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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА: 
СЗС – Селска здравна служба 

НУ – Начално училище 

ЦДГ – Целодневна детска градина 

ЕЕ – Енергийна ефективност 

ЕС – Европейски съюз 

СОУ – Средно общообразователно училище 

ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници 

кВтч – Киловат часа 

МВтч – мегават часа 

ОУР – Отдел за устойчиво развитие 

ПДУЕ - План за действие за устойчива енергия 

НПО – Неправителствена организация 
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Въведение 
 

Споразумението на кметовете представлява ключова инициатива на ЕС, 

която обединява местните и регионални власти в един общ ангажимент за 

подобряване качеството на живот на населението чрез изпълнение на целите 

20/20/20 относно климата и енергетиката на Европейската общност. 

Европейската комисия през  2008 год.  взе решение да ангажира пряко местните 

власти в изпълнението на целите на ЕС. Посредством мерките за енергийна 

ефективност и инвестициите във ВЕИ. Общините присъединили се към 

инициативата поемат ангажимента да намалят емисиите на СО  на своята 

територия с поне 20% до 2020година, чрез изготвяне на „План за действие за 

устойчива енергия“ (ПДУЕ) 

 Планирането на устойчивата енергия води до различни ползи, в това число и 

подобряване на качеството на живот, по-добри обществени услуги, по-голяма 

енергийна сигурност, развитие на местната икономика и създаване на нови 

работни места. 

 Енергийното планиране включва в себе си изчисляването на енергийните 

разходи на общината и конкретни мерки и действия за тяхното оптимизиране. 

Като резултат от балансирани мерки за развитие и устойчиви инвестиционни 

процеси от страна на цялата общност на територията на общината. 

 Мерките представляват редица дейности от страна на общината и местното 

население, чиито краен резултат е намаляване на енергопотреблението и 

насърчаване на иновативни дейности. 
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ПЪРВА ЧАСТ 

 
Фактори, влияещи на енергийното планиране в община Минерални бани 

 

1.Територия и географско положение  

 1.1 Общи данни 

 Община Минерални бани е с територия  214 666 дка. Общината се намира в 

област Хасково и граничи с общини –Хасково, Черноочене, Първомай, 

Димитровград. 
 

   
Фиг.1. Област Хасково и община Минерални бани 

 

На територията на община Минерални бани се намират 12 населени 

места – село Ангел вдойвода, село Боян ботево, село Брястово, село Винево, село 

Караманци, село Колец, село Минерални бани, село Сираково, село Спахиево, 

село Сусам, село Сърница и село Татарево. 
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Територията на района се намира в Източни Родипи. Средна надморска 

височина 270 метра. Релефът е преобладаващо хълмист. Най- висок е  

връх „ Аида“ на територията на общината с надморска кота 859,0метра. 
 

   
Фиг.2. Община Минерални бани с очертаните й граници. 

В селата Сираково, Спахиево Татарево, Сусам, Брястово, Караманци, Ангел 

войвода, Боян ботево, Колец и Сърница и ма защитени територий в НАТУРА 

2000. 

 В област Хасково има единадесет общини и Минерални бани е най-

малката по територия.  Общински център е село Минерални бани. 

 

1.2 Баланс на територията 

 
Таблица1  Баланс на територията на община Минерални бани 

Обща 

територия 

дка 

Земеделски 

земи 

дка 

Горска 

територия 

дка 

Урбанизирана 

територия 

дка 

Водни 

течения и 

площи 

дка 

Добив на 

полезни 

изкопаеми 

дка 

Транспорт 

и инфра- 

структура  

дка 

214 666 111 535 95 069 7 401 3 883 6 223 758 
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Следващата графика представя териториалното разпределение в община 

Минерални бани: 

       
 Графика 1 Териториално разпределение в %  
 Легенда  1- Земеделски земи 

  2- Горска територия 

  3- Урбанизирана територия 

  4- Водни площи и течения 

  5-Добив на пол. изкопаеми. 

  6- Транспорт и инфраструктура 

2. Климат 

Средният многогодишен валеж  е  668  мм, като за отделните години 

валежите се изменят от 420 до 752 мм. 

Максимумът на валежите е през м.май и м.юни, а минимумът през 

август и септември. 

Средната многогодишна температура на въздуха е е 12,5 С  като няма 

месеци със средномесечна отрицателна  температура..  Абсолютно  минимална 

температура измерена е  -25,5 С , а  абсолютно максималната   

+ 41,8 оС. 

Общата продължителност на снегозадържането е около 60 дни. Средната 

многогодишна скорост на вятъра  е 1,8 м/сек, а максималната надвишава 30 

м/сек. 

1 2 3 4 5 6

111 535

95 069

7 401 3 883 6 223 758

Тириториално разпределение в %
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Територията на община Минерални бани попада в района на 

Източнородопските речни долини, с умерен континентален климат и е под 

влиянието на западните и северозападни влажни въздушни маси. 

Характеризира се със смекчен континентален климат - мека и топла зима. 

Честите затопляния под въздействието на средиземноморския въздух 

обуславят късния период на задържане на снежната покривка. Лятото е 

сравнително горещо. Пролетта настъпва рано и е по-хладна от есента. 
фиг.3 Годишни валежи Среден многогодишен валеж   668  мм 

 
 

3. Население и сграден фонд 

 3.1 Население 

Населението на община Минерални според данни от преброяванията 

през годините е както следва. 

Година на 
преброяване 

 Население 
бр 

Домакинства 
бр 

1985 7984 2130 
1992 7583 2228 
2001 6838 2119 
2011 5899 2092 

 Таблица 2  Резултати от предходни преброявания. 

От сравнителната таблица  на населението и жилищата , ясно се 

очертава тенденция на намаляване на населението и относително запазване на 

броя на домакинствата.   
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 Използвани са данни от Националния статистически институт (НСИ) 

В табличен вид са представени данните от преброяване на населението през 

базовата 2011година . на територията на общината няма обезлюдени 

населени места. Не се наблюдава е числен дисбаланс между броя на 

жителите.  

 
Населено 

място 

Всичко Мъже Жени от 0 до 19 

год. 

от 20 до 64 

год. 

над 65 

год. 

Ангел 
войвода 

443 227 216 92 292 59 

Боян 
ботево 

686 345 341 121 444 121 

Брястово 187 101 86 17 111 59 
Винево 258 136 122 53 167 38 
Караманци 1061 540 521 215 679 167 
Колец 199 94 105 42 122 25 
Минерални 
бани 

1157 571 586 189 750 218 

Сираково 332 160 172 42 158 132 
Спахиево 144 76 68 13 67 64 
Сусам 517 245 272 55 231 231 
Сърница 604 305 299 130 377 97 
Татарево 311 159 152 62 166 83 

Общо: 5899 2959 2940 1031 3564 1294 
Таблица 3 Разпределение на населението по населени места пол и възраст,  

преброяване 2011година 

 

От направения анализ ясно се вижда, че населението на общината е 

съсредоточено в две от населени места – Минерални бани и Караманци. 

Техните жители формират почти 50% от общото население на общината. 

Средно на човек се пада по 0,658 декара  считано от урбанизиратата територия 

или 1,51 души на декар – средна гъстота на населението, отново от 

урбанизиратата територия. 

На следващата фигура е изобразено разпределението на населението на 

населените места.  
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Фигура 4 Разпределение на населението по населени места 

 
 

Общ брой на домакинствата за територията  на цялата община 

Минерални бани  - 2092 броя. Разпределението им е показано на фигура 5. 
Фигура 5 Разпределение на домакинствата по населени места 

 
 

3.2 Сграден фонд 

 Собствеността на сградния фонд според притежанието  е преобладаващо 

частна, следвана от общинска собственост и собственост на юридически лица. 

Височинността на застрояване и предимно ниска на цялата разглеждана 

територия.  



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 
НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ 
 

12 |  
 

Статистическите данни за вида, състоянието, използваемостта, типа 

конструкция , собствеността и възрастта на сградния фонд са поместени в 

следните таблици. 
 Таблица 4  Разпределение на собствеността на сградите – жилищни и за обществени 

услуги. 

Вид собственост Брой сгради 

Общински сгради  36 

Частни физически лица 2 749 

Частни юридически лица 8 

 

Само 3,9% от жилищния сграден фонд е изграден изцяло от стоманобетон. 

Останалите  96,1%  от сградите са със стобанометонна носеща конскрукция и 

тухлени стени. Преобладаващата етажност е 2 до 3 жилищни етажа в частния 

жилищен сектор. 
Таблица 5  Брой жилища и кв. метри по населени места 

Населено място Брой  жилища Обща полезна 

площ в кв.метри 

Минерални бани 524 45 318 

Сусам 406 29 490 

Караманци 337 25 511 

Сираково 308 19 183 

Татарево 207 15 191 

Боян ботево 205 17 672 

Сърница 190 16 031 

Брястово 164 11 398 

Ангел войвода 152 9 719 

Спахиево 111 6 423 

Винево 82 6 223 

Колец 63 5 055 

Общо за общината  2749 бр. 207 214 кв.м. 
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Средна жилищна площ на жилище е 75,38кв.м 

Средна жилищна площ на глава от населението 35,13кв.м. на човек. 

Преобладаващата част от жилищния сграден фонд е построен преди 2006 

година, когато влизат мерките за енергийна ефективност. Това е и основната 

причина жилищните сгради да са енергийно неефективни. Липсва фасадна 

топлоизолация и енергийно спестяваща дограма. Това води до огромни 

разходи на топлинна енергия за климатизация на сградите, а от там и до 

завишени разходи за отопление през зимните месеци. 

Повишеният топлинен разход,  като основен резултат дава високи стойности 

на въглеродни емисии в атмосферата. Отоплението на населението е предимно 

на тръвдо гориво. Процесът на привеждането на жилищните сгради към 

енергоефективност се развива бавно. 

Подробно описание на общинския сграден фонд. 
Таблица 6  Описание на общински/обществен сграден фонд. 

Найменование на обекта Местонахождение РЗП в 

кв.м. 

Сграда общинска 

администрация 

Минерални бани 1275,00 

Сграда за коплексно 

обслужване 

Минерални бани 1 700,00 

Здравна служба и БКС Минерални бани 434,00 

ЦДГ „Детелина“ Минерални бани 1 290,00 

Сграда  „пионерски 

лагер“ 

Минерални бани 2 100,00 

Сграда на СОУ „Проф. 

Д-р А. Златаров“ 

Минерални бани 1250,00 

Сграда „Професионална 

гимназия“ 

Минерални бани 1460,00 

Сграда кметство и ЦДГ Ангел войвода 1200,00 

 Сграда здравна служба  Ангел войвода 110,00 

 Сграда кметство Боян ботево 120,00 
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 Сграда ЦДГ Боян ботево 300,00 

 Сграда здравна служба  Боян ботево 90,00 

Сграда кметство Винево 110,00 

Сграда  ЦДГ Винево 150,00 

Сграда кметство и 

здравна служба 

Караманци 600,00 

Сграда  старо кметство и 

общежитие 

Караманци 900,00 

Сграда  ЦДГ Караманци 435,00 

Сграда СОУ „ Хр.Ботев“ Караманци 1 270,00 

Сграда кметство Сърница 580,00 

Сграда  ЦДГ Сърница 330,00 

Сграда  СЗС Сърница 115,00 

Сграда кметство и ЦДГ Колец 160,00 

Сграда начално 

училище 

Колец 220,00 

Сграда кметство Спахиево 180,00 

Сграда кметство Татарево 240,00 

Сграда читалищен дом  Татарево 160,00 

Сграда СЗС  Татарево 90,00 

Сграда кметство  Сусам 200,00 

Сграда СЗС  Сусам 180,00 

Сграда начално 

училища 

 Сусам 110,00 

Сграда ЦДГ  Сусам 190,00 

Сграда кметство  Брястово 280,00 

Сграда „Пожарна“  Брястово 260,00 
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Найменование на обекта Местонахождение РЗП в 

кв.м. 

Сграда кметство Сираково 150,00 

града СЗС Сираково 110,00 

 

4. Енергийна система на община Минерални Бани 

Енергийната система на Община Минерални бани включва  

 Електропреносна мрежа 

 Локални отоплителни системи  

Електропреносната мрежа на общината е собственост на ЕВН България. 

Електропреносната мрежа – 20kv е проектирана със запас и може да поеме по-

сериозни консуматори. Няма населено място без електрификация . 

Електропреносната мрежа за ниско напрежение е амортизирана – това води до 

повишаване на авариите и влошаване на качеството на живот, както и 

допълнителни разходи за ремонт и налага допълнително използването на 

алтернативни източници ( твърдо гориво) на енергия през зимните месеци от 

страна на населението.Това от своя страна води до повишаване на емисиите на 

СО  в атмосферата. Населението основно се отоплява на дърва и ел. енергия, 

на територията на общината липсват инсталирани слънчеви колектори за 

подгряване на вода от слънчевата радиация. 

 Уличното осветление на територията на Община Минерални бани е  

амортизирано и морално остаряло . Осветителните тела са енергоемки и това 

води до повишаване на разходите на електричество, няма изградена 

автоматизирана система за включване и изключване на осветителните тела, 

съобразена със светлата част на деня. Наличието на система за запалване на 

осветлението, съобразена със слънчевото стоене с график на работа по 14 

календарни дни би довело до висока ефективност на осветлението, заедно с 

въвеждането на енергоспестяващи осветителни тела. 

Броят на битовите абонати на електроразпределителното дружество е 5 245 

броя. 
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Броя на абонатите в стопанските и бюджетните сфери е 411.  

Електропотреблението на абонат Община минерални бани за базовата 2009 

година е 1 010 038 кВтч. А на частните абонати  9 590 437 кВтч за базовата 

2009 година. Характерно за частните абонати, е че консумацията по месеци не 

се отличава значително, това се дължи на използването на твърдо гориво за 

отопление на жилищата. 

На територията на Община Минерални бани няма изградена газификационна 

преносна мрежа, както и топлофикация за предоставяне топла вода за битово 

потребление и топлинна енергия. 

Енергийните източници са електроснабдяване, твърдо гориво и термални 

води. В село Минерални бани има изработен пилотен проект за отопление на 

ЦДГ с геотермална вода. Анализ на проекта показва, че това ще  доведе до 

значително намаляване на консумираната електро енергия и отделяните 

СО 	емисии.  

