на държавната власти и местно самоуправление при изпълнение на мерките 

за енергийна ефективност. Тя ежегодно събира и обобщава информация за 

изпълнението на плановете за енергийна ефективност.  

Наблюдението и контролът на плана и на общинската програма по ЕЕ 

продължава през целия период на действие. Събраната информация, сравнението и 

направените изводи се оформят в доклад. Въз основа на тези доклади се изготвя 

отчета за изпълнение на програмата всяка година. Той се представя на заседание на 

Общински съвет от кмета на общината до края на първото тримесечие на следващата 

година /при приемане на бюджета за всяка следваща година/.  

 При необходимост от корекция и актуализация на програмата, кметът на 

общината внася предложение за това отново в Общинския съвет. ПЕЕ има отворен 

характер и в срока на действие ще се усъвършенства, допълва и променя в 

зависимост от новопостъпилите данни, реалните потребности, срещаните 

проблеми и финансовите възможности.  

 

10. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

 

При осъществяване на текущ контрол по изпълнението на целите и мерките на 

Общинската програма за енергийна ефективност съществено значение има процеса на 

оценяване. Оценките са структуроопределящ елемент на изпълнение на програмния 

документ и ориентир за правилността на провежданата политика по енергийна 

ефективност. За Общинската  програма по енергийна ефективност, в зависимост от 

времевия хоризонт (2017-2027 г.), се формират междинна оценка и последваща оценка. 

Междинната оценка следва да се извършва след първата година на периода на 

действие на общинския  план за енергийна ефективност. В рамките на тази оценка 

следва да се оценят обобщените резултати от изпълнението му, като се прави и 

преглед на степента на достигане на формулираните цели и мерки и се отчетат 

възникналите положителни или отрицателни отклонения. Оценката следва да се 

извърши с конкретен анализ, въз основа на който да се предвиди съответната реакция. 

Това реално може да послужи и като начало на евентуално усъвършенстване и 

актуализация на плана.  

За целта е необходимо редовно да се докладва информация относно: 

 Създаване и поддържане на информационна база за състоянието на ЕЕ в 

общината, оптимизиране на обема и повишаване на достоверността на набираната 

статистическа информация; 

 Резултати от изпълнението и ефектите от програмите по ЕЕ в общината. 

С цел наблюдението и контрола на изпълнението на Програмата за енергийна 

ефективност са определени следните индикатори: 
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- бр. обследвани сгради; 

- бр. обновени сгради – общинска собственост; 

- бр. подменени осветителни тела с енергоспестяващи; 

- извършени реконструкции на улично осветление; 

- спестени горива – тон; 

- подменени отоплителни инсталации; 

- спестена ел. енергия – kWh; 

- използвани възобновяеми енергийни източници; 

- спестени емисии; 

 Последващата оценка, която следва да се извърши една година след 

приключване на срока на действие на програмата, трябва да съдържа: 

 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, 

инструменти и ресурси за изпълнението на програмата; 

 Анализ на факторите при изпълнение на Общинската   програма по 

енергийна ефективност; 

 Изводи, относно същността и  начина на прилагане на общинската  

програма за енергийна ефективност, както и на резултатите от осъществените мерки. 

 Оценката може да се осъществява от експертите на общинската администрация, 

но е възможно тя да се извършва от независим експерт.  

  Наблюдението и оценката трябва да проследяват не само използването на 

финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат настъпващите промени, в 

резултат на интервенциите.  

 Оптималното осъществяване на дейностите по наблюдение и оценка на 

изпълнените или нереализирани цели от настоящата програма, ще позволи до голяма 

степен да се води успешна областна политика по енергийна ефективност. 
 

11. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 В съответствие с чл. 11, ал.3 от Закона за енергийна ефективност органите на 

държавната власт ежегодно изпращат отчет до изпълнителният директор на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие. 

 В съответствие с чл.12, ал.3 от ЗЕЕ изпълнителният директор на АУЕР 

утвърждава образец на отчет на изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ, като 

този образец трябва да бъде неразделна част от ПЕЕ. Този образец е разработен в 

таблична форма, посредством която се систематизират данните и резултатите (очаквани 

и постигнати) от изпълнението на дйностите и мерките от ПЕЕ. Към образеца са 

разработени и указания за неговото попълване. 

За получаве на актуалните форми за отчет и указанията към тях се използва сайта 

на АУЕР -  www.seea.government.bg 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА: 

РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ 

          