 

5. Източници на енергия на територията на община Минерални бани 

 

5.1 Полезни изкопаеми 

 

Територията на община Минерални бани  е бедна  на полезни 

изкопаеми.  Край с. Спахиево има разкрити находища на полиметални руди с 

добро процентно съдържание на редки метали – злато и сребро.  Към момента 

не се разработват находищата и не се осъществява добив на полезни 

изкопаеми, както рудни, така  и нерудни. 

 Геоложки проучвания от предходни периоди, дават основание да се 

разработват нови по- задълбочени проучвателни дейности за наличие на руди 

от полиметален характер 
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5.2 Води 

5.2 .1 Геотермални води  

На територията на общината има значително количество термални води. 

В село Минерални бани има 14 извора , част от които са каптирани. Водите са 

с висока минерализация с лечебни свойства. Водата  е хипертермална – 58,0C, 

с дебит около 1500 л/мин.  

Изпълнен е пилотен проект за отоплителна инсталация на сгратата на 

ЦДГ, захранена с термална вода от каптажите. 

 
Фигура 6  Разположение на хидротермалните басейни в България 

 

5.2 .2 Повърхностни  води  

 

На територията на община Минерални бани  има сравнително гъста 

мрежа от поройни дерета, както и горски извори, подхранващи деретата. 

Повърхностните води са предимно с дъждовен характер и следват 

хидроложката годишна разпределеност.  

През района преминават реките – Величка, Джурната, Чулфанска, 

Душковица, Буковска, Банска. По- значимите дерета – Миндилско дере, 

Сичерско дере,  Узун дере,  Алмалък дере,  Къзъклийско дере,  Дере Боровица, 
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Кепрю дере,  Асар дере,  Домуз дере и др. Гъстота на речната система 

0,7538км/км2. Среден максимален отток на цялата територия на общината  -   

4 963 077,92 куб. м /секунда. 

Мрежата от микро и малки язовири е относително рядка, някой от по – 

големите са - яз.”Родопи”, яз.”Спахиево” и яз.”Тракиец“ на границата на 

територията на община Минерални бани и община Хасково. Около 60 микро и 

малки язовира са разположени на територията на общината. 

Като цяло Община Минерални бани е сравнително богата на сладки 

води, годни за битово и промишлено водоснабдяване. Предвид релефа и 

годишния орохидрограф, не е особено рентабилно застрояването за 

хидроенергиини цели с Малки ВЕЦ, както от руслов, така и от деревационен 

тип. Централи на изравнени води също не са особено рентабилни предвид, 

ниските язовирни стени и предназначението им за поливни и питейни нужди. 

 Въпреки, наличието на сладки води на територията на общината има 

сериозен проблем -  водоснабдяването на местното население. Налице е 

спешна нужда от застрояването на съоръжения за улавяне и регулиране на 

годишния  отток и насочването му към питейно – битовите нужди на 

населението. 

5.3 Слънчева радиация 

Като цяло разглежданата в доклада област попада във втора група  

според посочената по- долу фигура за разпределение на слънчевата радиация в 

България. Община Минерални бани е в зоната  с 1450 – 1500 kWч/кв.м. 

годишно. Това и дава предпоставки да се развива ВЕИ от фотоволтаични 

инсталации. Към 2013 година има изградени няколко малки централи – часна 

собственост. 
Фигура 7  Потенциал на слънчевата енергия  в България 
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Територията на България е със значителен потенциал на слънчевата радиация, 

по региони се наблюдават значителни разлики в интензивността на слънчевото 

греене. 
Фигура 8  Годишна сума на слънчевата радиация при оптимално наклонени фотоволтаични 
модули на територията на България 

 
Теоретичния потенциал на слънчевата радиация се дефинира като средно 

количество енергия, върху един квадратен метър хоризонтална земна 

повърхност  за една година. 
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Фигура 9  Потенциал на слънчевата радиация при оптимален ъгъл на 
фотоволтойка.(кВтч/кв.м) 

 
Фигура 10  Потенциал на слънчевата радиация вМВт на общинско ниво 
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В общината има значителен потенциал за използване на слънчевата енергия, 

както за производство на електро енергия, така и за монтаж на соларни 

системи за подгряване на вода – за отоплителни и битово-хигиенни нужди. 
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5.4 Биомаса 

Потенциален източник на енергия за община Минерални бани е биомасата. 

Възможност да се произвежда енергия от отпадъчна дървесина, отпадъци от 

земеделски култури, животински екскременти, земеделски енергийни култури.  

 В района има развито земеделие и животновъдство, чийто биоотпабъци, 

могат да се използват като суровинен материал за биопроизводства. 

Приоритетно за общината е насърчаването на развитието на земеделие и 

животновъдство, чрез автоматизирани и модерни високо-ефективни ферми. 

Към настоящият момент е в ход  изграждането на модерна оранжерия на 

територията на общината. Основен проблем остава водоснабдяването за 

поливни нужди  и инфраструктурата в урбанизираната територия и около нея. 

 5.4.1 Гори и горски територии 

Горска територия 95 069 дка – Горско стопанство Минерални бани. 

Естествената растителност е представена от следните дървесни видове: 

благун, зимен дъб, космат дъб, цер, клен, мъждрян, габър, бук. От храстите са 

разпространени драка, келяв габър, глог, шипка, къпини. От създадените по 

изкуствен начин култури най-разпространени са черния и белия бор и 

акацията. По-рядко са използвани кедри, дъбове, шестил, бреза и др 
Таблица 7  Разпределение на горски площи 

Начин на трайно ползване 

 
Площ,  

ха 

Относителен 
дял, % 

Иглолистни гори 1772,5 19 

Широколистни високостъблени гори 169,2 2 

Нискостъблени гори 400,9 4 

Гори за реконструкция 1103,4 12 

Издънкови гори 4974,5 54 

Голини, сечища, пожарища 283,9 3 

Поляни 357 4 

Ливади 2,1 - 

Ниви, в т.ч. дивечови 7,3 - 

Дворни места 3,5 - 

Горски пътища 27,5 - 
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Просеки 51,1 1 

Горски разсадници - - 

Кариери 11,5 - 

Скали, сипеи, ями, пясъци и др. 118,8 1 

Всичко  9283,2 100 

 

Таблица 8  Разпределение на горската площ по групи гори по предназначение.  

Група гори по 
предназначение 

Иглолис
тни, ха 

Широколис
тни, ха 

Общо, 
ха 

В т.ч. 
залесена 
площ, ха 

Със стопанско 
предназначение 

1629,5 6762,7 8392,2 7613,7 

Със специално 
предназначение 

- - - - 

Защитни гори 388,5 366,6 755,1 680,4 

Рекреационни гори 34,8 64,3 99,1 92,9 

- зелени гори - - - - 

- курортни гори 34,8 64,3 99,1 92,9 

Защитени територии - 7,2 7,2 3,9 

- резервати - - - - 

- природни 
забележителности 

- 7,2 7,2 3,9 

- исторически места - - - - 

Други  - 29,6 29,6 5,5 

Горски пасища - - - - 

Общо  2052,8 7230,4 9283,2 8396,4 

 

Горският фонд включва: общински горски фонд, на физически лица, 

на юридически лица, регионални организации и гори от поземлен фонд.  

Площта е неравномерно разпределена по възраст, като 98.6% е 

съсредоточена в групите до 60 г. Средната възраст на горите е 32 г. 

Основните насоки за организация на стопанисването са в пряка 

зависимост от предназначението на горите. В групата гори със стопанско 
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предназначение направлението за стопанисване има за цел максимално 

производство на строителна дървесина, високи качества, като се използва 

най-рационално почвеното плодородие, без да се нарушават водохранните 

и почвозащитни функции на гората.  

Направлението на стопанисване в групата гори със специално 

предназначение е в зависимост от особените функции, които те трябва да 

изпълняват и се състои в запазване и повишаване на естетичните, здравно-

хигиенните, водноохранно-защитните и други специални функции, 

съобразно категорията на гората.  
 

5.4.2  Земеделие 

В общината се произвежда основно пшеница, царевица, тютюн и грозде. 

Добивите са сравнително постоянни през годините, но относително ниски. 

Прича за занижените средни добиви за липсата на достатъчно води за 

хидромелиоративни цели и необходимостта от изграждането на нови 

водохранилища. 
Таблица 9  Производство на някой земеделски продукти 

култури 2010г. 2011г. 2012г. 

Пшеница 
Ечемик  
Слънчоглед  
Царевица  
Тютюн  
Зеленчуци  
Лозя  

3 417т. 

323т. 

278т. 

306т. 

624т. 

119т. 

1 240т. 

5 354т. 

204т. 

231т. 

390т. 

585т. 

120т. 

1 350т. 

4 643т. 

162т. 

176т. 

530т. 

630т. 

104т. 

1 280т. 

Възможни методи за преобразуване на боимасата в енергия включват : 

директно изгаряне с оползотворяване на топлината, газификация или 

пиролиза.  
Таблица 10  Количества твърди селскостопански отпадъци 

Вид култура Рекултирани 

площи дка 

Селскостопански отпадък 

кг/дка 

Слънчогледови 

стъбла 

1000,00 200,0 



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 
НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ 
 

25 |  
 

Тютюневи стебла 3000,00 125,00 

Лозови пръчки 1850,00 200,00 

(Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на боимаса за периода 

2008 – 2020г., приета р реш. На Мен съвет №388 от 20.06.2008г) 

 Примерно изчисление на настоящия потенциал за производство на ел 

енегрия от биомаса – само от лозовите насаждения : 

(1850дка) х (0,200тон/дка)=370 тона  

От цитираната по-горе Програма общото количество енергия, която ще се 

получи при изгарянето ще бъде: (370 т) х(0,8)х(2,9МВтч/т)=858 тч. 

Преставените данни показват относителното значение на енергийния 

потенциал на неизползваните количества твърди селскостопански отпадъци. 

Наред с развитието на селскотостопансто и земеделието неминуемо ще 

се развиват и производствата на на енергия от биомаса в общината.  

5.4.3  Животновъдство 

На територията на община Минерални бани се отглеждат животни в 

лични стопанства за задоволяване на нуждите на домакинствата. Няма 

действащи големи животновъдни стопанства за организирано отглеждане на 

дребен и едър рогат добитък. 

 

5.5  Вятър 

Вятърът- възобновяем източник на енергия, като цяло територията на 

България е с добър потенциал за производство на електрическа енергия от 

вятър. Разпределението на  теоретичния потенциал е представен на фигура 11 
Фигура 11  Теоретичен потенциал на вятъра на общинско ниво 



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 
НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ 
 

26 |  
 

 
Община Минерални бани попада в зона  под 250 МВт алтернативата за 

производство на енергия от вятър е не особено рентабилна, но това не 

изключва възможността за локално проучване на определени терени и монтаж 

на вятърни турбини. 

6.  Външни енергийни източници 

6. 1 .Въглища и дърва за огрев 

Отоплението през зимните месеци в общината е изцяло на твърдо гориво 

в домакинствата. Общинските сгради , училищата и ЦДГ също са на 

отопление от твъбдо гориво и дърва, само една ЦДГ е с инсталация за 

отопление от термален водоизточник. 

Средно статистически едно домакинство за отопление пред зимните 

месеци консумура около 8 куб. метра дървесина и 2 тона въглища. 

6. 2 .Електро енергия 

Електроенергията, която се консумира на територията на общината е 

предимно за подгряване на вода за битово потребление, и други домакински 

електроуреди. Електроенергията консумирана от общината е разпределена за 

административни сгради, улично осветление, машини и съоръжения. 
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6. 3 .Течни горива 

Течните горива се консумират за МПС и земеделска техника. На 

територията на общината няма централна газификация 

7.  Пътна мрежа 

През територията на общината не преминават автомагистрали, 

първокласни и второкласни пътища. Дължината на пътната мрежа е 73,25 

км, от която 38% са третокласни пътища и 62% - четвъртокласни. Пътната 

мрежа е представена от два третокласни пътя и седем четвъртокласни пътя 

от републиканската пътна мрежа. Третокласните пътища съставляват 

27,95км., а четвъртокласните  - 45,3 км.  

Пътното трасе е със силно амортизирана пътна настилка и с липсващи 

елементи на пътна инфраструктура,  като – пътна маркировка, пътни знаци, 

указателни табели, обезопасителни мантинели, канафки и шахти. 

Населените места са с частично изградена улична мрежа, която се 

нуждае от рехабилитация. По голяма част от тях са без изградени улици и 

тротоари. Необходимо е да бъде направена: 

 цялостна рехабилитация на пътната мрежа и подновяване на 

пътната настилка; 

 изграждане на обезопасителни мантинели; 

 монтиране на пътни знаци и указателни табели; 

 маркиране на пътната настилка;  

 изграждане на водостоци, канавки и шахти към тях; 

 основно ремонтиране на мостови съоръжения; 

 хидротехнически мерки против заливане на пътища и мостови 

съоръжения от неравномерен повъхностен отток. 

 мерки за повишаване на проводимостта на високи води в 

речните корита и поройните дерета. 

Единственият транспорт в общината е автомобилният. Между 

селищните връзки са решени с автобусни линии. Лошото състояние на 

пътищата води до затрудняване на трафика – постоянно намаляване и 
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ускоряване на автомобилите,  което води до 30% увеличение на отделяните 

въглеродни емисии от автомобилите. На територията на общината има 3 776 

броя регистрирани МПС и 47 други. Влошена пътна ифраструктура  води до 

увеличаване на емисиите въглероден оксид . 

След  подобряване на пътните настилки, освен повишаване на 

качеството на живот, това ще доведе до намаляване на отделяните емисии с 

25%. тона/годишно. 

Автобусните линии са оптимизирани като интервал на преминаване и са 

съобразени с пътникопотока. 

През летните месеци населението често използва велосипеди за 

предвижване между населените места. Изграждането на вело алей между 

селата заедно с ремонта на пътната настилка ще доведе до повишаване на 

безопасността при движение на гражданите между селата, ще намали личните 

им разходи за транспорт, ще намали вредните емисии от неизползването на 

личните им автомобили и не на последно място ще се отрази положително на 

опорно-двигателната система на населението. 

 

8.  Обобщени данни за електроенергията 

8.1. Домакинства 

Анализ на консумирана ел. енергия от домакинствата за базовата 2009 

година, показва че по месеци няма значителни разлики . Причината за 

постоянната консумация на електро енергия се дължи на използването на 

твърдо гориво – дърва и въглища от домакинствата 

8.2. Община Минерални бани 

Потреблението на общински/обществени сгради и съоръжения, 

включително и уличното осветление за базовата 2009 е  1 010 038 кВтч. 
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ВТОРА ЧАСТ 
Инициатива  „Споразумение на Кметовете“ 

9. Обща стратегия в рамките на инициативата „Споразумение на 

Кметовете“ Нормативна база 

Споразумението на кметовете е основното европейско движение с 

участието на местните органи за управление.Те доброволно се ангажират с 

повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми 

енергийни източници на общинска  територия. Поемайки тази отговорност, 

подписалите  Споразумението целят да постигнат и надминат целите на ЕС за 

намаляване на емисиите на CO2 с поне 20% до 2020 г. 

След приемането на законодателния пакет от мерки в областта на климата 

и енергетиката през 2008 г., Европейската комисия стартира Споразумението 

на кметовете. В действителност, местните власти играят ключова роля за 

ограничаване последиците от изменението на климата, още повече, като се 

вземе предвид, че 80% от консумацията на енергия и емисиите на CO2 се 

свързват с дейностите, осъществявани в урбанизирана  среда. 

В стратегия на ЕС – Европа 2020, на централно място се поставя 

изменението на климата, прехода към нисковъглеродно развитие и постигане 

на целите на ЕС 20/20/20 до 2020 г. 

9.1 Нормативна база 
 

 Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола от 

Киото; 

 Националната стратегическа референтна рамка 2014-2010 на България; 

 Директивата 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 

май 2010 г.относно енергийните характеристики на сградите ; 

 Финансовия меморандум между Европейската комисия и 

Правителството на Република България; 

 Стратегията и политиката за развитие на ВЕИ в България; 

 Първия национален план за действие по енергийна ефективност; 
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 Правилата, определени в Инициативата” Споразумение на Кметовете” 

 Енергийната стратегия на България; 

 Закона за енергийната ефективност ( ЗEE ); 

 Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ); 

 Закона за опазване на околната среда; 

 Програмата на правителството на европейското развитие на България 

2014-2020; 

 Националния план за развитие на България в периода 2014-2020; 

 Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005–

2015 г.; 

 Националната програма за обновяване на жилищните сгради с период 

на действие от 2006 до 2020 год.; 

 Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници 2005-2015, изготвена в изпълнение 

на заповед № РД 14/415 от 11.10 2004 г. на Министъра на енергетиката 

и енергийните ресурси. 

 Наредба РД-1057 от 10 декември 2009 за условията и реда за 

извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране 

на сгради, издадена от Министерството на икономиката, енергетиката и 

туризма и МРРБ; 

 Наредба РД -16 -1058 от 10 декември 2009г. за показателите за разход 

на енергия и енергийните характеристики на сгради, издадена от 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и МРРБ; 

  Наредба РД -16 -346 от 2 април 2009г. за показателите за разход на 

енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, 

условия и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност 

на промишлени системи, издадена от Министерството на икономиката 

и енергетиката. 

  Наредба  РД -16 -346 от 14.04.2009г. за условие и реда за определяне 

на размера и изплащане на планираните средства по договори с 

гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - 
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държавна и /или общинска собственост, Издадена от Министерството 

на икономиката и енергетиката и Министерството на финансите; 

 План за действие към Националната стратегия за управление и 

развитие на водния сектор в Република България, в краткосрочна 

(2013-2015 г.), средносрочна (2016-2021 г.) и дългосрочна (2022-2037 

г.) перспектива 

 

10. Дългосрочна концепция 

 

Анализът на ситуацията през базовата 2009 година, в различните сектори 

показва текущото състояние на енергийно потребление в  Община Минерални 

бани. Разходът на енергия е относително голям. Основните причини за това са 

високата енергоемкост на сградния фонд, енергоинтензивната структура на 

икономиката, морално остарели технологии, липса на ресурси за прилагане на 

енергоспестяващи мерки и др.  

Сериозна пречка за реализирането на целенасочени действия са липсата на 

стимули за рационално енергопотребление, недостатъчната осведоменост на 

потребителите за възможностите за намаляване на консумацията, липсата на 

надеждна институционална база и др.  

Общината провежда политика на енергийно управление на местно ниво, 

която обхваща потреблението на енергия в общински, обществени  и жилищни 

сгради, уличното осветление и транспорта. Създаденият екип за управление на 

енергията съдейства за изпълнението на общинската енергийна политика като 

подпомага населението и фирмите в техните усилия за преминаване към ниско 

въглеродна икономика.  

Енергийното планиране се състои в това да се установят енергийните разходи 

на общината. На тяхна база да се състави план за действие за оптимално 

използване на енергийните ресурси, с което да се намалят вредните емисии и 

да се постигне устойчиво, балансирано развитие, осигуряващо качествени 

условия на живот в Община Минерални бани .  
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Постигането на поставената цел ще се реализира главно чрез намаляване на 

разходите на енергия,  респективно въглеродните емисии чрез: 
 
 
 Прилагане на интегриран пакет от мерки за подобряване на енергийната 

ефективност на общинския/обществен сграден фонд;  

 Повишаване на енергийната ефективност в част от жилищните сгради на 

територията на общината;  

 Подобряване на топлотехническите параметри на сградите;  

 Предвижда смяната на горивната база за локалните отоплителни 

системи; 

 Въвеждане на локални източници на възобновяема енергия (главно 

слънчеви колектори, фотоволтаични инсталации).  

 Въвеждане на енергоспестявъщи осветителни тела в уличното 

осветление; 

 Подобряване състоянието на общинската пътна мрежа; 

 Прилагане на пакет от мерки за провеждане на обществени поръчки в 

синхрон с екологични и нискоенергийни  процеси. 

 Прилагане на пакет от мерки по управление на водните ресурси, 

водоснабдяване и отвеждане на отпадни води. 

 Прилагане на мерки по овладяване на нерегулярното поведение на 

повърхностни води, чрез изграждане на изравнителни водоеми и 

корегиране на проблемни речни участъци. 

 Прилагане на пакет от мерки за решаване на екологични проблеми във 

водния сектор – изграждане на язовири за овладяване на високи води и 

ретензиране на водните обеми. 
 

11. Отговорни структури и персонал. 

 

В общинска администрация са обучени двама енергийни експерта за 

работа по плана за действие за устойчиво енергийно  развитие. Тяхната 

роля е ключова при прилагане на мерките и дейностите заложени в Плана. 
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Изключително важна роля имат и при работата с гражданското общество,   

местното населението, местни, регионални и национални административни 

структури, ведомства и адмистрация. Отговорността за изпълнение на 

поетите ангажименти  по Инициативата „Споразумението на Кметовете“ е 

на Кмета на Общината, подкрепят от  екипа  енергийни експерти и 

общинска администрация. 

Сформирането на екип за работа по прилагане на мерките, изпълнението 

и отчетността им и особено важен фактор за осъществяването на „Плана за 

устойчиво енергийно развитие“.  

 

 Осигуряване на дълготрайни политически отговорности;  

 Осигуряване на финансови инструменти;  

 Подкрепа от заинтересованите страни;  

 Плана за устойчиво енергийно развитие да се интегрира в 

ежедневието;  

 Адекватно и последователно управление по време на прилагането;  

 Контрол на изпълнението; 

 Отчетност на изпълнението; 

 Екологична целесъобразност; 

 

12. Планирани мерки за мониторинг и последващ контрол. 

Отдел устойчиво планиране в общината ще следи за провежданите мерки и 

инициативи в рамките на плана за устойчиво енергийно планиране. 

Чрез периодични анализи на данните за енергийно потребление на 

територията на общината и изготвянето на ежегодни доклади за намаляването 

на въглеродните емисии и финансов баланс в резултат на приложените 

енергийни мерки. 

При разработването на анализа се изготви чек листа за последващ 

мониторинг – сържанието и е базово и подлежи на допълване с допълнителна 

информация , при необходимост. При изготвянето й се изходи от базовите 

данни и изчисленията в тонове въглеродни емисии. 
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Отговорни лица – Енергийните експерти. 

Сектори на контрол: 

1. Сектор общински сгради/съоръжения 

2. Сектор обществени сгради/съоръжения 

3. Сектор жилищни сгради 

4. Сектор транспорт 

5. Сектор работа със гражданското общество,  НПО и 

заинтересувани страни. 

6. Сектор екология и зелени инициативи. 

Организирани и проведени са редица мероприятия (изложби, открити 

уроци, велошествия, пешеходни походи, открити уроци, дискусии) с участието  

на местното население, младежки групи, учебни заведения, неправителствени 

организации, обществени институции и др. за популяризиране на 

възможностите за използване на енергията от възобновяеми източници и 

алтернативни средства за придвижване, допринасящи за пестене на енергия и 

намаляване на вредните емисии в атмосферата. 

Организиране на тематични работни срещи на екологични теми – качество 

на атмосферен въздух, управление на отпадъци, проблеми във воден сектор и 

други. 

13. Участие на местното население. 

Ролята на населението на община Минерални бани е изключително 

значимо за постигането на крайните цели, заложени в плана за действие за 

устойчиво енергийно развитие. Популяризирането на иновации и модерни 

технологии сред населението  значително ще намали  дела на отделяните 

въглеродни емисии 

Работа с НПО и обществени групи с екологична насоченост, провеждане 

на енергийни дни на територията на общината, внедряване на  обучения по 

енергийни тематики в училищата в часове предвидени за това като извън 

класни занимания. 

В рамките на Плана за устойчиво енергийно планира, местната общност 

се разделя на следните групи: 
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1. Социално активни млади хора  на възраст от 18 до 35 години; 

2. Социално активни и отговорни граждани в трудоспособна възраст; 

3. Работа/ дейности  с деца и подрастващи; 

4. Социални групи на хора в неравностойно положение; 

5. Скептично настроени  местни групи; 

6. Местни фирми и предприятия от дребния и  среден бизнес; 

7. Местни земеделски производители; 

8. Неправителствени организации; 

9. Браншови и други организации; 

10. Медии регионални и национални; 

11. Широка общественост; 

12. Регионалното електро разпределително дружество; 

13. Местни фирми с предмет на дейност ЕЕ и ВЕИ; 

14. Агенция по енергийна ефективност ; 

15. Международни партньори; 

16. Представители на властта на регионално и национално ниво; 

17. Провеждане на ДНИ НА ЕНЕРГИЯТА 

В етапите на изпълнение на Плана за действие заинтересованите страни 

може да варират, да се допълват и различават. 

Една от причините за забавяне на процеса на привеждане на антропогенните 

дейности към ниско въглеродна икономика и начин на живот е слабата 

информираност на населението и липсата на свободни финансови средства от 

страна на частните лица.  Особено важна е ролята на община Минерални бани 

да предприеме мерки за повишаване на информираността на населението чрез: 
 

1. Провеждане на обучения;  

2. Провеждане на периодични информационни кампании, относно 

възможностите за намаляване енергопотреблението, разпространение 

на информационни материали;  

3. Постоянни консултантски услуги;  

4. Поддържане на контакти с други общини за споделяне на добри 

практики и обмяна на опит в областта на ЕЕ и ВЕИ; 
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5. Развиване на действащото информационно бюро за обслужване на 

гражданите по теми за ЕЕ, ВЕИ и рационално и устойчиво използване 

на енергията; 

6. Взаимодействие с общинските и местни учебни заведение  и 

обучителни центрове; 
 

14.Общ прогнозен бюджет и предвидени източници на    

финансиране . 

Общият прогнозен бюджет за постигане на целите поставени в плана за 

устойчиво енергийно развитие възлиза на 7 224 900 лева. За периода   от 2013 

до 2020година. Инвентаризацията на базовите емисии дава ясна и точна 

представа кой са значимите източници на въглеродни емисии в общината. 

Предвидените мерки са пряк резултат от инвентаризацията на емисии.  

Възможни източниците на финансиране за предвидените мерки се осигуряват 

от:  

 Собствени средства на местната власт; 

 Средства и ресурси на общински партньори; 

 Общински, регионални и национални субсидии; 

 Публично-частни партньорства; 

Възможности за финансова подкрепа: 

Финансова подкрепа 
 Структурни фондове и кохезионен фонд: 

 Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) 

 Европейски социален фонд(ЕСФ) 

 Кохезионен фонд (КФ) 

 

 Техническа помощ по линия JESSICA 

 Техническа помощ по линия JASPERS 

 Програма за сътрудничество INTERREG IV A 

 Програма „Интелигентна енергия – Европа“ 

 Механизъм ELENA 
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 Механизъм за европейска енергийна ефективност 

 Механизъм за финансиране на общините 

 Инициатива устойчива енергия 

 Инициатива „ ЕКО – иновации“ 

 Програма за глобално опазване на околната среда 

 Норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и 

устойчиво развитие в България 

 

Финансова подкрепа на национално ниво 
 Фонд за енергийна ефективност; 

 Фонд Козлодуй 

 Програма за развитие на селските райони 

 ОП Регионално развитие 
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ТРЕТА ЧАСТ 
Инвентаризация на базовите емисии 

15. Ключови резултати от инвентаризацията на емисии за 2009г. 

Инвентаризацията на енергопотреблението на територията на община 

Минерални бани е направена за базовата 2009 година. Използвани са 

„стандартните“ емисионни коефициенти в съответствие с принципите на 

Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC). Обхванати 

са всички емисии на СО2 , които се отделят в резултат от потреблението на 

енергия на територията на община Минерални бани. 

 В анализа са включени следните ключови сектори: 

 Общински сгради и съоръжения 

 Общинско осветление 

 Домакинства 

 Третични (необщински) сгради, оборудване/съоръжения 

 Транспорт 

Община минерални бани има годишно потребление на електро енергия 

за сгради и съоръжения  491 690 кВтч  за базовата 2009година и 518 350 кВтч 

за общинско улично осветление. 

На територията на общината има 2092 домакинства – отопляващи се на 

дтвърдо гориво, годишно те използват по 8 куб. метра дърва и 2 тона въглища.  

Този енергиен ресурс приравнен  в Мвтч възлиза на  27 018,72 Мвтч годишно. 

Общо за общината броя на битовите абонати на 

електроразпределителното дружество са 5245 абоната със средно годишно 

потребление за базовата 2009 година  1 022 775 кВтч.  

Уличното осветление се осъществява чрез 1450  стъбла съоръжени с 

крушки с нажежаема жичка. 

Автомобилите регистрирани на територията на общината са както 

следва: 

1. Лек автомобил – 3352бр. 
2. Товарен  автомобил – 286бр. 
3. Влекач седлови – 25бр. 
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4. Автобус – 20бр. 
5. Автокран – 12бр. 
6. Мотопед – 55бр.  
7. Мотоциклет – 51бр. 
8. Специализирани строителни машини – 22бр. 

Движещи се на дизелово гориво, бензин и пробан-бутан. 

 

15. 1.Крайна енергийна консумация през базовата за 2009г. в 

„Сектор сграден фонд, съоръжения и третични сгради“ 

Сумата от енергопотребление в „Сектор сграден фонд, съоръжения и 

третични сгради“ на община Минерални бани е представена с следващата 

таблица. Анализирани са данни за базовата 2009година. Данните са 

представени от общинска администрация и енергоразпределително дружество, 

обслужващо общината. В таблицата не е включен сектор промишленост – 

поради липсата на производствени и преработвателни предприятия на 

територията на общината. 

Раздел  „Общински/обществени сгради“ включва всички сгради 

стопанисвани от община Минерални бани. 

Раздел  „Третични сгради“ включва – сгради или помещения използвани 

за офиси, ресторанти, кафенета, магазини и други помещения на обслужващия 

сектор. 

Раздел „Жилищни сгради“ включва жилищата на територията на 

общината. 

Раздел „ Улично осветление“ включва всички улични осветитилни 

стълбове, който се използват – електифицирани са. В бройката не са включени 

евентуални нови улични ламби. При наличие на обстоятелства по увеличаване 

на броя на уличните осветилни стълбове ( след 2013 до 2020) е редно те да 

бъдат добавени в Плана и разчетите на настоящия документ. 
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Таблица 11  Енергийно потребление в „Сектор сграден фонд, съоръжения и третични 

сгради“ 

Категория 

КРАЙНО ПОТРЕББЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ [MWh] 

Eлектро-
енертия 

Изкопаеми горива 
Възобновяеми 

енергийни 
източници 

Общо 
Природен 

газ 
Втечнен 

газ Нафта Дизелово 
гориво 

Лигнитни 
въглища 

Биомаса/ 
дърва 

Геотерма
лна 

енергия 

СГРАДИ, 
ОБОРУДВАНЕ/  
СЪОРЪЖЕНИЯ И 
ПРОМИШЛЕНОСТ
: 

    

Общински сгради, 
оборудване/  
съоръжения 

491.69     293.02   22.5 89.06   896.27 

Третични 
(необщински) 
сгради,   
оборудване/  
съоръжения - 
офиси на частния 
сектор - банки, 
търговски обекти 

102.76           6.90   109.66 

Жилищни сгради 1022.78         10457.95 16560.77   28041.50 

Общинско улично 
осветление 

518.35               518.35 

Общо сгради, 
оборудване/   
съоръжения и 
търговски 
обекти 

2135.58   293.02  10480.45 16656.73  29565.78 

 

Енергопотреблението в „Сектор сграден фонд, съоръжения и третични сгради“ 

представено е общото енергопотребление. Най-голям е дела на жилищните 

сгради, следвани от общински, улично осветление и на последно място 

третични сгради. 

 Жилищни сгради      28 041,50 МВтч/год. 

 Общински сгради, оборудване/ съоръжения  896,97 МВтч/год. 

 Общинско улично осветление   518,35 МВтч/год. 

 Третични сгради,   оборудване/  съоръжения - офиси на частния сектор - 

банки, търговски обекти    109,66 МВтч/год. 

На средващата графика е показано процентното разпределение между 

анализираните консуматори на енергия в „Сектор сграден фонд, съоръжения и 

третични сгради“. 
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Фигура 12  Разпределение на енергийното потребление според консуматорите  

 
След анализа на обобщените данни е видно, че най-голям принос към 

консумацията на енергия са жилищните сгради, следвани от общинските 

сгради, общинската осветителна мрежа. Консумацията, на сградите и 

съоръженията категоризирани като третични, е  незначителна в процентно 

отношение. 

Енергопотребленето представено според енергоносителя за „Сектор сграден 

фонд, съоръжения и третични сгради“ Анализирани са всички енергоносители 

използвани на територията на общината: 

 Дърва 

 Въглища 

 Ел. енергия 

 Нафта 

На следващата графика е представено дяловото разпределение на 

използваните енергоносители в проценти. 
 

 

 

 

Третични сгради
0,9%

Улично 
осветление2%

Общински сгради 
3%

Жилищни сгради  
94,1%

Енергопотребление в "Сектор сграден фонд, съоръжения и 
третични сгради" в МВтч годишно - 2009год. по вид на       

консуматора
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Фигура 13  Разпределение според енергоносители в жилищните сгради 

 
След анализа на обобщените данни е видно, че най-голям е дела на използване 

на дърва и въглища на територията на общината. 

Анализа дава основания да се предприемат конкретни действия за насърчаване 

на подмяна на отоплителните инсталации – котли и печки на твърдо гориво 

към комбинирани котли на пелети и слънчева енергия в сектора. Както за 

съществуващите сгради, така и в новопроектираните. 

 Инсталирането на соларни системи за подгряване на вода за 

отоплителни и битови нужди, значително ще промени разпределението на 

употребяваните енертоносители.  Ще се отрази и на производството на 

енергия от ВЕИ. 

 Инсталирането на соларна система ще елиминира използването на 

въглища, наполовина ще спадне и употребата на дърва през зимните месеци. 

Използването на електроенергия за подгряване на вода за битови нужди през 

летните месеци ще се сведе почти до нула. 

 Ползите от внедряването на подобна система са: 

 Намаляване на използваната енергия от невъзобновяеми източници 

 Намаляване на отделяните емисии СО2 

 Подобряване качеството на живот сред населението 

Нафта 1% Ел.енергия 7%

Въглища 36%

Дърва 56%

Енергопотребление в "Сектор сграден фонд, съоръжения и 
третични сгради" в МВтч годишно - 2009год. по източници 

на енергия
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 Подобряване на чистотата на въздуха в населените места, особено през 

отоплителния сезон.  
Фигура 14  Разпределение според енергоносители в общински сгради и съоръжения 

 
Високият дял на ел. енергията се дължи на сумарния анализ на сгради и 

съоръжения. Част от сградите на общината се отопляват на котли захранвани е 

ел енергия. На територията има няколко помпени станции за водоподаване. 

Високият дял на нафта, като енергоносител е в резултат на отоплителните 

системи в общинските сгради – със локално отопление на нафтови котли с 

ниско КПД.  
Фигура 15  Eнергийно потребление в училища и ЦДГ според енергоизточника 

 
 

 

Въглища  2% Дърва 10%

Нафта 33%Ел. енергия 
55%

Енергоносители в общинските сгради и 
съоръжения

38.533

293.02

30.66
4.9

Енергопотребление в 
училища в МВтч/год

55.52
58.4

17.6

Енергопотребление в ЦДГ 
в МВтч/год
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Легенда:  

Електо енергия 

Нафта 

Дърва 

Въглища 

  

От фигура 15  сред анализа е видно, че най-голям дял на използване  на 

енергия е от нафта в училищата - 293,02 МВтч/годишно. 

Следван от ел енергия 94,05 МВтч/годишно,  дърва 89,06 МВтч/годишно и 

въглища 22,5 МВтч/годишно.  

Здравните заведения, обществените сгради и сградите на общинска 

администрация са с единсттвен енергоносител – електроенергия с  обща 

годишна консумация 397,65 МВтч/годишно. 

Анализа на сградите позволява да се определят приоритетите при действията 

за намаляване на използвана енергия съответно отделяните въглеродни 

емисии. На територията на община Минерални бани има 14 термални 

водоизточника. Един от термалните водоизточници е в близост до сградата на 

училищната сграда. Тя към момента е на отопление с котел на нафта – 

морално остарял и с ниско КПД. Температурата на геотермалната водата е 51 

С°, достатъчна да поддържа оптимална температура в от 21-23 С° в 

помещенията.  

 Първа стъпка е каптирането на водоизточника,  подмяна на котела, 

комбинирано със система от топлоизолация на фасадата на сградата и подмяна 

на дограма. 

От изложеното по-горе в община минерални бани има три действащи училища  

едно в село Караманци – отоплявано на дърва и въглища и две в село 

Минерални бани – отоплявани на нафтови котли. 

 Втора стъпка е оптимизиране на отоплителните системи с ЦДГ-та. В 

общината има шест действащи детски заведения . Пет от тях се отопляват на 

твърдо гориво. В две от тях се планира преминаване на отоплението от твърдо 
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гориво на комбинирани котли – пелети и слънчеви колектори, заедно с пакет 

от енергоспестяващи мерки- фасадна топлоизолация и подмяна на дограма.  

Слънчевата система напълно ще осигурява  и  топла вода за хигиенни нужди 

през летните месеци, това ще доведе до значително намаляване на 

употребяваната електроенергия. 
Фигура 16  Eнергийно потребление в жилищните сгради според енергоизточника 

  
Легенда: 

Електо енергия 

Дърва 

Въглища 

 В жилищните сгради най- висок е дела на енергопотредление на   

дърва 16 560,77- МВтч/годишно, последвано от консумацията на 

въглища 10 457,95- МВтч/годишно. 

 Насърчаването на монтаж на пакет от енергоефективни мерки – фасадна 

топлоизолация, подмяна на дограма и монтаж на солорни системи с 

комбинирано предназначение – топла вода за битови нужди и топла вода за 

отоплителна инсталация – значително ще намали използването на ел енергия 

през летните месеци и ще елиминира консумацията на дърва и въглища. 

Прилагането на тези мерки е свързано с редица фактори и общината си 

поставя за цел около 1% от жилищата да бъдат модернизирани до 2020година. 

В глава пета на настоящия план за действия са посочени всички 

конкретни мерки с времеви хоризонт и финансови ресурси . Подробно са 

изчислени и икономиите и срока на откупуване на всяка една от инвестициите. 

1022.78

10457.95

16560.77

Енергопотребление в жилищните 
сгради МВтч/год
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 В табличен вид е представена инвентаризацията на въглеродни емисии в 

СО2 в  „Сектор сграден фонд, съоръжения и третични сгради“  
Таблица 12  Емисии СО2 „Сектор сграден фонд, съоръжения и третични сгради“ 

Категория 

ЕМИСИИ СО2 [т/год] 

Eлектро-
енертия 

Изкопаеми горива 
Възобновяеми 

енергийни 
източници 

Общо 
Природен 

газ 
Втечне

н газ Нафта Дизелово 
гориво 

Лигнитни 
въглища 

Биомаса/ 
дърва 

Геотерма
лна 

енергия 

СГРАДИ, 
ОБОРУДВАНЕ/  
СЪОРЪЖЕНИЯ И 
ПРОМИШЛЕНОСТ
: 

    

Общински сгради, 
оборудване/  
съоръжения 

335.85     91.14   9.89 5.35   442.23 

Третични 
(необщински) 
сгради,   
оборудване/  
съоръжения - 
офиси на частния 
сектор - банки, 
търговски обекти 

70.19           0.41   70.61 

Жилищни сгради 698.62         4594.88 994.04   6287.55 

Общинско улично 
осветление 

354.06              354.06 

Общо сгради, 
оборудване/   
съоръжения и 
търговски обекти 

1458.73   91.14  4604.77 999.80  7154.44 

 

Общо 7154,44 тона СО2 се отделят годишно само от „Сектор сграден фонд, 

съоръжения и третични сгради“ в общината.  Отново най-голям  е дела на 

жилищните сгради, последвани от общинските. Общината си поставя за цел да 

бъде пример за намаляването на СО2 емисии и ще предприеми конкретни 

мерки за намаляване на СО2 емисии, давайки добър пример на населението. 

Друг ключов сектор е уличното осветление. 

 Жилищни сгради      6 287,55 т/год. 

 Общински сгради, оборудване/ съоръжения  442,23 т/год. 

 Общинско улично осветление   354,06 т/год. 

 Третични сгради,   оборудване/  съоръжения - офиси на частния сектор - 

банки, търговски обекти    70,61 т/год. 
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Фигура 17  Обобщени стойности на отделяните СО2(т./год.)  от „Сектор сграден фонд, 

съоръжения и третични сгради“ според използвания енергоизточник. 

 

 
От анализа е видно, че най-големия източник на СО2 е изгарянето на 

въглища. Причината за това е вида на отопление на територията на общината.  

Дела на СО2  от нафта е най- малък предвид факта, че само две училищни  

сгради са с отоплителни котли на нафта. Конкретни мерки за замяна на 

въглищата в друг вид енергоносител, например енергия от термални води или 

слънчева радиация, значително ще намалят емисиите СО2.  

 

 Очакваните резултати за по- малко отделени емисии СО2, по-малко 

разходи за отопление и подгряване на вода. Чистотата на въздуха значително 

ще се подобри през отоплителния сезон. 

 

 
 

Нафта
1%

Дърва
14%

Ел. енергия
21%

Въглища
64%

Емисии СО2 в "Сектор сграден фонд, съоръжения 
и третични сгради" в (т/год) за базовата 

2009година
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Фигура 18  Обобщени стойности на отделяните СО2(т./год.)  от „Сектор сграден фонд, 

съоръжения и третични сгради“ според източника на консумация.  

 
От графиката е видно, че най-голям дял на отделяне на емисии СО2 е от 

жилищните сгради, следвани от общинските сгради, уличното осветление.  В 

глава четвърта са разписани конкретни мерки от страна на общината за 

намаляване на отделяните СО2 емисии в сектор улично осветление. 

Изразяващо се в подмяната на морално остарелите енергоемки крушки с 

осветителни тела от ново поколение с нисък разход на ел. енергия. 

В сектор жилищни сгради, общината си поставя мащабна задача да 

работи интензивно с населението за повишаване на информираността и 

плюсовете, както в екологично, така и в икономическо отношение, за 

насърчаване на прилагането на енергоефективни мерки в жилищата. Процеса е 

бавен и по етапен, предвид финансовите условия в страната и ширещата се 

безработица. 

 

Третични сграда
1%

Улично
осветление

14%

Общински сгради
21%

Жилищно сгради
64%

Емисии СО2 в "Сектор сграден фонд, съоръжения и третични 
сгради" в (т/год) за базовата 2009година според консуматора
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15. 2. Крайна енергийна консумация през базовата за 2009г. в сектор  

„Транспорт“ 
Таблица 13  Консумациа на енергия в  „Сектор Транспорт“ 

        

Категория 

КРАЙНО ПОТРЕББЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ 
[МВтч/год] 

Изкопаеми горива 
Общо Природен 

газ 
Дизелово 

гориво Бензин 

ТРАНСПОРТ:         
Общински парк от превозни 
средства     149.83 149.83 
Обществен транспорт   808.33   808.33 
Частен и търговски 
транспорт   94.5 341.86 189.78 626.14 
Общо " Транспорт" 94.5 1150.19 339.61 1584.3 
 

 В посочената таблица са анализирани общинския авто парк, автомобилите  

обслужващи между селищните транспортни връзки и моторните превозни 

средства на населението – регистрирани на територията на общината. 

Обществения транспорт е собственост на частни фирми превозвачи и 

общината може само косвено да влияе на процеса. 
 

Таблица 14  Отделяни  емисии СО2 „Сектор Транспорт“ 

Категория 

СО2 ЕМИСИИ  [т/год] 

Изкопаеми горива 
Общо Природен 

газ 
Дизелово 

гориво Бензин 

ТРАНСПОРТ:         
Общински парк от 
превозни средства     40.15 40.15 
Обществен транспорт   223.11   223.11 
Частен и търговски 
транспорт   23.345 94.36 50.86 168.565 
Общо " Транспорт" 23.345 317.47 91.02 431.83 

 

В таблицата са посочените еквивалента на отделяните СО2 емисии  от 

„Сектор Транспорт“ 
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На територията на община Минерални бани най- голям източник на СО2 

емисии от транспорт е обществения транспорт 223,11 СО2г/год, следван от 

частен и търговски транспорт 168,565 СО2г/год и на последно място и 

общинския авто парк 40,15 СО2г/год. 

 След направения анализ е видно ,че трябва да се предприемат дългосрочни 

мерки за намаляване на отделяните емисии СО2 в обществения транспорт и 

стимулиране на населението да използва алтернативни форми на придвижване 

– велосипеди. 
Фигура 19  Разпределение  на отделяните СО2(т./год.)  от „Транспорт“ според източника на 
гориво. 

 
Най-голям дял се пада на дизеловото гориво. Това се дължи на факта,че 

обществения транспорт изцяло използва дизел за авто парка си.  

 

16. Обобщени  резултати от инвентаризацията на емисии за 2009г.  

 

В табличен вид е представена консумацията на енергия  от всички 

енергоизточници в  „Сектор сграден фонд, съоръжения и третични сгради“ и 

„Сектор Транспорт“  пресметната в МВтч/годишно. 

Общата консумация на в  „Сектор сграден фонд, съоръжения и третични 

сгради“ е 29 565,78 МВтч/годишно. 

Общата консумация на в  „Сектор Транспорт“   е  

Пропан 
Бутан 5%

Дизел 74%

Бензин
21%

Отделени емисии СО2 според използванто гориво в  
"сектор транспорт"
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1 584,30 МВтч/годишно. 

Общо консумираната енергия, от всички инвентаризирани сектори на 

територията на общината, за базовата 2009 година е 31 150,08 МВтч/годишно.  

 
Таблица 15  Обобщени данни на енергопотребление от „Сектор сграден фонд, 

съоръжения и третични сгради“ и „Сектор Транспорт“ в МВтч/годишно. 

Категория 

КРАЙНО ПОТРЕББЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ [MWh] 

Eлектро-
енертия 

Изкопаеми горива 
Възобновяеми 

енергийни 
източници 

Общо 
Природен 

газ Бензин Нафта Дизелово 
гориво 

Лигнитни 
въглища 

Биомаса/ 
дърва 

Геотерма
лна 

енергия 

СГРАДИ, 
ОБОРУДВАНЕ/  
СЪОРЪЖЕНИЯ И 
ПРОМИШЛЕНОС
Т: 

    

Общо сгради, 
оборудване/   
съоръжения и 
търговски обекти 2135.58     293.02   10480.45 16656.73   29565.78 
Общо " 
Транспорт"   94.5 339.61   1150.19       1584.3 

Общо за Община 
Минерални бани 

2135.58 94.5 339.61 293.02 1150.19 10480.45 16656.73  31150.08 

 

Подробен анализ на инвентаризирани консуматори е посочен в следващата 

графика. 

 Значително се отличава дела на жилищния сектор. Най- голени усилия 

трябва да се вложат в работа па насърчаването на населението да намали 

консумацията на енергоносители, отделящи значителни количества емисии 

СО2.  Както и насърчаването му да използва енергоспестяващи  елеткрически 

уреди и възобновяема енергия. 
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Фигура 20  Разпределение  на енергопотреблението по вида на консуматора в низходящ ред 
за базовата 2009 в Община Минерални бани. 

 
Анализирани са : 

 Частни жилищни сгради   28 041,50 МВтч/год 

 Обществен транспорт     808,33 МВтч/год 

 Частен и търговски транспорт  626,14 МВтч/год 

 Улично осветление    518,35 МВтч/год 

 Училищни сгради    367,11 МВтч/год 

 Общински сгради    319,92 МВтч/год 

 Общински авто парк   149,83 МВтч/год 

 ЦДГ      131,51 МВтч/год 

 Третични сгради     109,66 МВтч/год 

 Обществени сгради    77,72 МВтч/год 

 

Обобщеният анализ на отделяните СО2 емисии за общината е представен в 

табличен вид. Общото количество въглеродни емисии на територията на 

община Минерални бани е 7 586,275  СО2 тона/годишно. 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обществени сгради 
77.72

Третични сгради 
109.66

ЦДГ 131.51

Общински авто 
парк 149.83

Общински сгради 
319.92

Училищни сгради 
367.11

Улично осветление 
518.35

Частен и търговски 
транспорт 626.14

Обществен 
транспорт 808.33

Жилищни сгради 
28041.50

Разпределение на енергопотреблението през 2009 год в 
МВтч/г
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Таблица 16  Обобщени данни на енергопотребление от „Сектор сграден фонд, 
съоръжения и третични сгради“ и „Сектор Транспорт“ в   СО2т/годишно за базовата 
2009година на територията на Община Минерални бани. 

Категория 

ЕМИСИИ СО2 [т/год] 

Eлектро-
енертия 

Изкопаеми горива 
Възобновяеми 

енергийни 
източници 

Общо 
Природен 

газ Бензин Нафта Дизелово 
гориво 

Лигнитни 
въглища 

Биомаса/ 
дърва 

Геотерма
лна 

енергия 

Общо сгради, 
оборудване/   
съоръжения и 
търговски обекти 1 458.73 91.14 4 604.77 999.80 7 154.44 

Общо " Транспорт"   23.34 91.02   317.47       431.835 

Общо за Община 
Минерални бани 

1 458.73 23.34 91.02 91.14 317.47 4 604.77 999.80   7 586.275 

 

 
Фигура 21  Разпределение  на отделяните СО2 в тонове/година   за базовата 2009 в Община 
Минерални бани, според източника им. 
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Общински авто парк 
40.15

ЦДГ 49.16

Обществени сгради 
55.09

Третични сгради 
70.61

Училищни сгради 
121.46

Частен и търговски 
транспорт 168.66

Общински сгради 
213.5

Обществен 
транспорт 223.11

Улично осветление 
354.06

Жилищни сгради 
6287.55

Емисии СО2 т/год според източника за базовата 2009год
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Анализирани са : 

 Частни жилищни сгради   6 287,55 СО2т/год 

 Улично осветление    354,06 СО2т/год 

 Обществен транспорт     223,11 СО2т/год 

 Общински сгради    213,50 СО2т/год 

 Частен и търговски транспорт  168,66 СО2т/год 

 Училищни сгради    121,46 СО2т/год 

 Третични сгради     70,61 СО2т/год 

 Обществени сгради    55,09 СО2т/год 

 ЦДГ      49,16 СО2т/год 

 Общински авто парк   40,15 СО2т/год 
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ЧЕТВЪРТА ЧАСТ 
План за действие – ключови мерки 

Планът за действие на територията на община Минерални бани се 

разделя на два етапа – краткосрочни мерки до 2016 година и дългосрочни 

мерки до 2020година. 

Ключови дейности/мерки ще бъдат предприети в секторите: 

 Общински сграден фонд и съоръжения 

 Улично осветление 

 Транспорт 

 Екологични инициативи-воден сектор 

 

17.   Краткосрочен план до 2016год. 

До 2016 година общината си поставя цели да постигне резултати в посочените 

сектори. 

 Общински сграден фонд и съоръжения 

 Частен сграден фонд 

 Улично осветление 

 Транспорт 

 Екологични инициативи-воден сектор 

Разпределението на дейностите по сектори е съобразено с  нагласите на 

населението и приоритетните проблеми пред енергийната зависимост на 

общината. В краткосрочен план поставените цели, освен значително 

намаляване на емисиите СО2, ще окажат и значителен пример пред 

населението за устойчиво енергийно развитие и намаляване на разходите за 

енергийно обезпечаване на сградния фонд. 

17.1.Общински сгради 

Ключови мерки в общинските сгради в краткосрочен план до 

2016година  в община Минерални бани са представени в табличен вид. 

Очакваната икономия на енергия след прилагане на мерките е средно е 

188,16 МВтч/год.,съответното намаление на емисиите СО2 е 76,9 т/год. 
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Прогнозните разходи за всички дейности в сектора до 2016 г. възлизат на 580 

000 лв. 

 

Основните дейности в обществените сгради са следните:  

 Енергийно обновяване на 2 училищни сгради и 2 детските заведения . 

 Енергийно обновяване на една общинска сграда. 
Таблица 17 Ключови мерки от 2013 до 2016 година в общински сгради с финансова 

прогноза и очаквано намаляване на енергопотреблинието и СО2 емисии. 
Ключови 
мерки/дейности 

Отго- 
ворен 
отдел 

Изпъл-
ниние 

Прогнозни 
разходи лв. 

Очаквана 
икономия на 

енертгия, 
[MВтч/г] 

Очаквана 
Възобновя- 

ема 
енергия, 

[MВтч/год.] 

Очаквано 
намалени 
е на СО2 , 

[т/год.] 

Енергйно 
обновяване на една 
общинска 
сграда  

ОУР 2013- 

2015г. 
120 000 

лева 

2,56  1,37 

Енергйно 
обновяване на 2 
училища и 2 детски 
градини. 

ОУР 2013- 

2016г. 
460 000 

лева 

185,6  75,53 

Общо в 
обществените 
сгради: 

 До 

2016г. 
580 000 

лева 

188,16  76,90 

 

17.2.Общинско улично осветление 

Енергоспестяващата цел за общинското осветление е 137,97 МВтч/год. 

Планираното намаление на емисиите СО2  до 2016 г. е 90,43 т/год. 

Целта е да се определят техническите възможностите за подобряване на 

общинското осветление, да се намалят загубите в пусково-регулиращата 

система и да се въведе нощен режим на осветлението. 

Изграждането на система за централизирано радио управление на общинското 

осветление ще допринесе за намаляване на консумацията на електрическа 

енергия в сектор „ Общинско осветление”. 

Очакван ефект: 

 Намаляване на разходите на ел. енергия чрез оптимизиране на режима 

на работа на общинското осветление, индивидуален подход към 
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функциите на системата и ефективен контрол на отделните райони или 

обекти; 

 Повишаване сигурността на общинското осветление и премахване на 

субективния фактор върху работата на системата; 

 Светлинен комфорт и намаляване на разходите за поддръжка и 

експлоатация.  

Основните дейности в сектора са описани в следващата таблица: 
 

Таблица 18 Ключови мерки от 2013 до 2016 година в сектор „Улично осветление“ с 
финансова прогноза и очаквано намаляване на енергопотреблинието и СО2 емисии. 

Ключови 
мерки/дейности 

Отго- 
ворен 
отдел 

Изпъл-ниние Прогнозни 

разходи лв. 
Очаквана 

икономия на 
енертгия, 
[MВтч/г] 

Очаквано 
намалени 
е на СО2 , 

[т/год.] 
Рехабилитация и 
обновяване на 
съществуващата 
система за улично 
осветление чрез 
подмяна на 
неефективните лампи 

ОУР 2013- 

2016г. 
190 000 

лева 

126,34 81,38 

Оптимизиране на 
управлението 
на включване и 
изключване на улично 
осветление, въведение 
на нощен режим на 
осветление 

ОУР 2013- 

2016г. 
73 000 

лева 

11,63 9,05 

Общо в общественско 
осветление : 

ОУР 2013- 

2016г. 
263 000 

лева 

137,97 90,43 

 

Въвеждането на мерките ще създаде комфортна  и безопасна среда за 

населението. Ще ограничи  пътно-транспортните произшествия. Ще доведе до  

намаляване на разходите за електрическа енергия и емисии парниковите 

газове в сектора. 

Отговорна структура е отдел „ Устойчиво развитие”, отдел „Строителство, 

транспорт” и „Устройство на територията” 
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17.3.Транспорт 
   

Сумарната енергийна консумация в сектор „Транспорт” през базовата 

2009 година показва висок дял на енергийното потребление от частния и 

търговски транспорт – 626,14 МВтч/год. Ключовите дейности за 

сектора са описани в следващата таблица 
Таблица 19 Ключови мерки от 2013 до 2016 година в Сектор „Транспорт“ очаквано 

намаляване на енергопотреблението и СО2 емисии. 
Ключови 

мерки/дейности 
Отго- 
ворен 
отдел 

Изпъл-

ниние 
Прогнозни 

разходи лв. 
Очаквана 

икономия на 
енертгия, 
[MВтч/г] 

Очаквано 
намалени 
е на СО2 , 

[т/год.] 
Общински автомобилен 
парк - Въвеждане на 
критерии за зелени 
поръчки при закупуване на 
нови превозни средствa 

ОУР 2013- 

2016г. 
3 500,00 

лева 

50,34 2,00 

Частен и търговски 
транспорт 
- Промяна на поведението. 
- Екологично шофиране 
- Стимулиране използването 
на биогоривата в частния 
транспорт. 

ОУР 2013- 

2016г. 
17 800,00 

лева 

98,64 13,95 

Общо в общественско 
осветление : 

ОУР 2013- 

2016г. 
21 300,00 

лева 

148,98 15,94 

 

Енергоспестяващата цел в сектор „Транспорт” е до 2016 година  148,98 

МВтч/год. Планираното намаление на емисиите СО2 е 14,94 т/год в 

краткосрочен план  до 2016 г.година. 

Прогнозните разходи за дейностите, свързани с промяна на поведението при 

придвижване и екологично шофиране са 21 300 лв. 
 

17.4. Местно производство на електрическа енергия  

На територията на общината, във всяко от населените места има 

общински сгради, чиито покриви ще се отдават под наем за монтирането на 

фотоволтаични системи. От генерираните приходи общината ще генерира 

фонд за по етапно въвеждане на енергоефективни мерки за намаляване на СО2 

емисии. За финансирането на различните мерки ще се разчита на генерираните 
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средства, както и на съфинансиране от различни програми и грандове. В 

табличен вид са представени сградите и свободните покривни площи, който 

ще се отдават под наем на заинтересовани лица. 
 
Таблица 20 Ключови мерки от 2013 до 2016 година възможност за отдаване на 

покривни площи за монтаж на фотоволтоични системи. 
Сграда Населено место Покривна площ 

Сграда за комплексно 

обслужване 

Минерални бани 350,00 

Сграда за общежитие Минерални бани 460,00 

Училищна сграда  Боян ботево 230,00 

 

17.5. Екологичен сектор – водни ресурси 

В краткосрочен план местната адмистрация се поставя цел – 

предприемането на мерки за овладяване на  последиците от наводнения и 

засушавания по речните корита. Този природен фактор влияе изключително 

неблагоприятно по отношение на генерирани въглеродни емисии. Ежегодно 

високи води по речните корита създават затлачвания и процеса по почистване 

и възтановяване на проводимостта им отнема месеци. В този период се 

наблюдава интензивно насищане със СО2 емисии от строителна и 

транспортната техника. Средно годишното отделяне на емисии СО2 е 13,48 

т/год в 
Таблица 20-1 Ключови мерки от 2013 до 2016 г. възможност за овладяване и 

предотвратяване на последицете от наводнения 
Ключови 

мерки/дейности 
Отго- 
ворен 
отдел 

Изпъл-

ниние 
Прогнозни 

разходи лв. 
Очаквана 

икономия на 
енертгия, 
[MВтч/г] 

Очаквано 
намалени 
е на СО2 , 

[т/год.] 
Корекция на речен участък 
на „Кюпрю дере“ 

ОУР 2014- 

2016г. 
690 000,00 

лева 

21,80 3,08 

Изграждане на водоем за 
ретензиране на високи води 
и справяне с проблемине на 
„Улу дере“ 

ОУР 2013- 

2016г. 
2 900 000,00 

лева 
24,76 3,50 

Общо във воден сектор : ОУР 2013- 

2016г. 
3 590 000,00 

лева 
46,56 6,58 
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18.Дългосрочен план до 2020год. 

 

Дългосрочната визия за действия на община Минерални бани във връзка с 

поставените цели 20/20/20 се явява като естествено продължение на 

залегналите мерки в краткосрочната визия. Предвидените ключови мерки 

надграждат дейностите предвидени до 2016година. До края на 2020 всички 

планувани мерки ще доведат до пълно обновяване на обществените сгради, 

жилищните сгради и рязко ще повлияят на поведението на населението, 

администрацията и бизнес средата в общината. С прилагането на втория етап 

от мерки в периода 2016 – 2020 голяма част от сградите ще се доближат до 

модела на „Пасивна сграда“. В сектор улично осветление ще се завърши 

изцяло процеса обновяване и модернизация. 

В сектор „Транспорт“  осезаемо ще се усети промяна на поведението и ще 

се подмени модела на шофиране.  След края на периода ще е значително 

обновена транспортната мрежа и използваните транспортни средства. 

Интегрирания пакет от мерки най-пряко ще се усети от населението в 

промяната, модернизацията и обновяването на автомобилния парк на 

обществения транспорт. Макар и обществения транспорт да се извършва от 

частни фирми, заложените в плана дейности ще повлияят на частния сектор. 

Очакванията за  резултати през втория етап 2016 – 2020 са значително по-

високи. Предвид естествения факт, че населението и всички заинтересувани 

лица се нуждаят от известно време, за да осъзнаят важността и положителните 

страни на плана за действие за устойчиво енергийно развитие 

 

В периода 2016 – 2020 година ще се работи в следните сектори: 

 

 Общински сграден фонд и съоръжения 

 Улично осветление 

 Частни   жилищни  сгради  

 Сектор Транспорт 
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18.1.Общински сгради до 2020 година 

Предвидените мерки до 2020 година са свързани с обновяването на 

отоплителните инсталации на обществените/общинските сгради и 

финализирането на започналото през първи етап енергийно обновяване на 

сградния фонд. 
Таблица 21 Ключови мерки от 2016 до 2020 година в общински сгради с финансова 

прогноза и очаквано намаляване на енергопотреблинието и СО2 емисии. 
Ключови 
мерки/дейности 

Отго- 
ворен 
отдел 

Изпъл-
ниние 

Прогнозни 
разходи лв. 

Очаквана 
икономия на 

енертгия, 
[MВтч/г] 

Очаквана 
Възобновя- 

ема 
енергия, 

[MВтч/год.] 

Очаквано 
намалени 
е на СО2 , 

[т/год.] 

Енергйно 
обновяване на две 
общински 
сгради с площ под 

1000м2. 

ОУР 2016- 

2020г. 
280 000 

лева 

15,24  7,96 

Енергйно 
обновяване на  
2 детски градини. 

ОУР 2016- 

2020г. 
350 000 

лева 

10, 31  5,48 

Преминаване от 
котли на нафта 
към отоплителни 
системи на 
комбинирано 
захранване- 
биомаса/слънце 
 

ОУР 2016- 

2020г. 
1 750600 

лева 

126,77  87,87 

Общо в 
обществените 
сгради: 

 До 

2020г. 
2 380600 

лева 

152,32  101,31 

Енергоспестяващата цел в сектор „Общински сгради и съоръжения” е 

до 2020 година  153,32 МВтч/год. Планираното намаление на емисиите СО2 е 

101,31 т/год до 2020 година 

 

18.2.Общинско улично осветление 

Предвидените мерки до 2020 година в сектор „Улично осветление“ е 

втори етап от изпълнението на цялостното обновяване на осветителните тела. 

 
Таблица 22 Ключови мерки от 2016 до 2020 година сектор“Улично осветление“ с 

финансова прогноза и очаквано намаляване на енергопотреблинието и СО2 емисии. 
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Ключови 
мерки/дейности 

Отго- 
ворен 
отдел 

Изпъл-ниние Прогнозни 

разходи лв. 
Очаквана 

икономия на 
енертгия, 
[MВтч/г] 

Очаквано 
намалени 
е на СО2 , 

[т/год.] 
Рехабилитация и 
обновяване на 
съществуващата 
система за улично 
осветление чрез 
подмяна на 
неефективните лампи 

ОУР 2016- 

2020г. 
1 780 000 156,65 135,24 

Оптимизиране 
управлението 
на включване и 
изключване на улично 
осветление,въведение на 
нощен режим на 
осветление 

ОУР 2016- 

2020г. 
150 000 68,57 22,41 

Общо в общественско 
осветление : 

ОУР 2016- 

2020г. 
1 930 000 225,22 157,65 

 

Енергоспестяващата цел в сектор „Улично осветление” е  

от 2016 до 2020 година  225,22 МВтч/год. Планираното намаление на 

емисиите СО2 е 157,65 т/год до 2020 г.година 

 

18.3.Частни жилищни сгради 

Предвидените мерки до 2020 година в сектор „Жилищни сгради“ е втори 

етап от изпълнението на цялостното обновяване на и прилагането на пакет от 

енергоефективни мерки в частните жилища. В плана за действие не са 

заложени твърде високи мерки, предвид субективността на всеки собственик 

на частен имот и предвид финансовото състояние на населението и живота в 

рамките на финансова криза. 
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Таблица 23 Ключови мерки от 2016 до 2020 година сектор“Жилищни сгради“ с 
финансова прогноза и очаквано намаляване на енергопотреблението и СО2 емисии. 

Ключови 
мерки/дейности 

Отго- 
ворен 
отдел 

Изпъл-

ниние 
Прогнозни 

разходи лв. 
Очаквана 

икономия на 
енертгия, 
[MВтч/г] 

Очаквано 
намалени 
е на СО2 , 

[т/год.] 
Енергийно обновяване на 
домакинствата – 
енергоефективни мерки по 
фасади, покриви и подмяна на 
дограма 

ОУР 2016- 

2020г. 
550 000 

лева 

2 714,25 695,44 

Стимулиране въвеждането на 
високотехнологични системи 
за отопление чрез смяна на 
индивидуалните 
нискоефективни традиционни 
средства (за отопление на 
дърва и въглища с 
нисък к.п.д) със съвременни 
отоплителни инсталации на 
дърва и термални слънчеви 
колектори. 
В 15 домакинства. 
 

ОУР 2016- 

2020г. 
1 500000 

лева 

808,27 205,06 

Общо в частни жилищни 
сгради: 

ОУР 2016- 

2020г. 
2 050000 

лева 

3522,52 900,50 

Енергоспестяващата цел в сектор „Жилищни сгради” е  

от 2016 до 2020 година  е 3 522,52 МВтч/год. Планираното намаление на 

емисиите СО2 е 900,50т/год до 2020 г. 

 

18.4.Транспорт 
   

Сумарната енергийна консумация в сектор „Транспорт” през базовата 

2009 година показва висок дял на енергийното потребление от частния и 

търговски транспорт – 626,14 МВтч/год. Ключовите дейности за 

сектора са описани в следващата таблица 
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Таблица 24 Ключови мерки от 2016 до 2020 година в Сектор „Транспорт“ очаквано 
намаляване на енергопотреблинието и СО2 емисии. 

Ключови 
мерки/дейности 

Отго- 
ворен 
отдел 

Изпъл-

ниние 
Прогнозни 

разходи лв. 
Очаквана 

икономия на 
енертгия, 
[MВтч/г] 

Очаквано 
намалени 
е на СО2 , 

[т/год.] 
Общински автомобилен 
парк - Въвеждане на 
критерии за зелени 
поръчки при закупуване на 
нови превозни средствa 

ОУР 2016- 

2020г. 
13 700,00 

лева 

25,18 1,40 

Частен и търговски 
транспорт 
- Промяна на поведението. 
- Екологично шофиране 
- Стимулиране използването 
на биогоривата в частния 
транспорт. 

ОУР 2016- 

2020г. 
22 600,00 

лева 

219,58 117,42 

Общо в сектор транспорт: ОУР 2016- 

2020г. 
36 300,00 

лева 

244,76 133,86 

 

Енергоспестяващата цел в сектор „Транспорт” е до 2020 година  148,98 

МВтч/год. Планираното намаление на емисиите СО2 е 14,94 т/год до 2020г. 

Прогнозните разходи за дейностите, свързани с промяна на поведението при 

придвижване и екологично шофиране са 36 300 лв. 

18.5.Третични сгради  
   

Сумарната енергийна консумация в сектор „Транспорт” през базовата 

2009 година показва висок дял на енергийното потребление от частния и 

търговски транспорт – 626,14 МВтч/год. Ключовите дейности за 

сектора са описани в следващата таблица 

 

19.Обобщени мерки от краткосрочния и дългосрочния план за 

действие в Община Минерални бани. 

 

Ключовите мерки предвидени в двата етапа на плана за устойчиво 

развитие са обобщени в табличен вид. Разпределени са по сектори. Включени 

са двата етапа на дейност – краткосрочен от 2013 до 2016 година и 

дългосрочен от 2016 до 2020година. 
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Таблица 25 Ключови мерки от 2013 до 2020 година по сектори с финансова прогноза 

и очаквано намаляване на енергопотреблинието и СО2 емисии. 
Ключови 

мерки/дейности 
Отго- 
ворен 
отдел 

Изпъл-

ниние 
Прогнозни 

разходи лв. 
Очаквана 

икономия на 
енертгия, 
[MВтч/г] 

Очаквано 
намалени 
е на СО2 , 

[т/год.] 
Енергйно обновяване на една 
общинска сграда  
Сектор „Общински сгради“ 

ОУР 2013- 

2016г. 
120 000 

лева 

2,56 1,37 

Енергйно обновяване на 2 
училища и 2 детски градини. 
Сектор „Общински сгради“ 

ОУР 2013- 

2016г. 
460 000 

лева 

185,6  75,53 

Рехабилитация и обновяване 
на съществуващата система за 
улично осветление чрез 
подмяна на неефективните 
лампи 
Сектор „Улично осветление“ 

ОУР 2013- 

2016г. 
190 000 

лева 

126,34 81,38 

Оптимизиране на 
управлението 
на включване и изключване на 
улично осветление, въведение 
на нощен режим на осветление 
Сектор „Улично осветление“ 

ОУР 2013- 

2016г. 
73 000 

лева 

11,63 9,05 

Общински автомобилен парк - 
Въвеждане на критерии за 
зелени 
поръчки при закупуване на 
нови превозни средствa 
Сектор „Транспорт“ 

ОУР 2013- 

2016г. 
3 500 

лева 

50,34 2,00 

Частен и търговски транспорт 
- Промяна на поведението. 
- Екологично шофиране 
- Стимулиране използването 
на биогоривата в частния 
транспорт. 
Сектор „Транспорт“ 

ОУР 2013- 

2016г. 
17 800 

лева 

98,64 13,95 

Енергйно обновяване на две 
общински 
сгради с площ под 1000м2. 

Сектор „Общински сгради“ 

ОУР 2016- 

2020г. 
280 000 

лева 

15,24 7,96 

Енергйно обновяване на  
2 детски градини. 
Сектор „Общински сгради“ 

ОУР 2016- 

2020г. 
350 000 

лева 

10, 31 5,48 

Преминаване от котли на 
нафта към отоплителни 
системи на комбинирано 
захранване- биомаса/слънце 
Сектор „Общински сгради“ 
 

ОУР 2016- 

2020г. 
1 750600 

лева 

126,77 171,02 
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Рехабилитация и обновяване 
на съществуващата система за 
улично осветление чрез 
подмяна на неефективните 
лампи 
Сектор „Улично осветление“ 

ОУР 2016- 

2020г. 
1 780 000 156,65 135,24 

Оптимизиране управлението 
на включване и изключване на 
улично осветление,въведение 
на нощен режим на осветление 
Сектор „Улично осветление“ 

ОУР 2016- 

2020г. 
150 000 68,57 22,41 

Енергийно обновяване на 
домакинствата – 
енергоефективни мерки по 
фасади, покриви и подмяна на 
дограма 
Сектор „Жилищни сгради“ 

ОУР 2016- 

2020г. 
550 000 

лева 

2 714,25 695,44 

Стимулиране въвеждането на 
високотехнологични системи 
за отопление чрез смяна на 
индивидуалните 
нискоефективни традиционни 
средства (за отопление на 
дърва и въглища с 
нисък к.п.д) със съвременни 
отоплителни инсталации на 
дърва и термални слънчеви 
колектори. 
В 15 домакинства. 
Сектор „Жилищни сгради“ 

ОУР 2016- 

2020г. 
1 500000 

лева 

808,27 205,06 

Общински автомобилен парк - 
Въвеждане на критерии за 
зелени 
поръчки при закупуване на 
нови превозни средствa 
Сектор „Транспорт“ 

ОУР 2016- 

2020г. 
13 700,00 

лева 

25,90 1,40 

Частен и търговски транспорт 
- Промяна на поведението. 
- Екологично шофиране 
- Стимулиране използването 
на биогоривата в частния 
транспорт. 
Сектор „Транспорт“ 

ОУР 2016- 

2020г. 
22 600,00 

лева 

249,58 117,42 

Общо за община 
Минерални бани 
до 2020 година 

  1 500000 

лева 

3675,47 1543,78 
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20. Визия за местно производство на енергия за отоплителни нужди 
 
Ключовите мерки за подобрение на отоплението на територията на  

общината е замяна на фосилните горива (нафта и въглища) за производство на 

топлинна енергия с био-гориво (пелети) в комбинация със слънчева енергия и 

термални води в обществения и жилищния сграден фонд. 

Планираното намаление на емисиите СО2 след комплексното прилагане 

на мерките за 10% от домакинства до 2020г.(енергийно обновяване, смяна на 

индивидуалните ниско ефективни средства за отопление и БГВ със 

съвременни, смяна на ел.бойлери с двусерпентинни бойлери за топла вода, 

загрявани от слънчева енергия или био-горивни отоплителни средства), както 

и на мерките за обществени сгради (енергийно обновяване и преминаване от 

течно/твърдо  гориво за отопление към отопление на термални води или 

слънчева енергия на сгради общинска собственост) е отчетено в сектор „ 

Сгради, съоръжения и промишлени обекти”. 

 

21. Териториално планиране 
 

Енергоспестяваща цел до 2020г. в резултат на рационално териториално 

планиране в синхрон с изпълнение на Плана за Устойчиво Енергийно 

Развитие до 2020 г и програмата за ЕЕ и ВЕИ  включва : 

 Мерки по подобряване на пътната инфраструктура  

 Насърчаване на енергоефективни мерки при ново строящи се и ново 

проектирани сгради и съоръжения 

 Очаквано намаление на отделените емисии СО2 – 1,62т/год. 

Отговорен отдел – ОУР, ТСУ. 

 

21.1 Стратегическо планиране 
 
Програмата за ЕЕ и планът за ВЕИ и оползотворяване на слънчевата и 

термална енергия които предстои да бъде разработен.   В плана за Устойчиво 

Енергийно Развитие до 2020г. трябва да бъдат интегрирани в устройствения 
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план, програмата по опазване на околната среда и програмата за управление 

на отпадъците, програмата по опазване на водите. 

Отговорен отдел – ОУР, ТСУ. 

21.2 Планиране на мобилността чрез преки и косвени мерки 
 
Изготвене на План за управление на мобилността ще допринесе за 

икономия на енергия в сектор “Транспорт” . Планиране на ремонт и 

подобряване на съществуващата пътна мрежа, изграждането на алтернативни 

алеи за предвижване с велосипеди.  

Отговорен отдел – ОУР, ТСУ. 

 

21.3 Стандарти за строително проектиране, строителство и ремонт 
 
Качеството на строителните и ремонтни дейности в голяма степен 

зависят от спазването на следните европейски директиви и национални 

наредби и стандарти: 

 Директивата 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 

май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите 

(преработена версия). 

 Директива 89/106 на Съвета на ЕО от 21 декември 1998 г. за 

хармонизиране назаконните, наредбите и административните 

разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти. 

  Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топло съхранение и 

икономия на енергия в сгради (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 

85 от 2009 г.; попр., бр. 8 и 92 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.) 

 Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти (Приета с ПМС № 325 от 

06.12.2006 г.; обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.; изм., 

бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.) 

 Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за 

производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, Издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на 
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енергетиката и енергийните ресурси, 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 № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на 

строежите (Обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г. и бр. 

22 от 2010 г.) 

 Харта за зелено строителство. 

Отговорен отдел – ОУР, ТСУ. 

 

22. Възлагане на обществени поръчки 
 

Въвеждане на изисквания за енергоспестяващи машини и съоръжения 

при провеждане на поръчки по закупуването им от страна на общината. 

Средногодишната икономия на енергия към 2020 г след прилагане на пакет от 

мерките при възлагане на обществени поръчки е  285 МВтч/год.Общите 

прогнозни разходи за дейността са 3 260 лв. 

 

23. Изискания и стандарти на енергийната ефективност 

Въвеждането  на изисквания и стандарти за енергийна ефективност 

трябва да стане задължително при разработването на заданията за 

обществените поръчки. Прилагането на пакет от мерки  за осигуряване на 

качеството при обновяване/ремонтиране  на сгради, включително и ВЕИ 

отопление трябва да се превърне в важен приоритет на  общината. Очакваната 

икономия на енергия за двете мерки е 1 093 МВтч/г. Прогнозните разходи за 

изпълнение на мерки те до 2020 г. са 2 340 лв. Отговорни структури са 

заместник кмета и общинския отдел за устойчиво развитие. 

 
 

24. Взаимодействие с гражданското общество 
 
Работата и партнирането  с гражданското общество е една от важните 

дейности, залегнали в Плана за Действие за Устойчиво Енергийно Развитие.  

Взаимната работа ще даде нов тласък на дейностите и развитието на 

местното население, чрез включването му в разнообразни и полезни дейности.  
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 Ролята на общината е да дава пример за въвеждане на иновации и нови 

технологии при изпълнение на мерките. Дейностите, свързани с 

взаимодействието с гражданското общество са: 

 Консултантски услуги; 

 Финансова помощ; 

 Популяризиране на Плана за устойчиво енергийно развитие до 2020г и 

работа по места. 

 

25. Образование и обучение 
 
В сектор "Образование и обучение" са предвидени следните мерки: 

 Интегриране на енергийно образование в образователната система - 

начално и професионално образование, чрез лекционни и интерактивни 

занимания; 

 Изготвяне и структуриране  на програма за обучение на общински 

ръководители и експерти в областта на енергийния мениджмънт; 

 Иницииране на обучителни програми по мениджмънт на общински 

енергийни проекти. 

Прилаганите мерки ще доведат до допълнително средногодишно спестяване 

от енергопотреблението в училища и детски градини, здравните и социални 

заведения, административните сгради.. 

Отговорни структури са Отдел "Образование", Енергийна Агенция-Пловдив и 

директорите на училища. 

 
 
 
 

26. Създаване и поддържане на информационен център 
 

Създаване и поддържане на единна информационна база данни за 

енергопотреблението в сгради общинска собственост, уличното осветление, 

промишлеността, общинския и обществен транспорт, както и за жилищния 

сектор. Създаване и поддържане на регистър за ВЕИ инсталации. 
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27. Координация, контрол, отчет за изпълнението и актуализация на 

Плана за Устойчиво Развитие до 2020г. 

Община Минерални бани има водеща роля при  изпълнението на Плана 

за Устойчиво Енергийно Развитие до 2020г.. Координацията ще се 

осъществява от кмета на общината, заместник кмета и отделът “Устойчиво 

развитие”, подпомагани от Енергийна агенция. 

Координацията, контрола и отчетността са   важна част от Плана за Устойчиво 

Енергийно Развитие до 2020г. Наложително е  местните власти да правят 

инвентаризация и да докладват за нея най- малко веднъж на две години, което 

означава, че на всеки две години трябва да се съставят „Доклад за дейностите” 

(“Action report”) – без инвентаризация, (години 2,6,10,14...) и „Доклад за 

изпълнение” (“Iimplementation report”) – с инвентаризация.  Той съдържа 

количествени оценки за изпълнените мерки с включени данни за енергийна 

консумация и емисиите на СО2, както и анализ на изпълнението на 

дейностите/мерките, предвидени в Плана за Устойчиво Енергийно Развитие до 

2020 г. 

Специални формуляри за всеки вид Доклад се осигуряват от Европейската  

комисия 
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ПЕТА  ЧАСТ 
План за действие  за устойчиво  енергийно  развитие  на  

Община Минерални бани 

Всяка от целите е свързана с прилагане на определени мерки и очаквани 

резултати от изпълнението им. 

28. Приоритет  1.  
 

Намаляване на енергопотреблението и емисиите СО2 в сектор 
„Обществени/общински сгради” 

28. 1. Дейност  1. 1    
Прилагане на пакет от енергоефективни мерки  

Мерки: 

 Подмяна на стара и  компрометирана дограма с нова енергоефективна. 

 Монтаж на фасадна топлоизолационна система. 

 Въвеждане на система за контрол и мониторинг на енергопотреблението 

на годишна база. 

Очаквани резултати: 

 Подобряване на топлинната  климатизацията в сградите 

 Повишаване на вътрешния комфорт на обитание 

 Намаляване на разходите за отопление/охлаждане 

 Подобряване на фасадния облик на сградата 

 Подобряване на екстериора в населеното място 

 Оптимизиране на бюджетните разходи спрямо предишни периоди от 

икономията на енергия 

 Намаляване на отделяните въглеродни емисии 

 Повишаване качеството на въздуха 
 

Очаквани резултати от енергийно обновяване на общински сгради от  

дейност 1.1 -  Прилагане на пакет от енергоефективни мерки е представено в 

табличен вид. 
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Таблица 26 Ключови дейности от 2013 до 2020 година в общински по приоритет 1 ,  
 дейност 1.1 

Сграда Изпълне

ние до 
Дейност РЗП 

кв.м. 

Енергопо
треб 

ление 
през 

базова 
2009г 

MВтч/год
. 

Очаквана 
икономия 

на  
енергия 

MВтч/год 

Очаквано 
намаляване 

на  
емисиите 
СО2 т/год 

Сграда на СОУ 

„Проф. Д-р А. 

Златаров“ 
с. Минерални бани 

До 

2016 

Топло 

изолация, 

подмяна 

на 

дограма 

1540,0 296,211 112,17 60,63 

ЦДГ Детелина 
с. Минерални бани 

До 

2016 

Фасад 

на топло 

изолация, 

подмяна 

на 

дограма 

1290,0 15,37 4,68 2,51 

Сграда СОУ 

„Хр.Ботев“ 
с. Караманци 

До 

2016 

Фасад 

на топло 

изолация, 

подмяна 

на 

дограма 

1270,0 53,61 17,81 9,92 

ЦДГ и сграда 

на кметство с 

Сърница 

До 

2016 

Фасад 

на топло 

изолация, 

подмяна 

на 

дограма 

1200,0 9,87 2,56 1,37 

ЦДГ с 

Караманци 
с. Караманци 

До 

2016 

Фасад 

на топло 

изолация, 

подмяна 

на 

дограма 

435,00 13,44 4,45 2,47 

ЦДГ с Винево 
с. Винево 

До 

2020 

Фасад 

на топло 

изолация, 

подмяна 

на 

дограма 

120,00 15,64 5,86 3,01 
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Сграда 

кметство  
с. Боян ботево 

До 

2020 

Фасад 

на топло 

изолация, 

подмяна 

на 

дограма 

110,00 18,48 7,12 3,79 

Сграда за 

комплексно 

обслужване  
с. Мин бани 

До 

2020 

Подмяна 

на 

дограма 

1700,00 81,62 8,12 4,17 

Общо от 

дейност 1.1 от 

приоритет 1 

До 

2020 

  504,24 162,77 87,87 

 

Очаквано намаляване на емисиите СО2 е 87,87 т/г. 

Очаквано намаляване на енергопотреблението  е 162,77 МВтч/г.  

 

Намаляване на енергопотреблението и емисиите СО2 в сектор 
„Обществени/общински сгради” 

28.2. Дейност   1. 2   
Повишаване на дела на използване на енергия от възобновяеми 

източници в общинските сгради –училища,  ЦДГ  и други 

обществени сгради. 

Мерки: 

 Монтиране на слънчеви колектори на покривна конструкция  за 

осигуряване на топла вода за парна инсталация  

 Монтиране на слънчеви колектори за осигуряване на битова топла вода 

за  водоснабдяване в обекта; 

 Монтиране/ обновяване  на отоплиелни системи – отоплителни тела с 

висок КПД и тръбна мрежа с ниски топлинни загуби. 

 Въвеждане на система за контрол и мониторинг на енергопотреблението 

на годишна база 

Очаквани резултати: 

 Подобряване на топлинната  климатизацията в сградите 
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 Повишаване на вътрешния комфорт на обитание 

 Намаляване на разходите за отопление/охлаждане 

 Подобряване на интериора и чистотата на помещенията 

 Подобряване на качеството и чистотата  на въздуха в помещенията 

 Оптимизиране на бюджетните разходи спрямо предишни периоди от 

икономията на енергия 

 Намаляване на отделяните въглеродни емисии в атмосферата 

 Повишаване качеството на въздуха в околната среда 
Таблица 27 Ключови дейности от 2013 до 2020 година в общината по приоритет 1 , 
 дейност 1.2 
Сграда Изпъл 

нение 

до 

Дейност РЗП 

кв.м. 

Енерго 
потреб 

ление през 
базова 
2009г 

MВтч/год. 

Очаквана 
икономия 

на  
енергия 

MВтч/год 

Очаквано 
намаляване 

на  
емисиите 
СО2 т/год 

Сграда на СОУ 

„Проф. Д-р А. 

Златаров“ 
с. Минерални бани 

До 

2020 

Отоплител 

на система 

с термални 

води 

1540 296,21 203,02 91,14 

Сграда СОУ 

„Хр.Ботев“ 
с. Караманци 

До 

2020 

Отоплител 

на с-ма със 

соларни тер 

мо панели 

1270,0 53,61 26,80 13,46 

Сграда ЦДГ в 

с.Сърница 
с. Сърница 

До 

2020 

Отоплител 

на с-ма със 

соларни тер 

мо панели 

330,0 16,96 8,48 3,48 

Сграда ЦДГ в 

с. Сусам 
с. Сусам 

До 

2020 

Отоплител 

на с-ма със 

соларни тер 

мо панели 

200,0 15,48 7,72 2,95 

Сграда 

Общинска 

администрация 

с. Мин.бани 

До 

2020 

Отоплител 

на с-ма със 

соларни тер 

мо панели 

658,0 188,36 65,92 45,03 

Сграда 

Комплексно 

До 

2020 

Отоплител 

на с-ма със 

соларни тер 

1700,0 81,62 28,57 17,41 
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обслужване     

с. Мин.бани 

мо панели 

Общо по 

дейност 1.2 от 

приоритет 1 

До 

2020 

  652,24 340,51 173,47 

 
Очаквано намаляване на емисиите СО2 е 173,47 т/г.  

Очаквано намаляване на енергопотреблението  е 340,51 МВтч/г.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 
НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ 
 

77 |  
 

29. Приоритет 2   
 
Намаляване на енергопотреблението и емисиите СО2 в сектор 

„Обществени/общински съоръжения” 

 

29. 1.Дейност  2. 1   
Обновяване на системата за улично осветление на територията на 

общината има 1450 действащи осветителни тела за улично осветление. 

 
 

Мерки: 

 Монтиране на енергоспестяващи крушки 

 Оптимизиране на работата на осветителните тела чрез регулиране 

режима на запалването и изгасянето на лампите на годишна база .  

 Въвеждане на система за контрол и мониторинг на енергопотреблението 

на годишна база 

Очаквани резултати: 

 Намаляване на енергопотреблението 

 Намаляване на бюджетните разходи за електроенергия за улично 

осветление 

 Намаляване  на въглеродните емисии, генерирани от уличното 

осветление 

 Подобряване на качеството на уличното осветление в съответствие с 

хигиенните норми 

 Подобряване на ефективността на уличното осветление  
Таблица 28 Ключови дейности от 2013 до 2020 година в общински по приоритет 2 , 
 дейност 2.1 
Населено място Изпъл 

нение 

до 

Дейност Брой Енерго 
потреб 

ление през 
базова 
2009г 

MВтч/год. 

Очаквана 
икономия 

на  
енергия 

MВтч/год 

Очаквано 
намаляване 

на  
емисиите 
СО2 т/год 

Село 

Минерални 

бани 

До 

2016 

Монтиране 

на енерго 

спестяващи 

крушки  

196 70,02 42,01 29,40 
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Село 

Караманци 

До 

2016 

Монтиране 

на енерго 

спестяващи 

крушки  

145 51,80 31,08 21,75 

Село Боян 

ботево 

До 

2016 

Монтиране 

на енерго 

спестяващи 

крушки  

128 45,73 26,24 18,36 

Село Сърница До 

2016 

Монтиране 

на енерго 

спестяващи 

крушки  

115 41,08 24,65 17,25 

На 

територията на 

цялата община 

До 

2020 

Монтиране 

на енерго 

спестяващи 

крушки  

866 375,72 225,22 157,65 

Общо за 

общината: 

До 

2020 

  1450 518,85 363,19 248,08 

 
Очаквано намаляване на емисиите СО2 е 248,08 т/г. 

Очаквано намаляване на енергопотреблението  е 363,19 МВтч/г. 
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30. Приоритет 3   
 

Намаляване на енергопотреблението и емисиите СО2 в сектор 
„Транспорт“ 

30. 1.Дейност  3. 1 
Пакет от преки и косвени мерки за намаляване на емисиите СО2 в 

сектор транспорт: 
 
Мерки: 

 Изграждане на система от велосипедни маршрути до 2020год 

 Общински автомобилен парк - Въвеждане на критерии за зелени 

    поръчки при закупуване на нови превозни средствa до 2016год 

 Подобряване качеството на съществуващата и изграждане на нова 

транспортна инфраструктура до 2020год. 

 Провеждане на информационни кампании за “Екологично шофиране“  

сред населението до 2016година. 

 Провеждане на информационни кампании за ползите от биогорива в 

частния транспорт до 2016година. 

 

Очаквани резултати: 

 

 Намаляване на енергопотреблението в сектор транспорт с 31% 

 Създаване на условия за безопасно придвижване на велосипедисти и 

пешеходци. 

 Намаляване на отделяните СО2 емисии с 133,86СО2 т/год. 

 Повишаване качеството на въздуха 
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31. Приоритет 4   
 
Намаляване на енергопотреблението и емисиите СО2 в сектор 

„Частни жилищни сграда” 

31. 1.Дейност  4. 1   
Насърчаване на прилагане на пакет от енерго ефективни мерки в 

жилищните сгради, както и подмяна дограми. Особено внимание ще се отдели 
за преминаване на отоплението от дърва и въглища към комбинирани 
отоплителни системи на слънчеви термо панели за отопление и битова топла 
вода. 
Мерки: 

 Провеждане на тематични обучителни срещи с населението 

 Популяризирането на действащи програми и финансови механизми на 

национално и регионално ниво за граждани в сферата на ЕЕ. 

 Провеждане на информационни кампании за “Пасивна къща“  сред 

населението до 2016година. 

 Провеждане на информационни кампании за ползите от слънчевата 

енергия в бита до 2016година. 

 Предоставяне на примерни инвестиционни платформи за пакет от 

енергоефективни мерки с финансов анализ на инвестицията и срока на 

изплащане на инвестицията. 

 

Очаквани резултати: 

 

 Намаляване на енергопотреблението в сектора  с поне 20% 

 Създаване на приятна и модерна интериорна и екстерионна среда 

 Намаляване на отделяните СО2 емисии с 900,50 СО2 т/год. 

 Повишаване качеството на въздуха 

 Повишаване стандарта на живот в домовете на населението 
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Таблица 29 Ключови дейности от 2016 до 2020 година в частни сгради по приоритет 2 ,  
 дейност 2.1 
Дейност Изпъл 

нение до 
Енерго 
потреб 

ление през 
базова 
2009г 

MВтч/год. 

Очаквана 
икономия 

на  енергия 
MВтч/год 

Очаквано 
намаляване 

на  емисиите 
СО2 т/год 

Монтаж на 

топлоизолационна система 

по фасади и покривни 

конскрукции, в 535 

домакинства 

До 2020 7 169,00 2 509,15 651,72 

Подмяна на дограми в 150 

домакинства 
До 2020 2 010,0 205,1 43,72 

Инсталиране на 

комбинирана отоплителна 

система, захранвана със 

слънчеви термо панели в 

25 домакинства 

До 2020 1 340,6 804,21 202,29 

Инсталиране на система за 

погряване на битова топла 

вода в 20 домакинства 

До 2020 5,80 4,06 2,77 

Общо от дейности по 

приоритет 4 
До 2020 7 376,4 2 533,52 900,50 

 

Очаквано намаляване на емисиите СО2 е 900,50 т/г. 

Очаквано намаляване на енергопотреблението  е 2 533,52МВтч/г.  
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32.Приоритет  5 
 
Повишаване на енергийната ефективност в третичните сгради   
 

32. 1.Дейност  5. 1   
Насърчаване на бизнес инвестициите за изграждане на енергийни 

предприятия и инфраструктура на територията на Община Минерални 

бани 

Мерки: 

 Насърчаване на използването  на високоефективни системи за отопление 

на биомаса в малки и средни предприятия  

 Популяриззирането на действащи програми и финансови механизми на 

национално и регионално ниво за граждани в сферата на ЕЕ. 

 Насърчаване на партньорства при  разработване и прилагане система от 

услуги за консултиране на малки и средни предприятия при въвеждане на 

пакети от енергийно ефективни мерки и оползотворяване на енергия от 

възобновяеми източници 

 Разработване на механизми за публично-частно партньорство за 

изграждане на ВЕИ инсталации на територията на Общината 

 

Очаквани резултати:  

 Понижаване на финансовите разходите за енергийни носители от страна 

на бизнеса. 

 Повишаване на ценовата конкурентоспособност на предлаганите от 

бизнеса продукти и услуги 

 Създаване на предпоставки за разкриване на нови работни места 

 Създаване на рационална информационна среда за стимулиране на 

инвестиции в зелени производства и зелена енергия на местно ниво 

 Мултиплициране на ефекта от преход към ниско въглеродна икономика 

на местно ниво 

 Намаляване на СО2 емисии  

 Създаване на предпоставки за развиване на иновативни производства 
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32. 2.Дейност  5. 2   
 
 Подкрепа за промяна на енергийното поведение в бизнеса 

Мерки:  

 Домакинство от страна на общината при  организирането и 

провеждането на информационни срещи с представители на местния 

бизнес и представители на сдружения, на фирми и други формации 

работещи в сферата на зелените технологий 

 Административна подкрепа на бизнеса и предприятията 

 Административна и информационна подкрепа на млади хора, желаещи  

да стартират зелени производства 

Очаквани резултати:  

 Създаване на традиции при провеждането на енергийни срещи 

 Създаване на балансирана и предразполагаща среда за развитие на 

бизнес инвестиции в областта на ЕЕ 

 Повишаване нивото на информираност и създаване на положителна 

нагласа сред бизнеса и населението към интелигентно енергийно 

поведение 

 Установяване на трайни публично-части партньорства на регионално 

ниво 
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33.Приоритет  6 
 
Повишаване на местния капацитет за устойчиво енергийно развитие , 
намаляване на енергиини разходи от космени дейности по справяне с 
аварийни ситуации. 
 

33. 1.Дейност  6. 1   
Повишаване на местния капацитет за устойчиво енергийно развитие в 

Община Минерални бани 

Мерки: 

 Създаване на екип по „Енергийни политики“ 

 Периодично обучение на екипа по енергийни  и екологични тематики 

 Възлагане на определени дейности, координацията и отчетността им 

 Методологична и системна работа на екипа по енергийни проблеми 

възникващи пред общината и местната общественост 

 Усъвършенстване на системата за отчитане, контрол и анализ на 

енергопотреблението в Община Минерални бани 

 Създаване на международни партньорства, подготовка и изпълнение на 

партньорски проекти в областта на енергийната ефективност 
 

Очаквани резултати:  

 Повишен капацитет на Общинска администрация за планиране, 

реализация и мониторинг на местни политики за устойчиво енергийно 

развитие  

 Изграждане на работещо ядро от експерти в сферата на енергийната 

ефективност на територията на общината 

 Повишаване на доверието сред населението и създаването на сигурност 

по отношение на мерките заложени в плана за устойчиво енергийно 

развитие на община Минерални бани  

 Идентифициране на  финансови източници и инструменти за 

финансиране на проектите и дейностите от енергийната стратегия на 

общината 
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34.Приоритет  7 
 
Мобилизиране и мотивиране на местното население 
 

34. 1.Дейност  7. 1   
 
Мобилизиране и мотивиране на местното население за изпълнение на 

Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на община 

Минерални бани 

Мерки: 

 Подготовка и провеждане на Дни на енергията 

 Подготовка и провеждане на обществена информационна кампания за 

популяризиране целите на Плана за действие за устойчиво енергийно 

развитие на Община Минерални бани 2013 -2020 г. 

 Създаване на партньорски механизми за наблюдение на енергийния 

баланс между общината и населението й 
 
Очаквани резултати:  

  Широка обществена подкрепа за изпълнението на Плана за действие 

 Установени трайни партньорства между различните заинтересовани 

страни в процеса на изпълнение, мониторинг и оценка на Плана за 

действие 
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 35. Анализ на силните страни, слабите страни, възможностите и 

заплахите при реализирането на Плана за действие за устойчива енергия 

в Община Минерални бани 2013 –2020 г. 

Силни страни / STRENGTHS  Слаби страни / WEAKNESSES  
S1: Чист район - липсват 
замърсяващи производства;  
S2: Въвеждане на използването на 
геотермални води 
S3: Модернизация на третичния 
сектор, общинските сгради, 
жилищните сгради;  
S4: Подобрени енергийни 
характеристики на сгради и 
съоръжения,чрез въвеждане на пакети 
от мерки за енергийна ефективност;  
S5: Изграждане на мрежа за вело 
транспорт;  
S6: Представени са възможностите за 
оползотворяване на енергия от 
възобновяеми източници  
S7: Реализирани пилотни и 
демонстрационни проекти за ЕЕ и 
ВЕИ;  
S8: Наличие на експертиза и ресурс в 
Общинската администрация за 
подготовка и реализация на 
дългосрочни проекти;  
S9: Периодично провеждане на 
информационни кампании и 
инициативи за промяна на 
енергийното поведение на 
населението;  
S10: Оценяване ролята на местната 
власт като модел на интелигентно 
енергийно поведение;  
S11: Подкрепа на активно гражданско 
общество.  

W1: Обща тенденция към запазване 
на потреблението на електрическа 
енергия, съответно запазване на дела 
на отделяните вредни емисии в 
атмосферата;  
W2: Запазване на крайно енергийно 
потребление, поради потребление на 
конвенционална енергия;  
W3: Нерационално използван 
потенциал на енергията от 
възобновяеми източници;  
W4: Недостатъчно реализирани 
проекти за енергийна ефективност;  
W5: Недостатъчно финансиране на 
ЕЕ/ВЕИ дейности  
W6: Недостатъчно ниво на 
информираност на обществеността 
относно начините за рационално 
използване на енергията и 
изпълнение на мерки за пестене на 
енергия;  
W7: Липса на местни и държавни 
стимули за малките и средни 
предприятия при използването на 
ВЕИ;  
W8: Пречки при присъединяването на 
инсталирани ВЕИ мощности към 
електропреносната мрежа – утежнени 
процедури от страна на 
електропреносното дружество;  
W9: Ниска  активност от различните 
заинтересовани страни  
W10: Относително повишаване на 
дела на частните автомобили за 
сметка на обществения транспорт, 
съответно увеличени емисии в 
атмосферата;  
W11: Ограничено прилагане на 
енергоспестяващи мерки и 
използване на ВЕИ в жилищния, и 
транспортен сектор .  
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Възможности / OPPORTUNITIES  Заплахи / THREATS  
O1: Инсталиране на системи, 
използващи енергия от възобновяеми 
източници;  
O2: Въвеждане на пакети от мерки за 
енергийна ефективност в сградите и 
съоръженията;  
O3: Наличие на финансови 
механизми, подпомагащи 
въвеждането на мерки за ЕЕ и ВЕИ;  
O4: Контрол върху 
енергопотреблението в обществените 
сгради;  
O5: Успешни партньорства.  
O6: Популяризиране на ползите и 
възможностите за използване на 
възобновяемите енергийни 
технологии в жилищния сектор и 
транспорта;  
О7: Изграждане на мрежа от 
велосипедни алеи за улесняване 
придвижването на населението като 
екологичен, евтин и здравословен 
начин на придвижване;  
О8: Наличен експертен капацитет за 
сформиране на екип за генериране, 
анализ на информацията, планиране, 
реализация и контрол на мерките за 
енергийна ефективност и използване 
на ВЕИ;  
О9: Обмяна на опит и създаване на 
партньорства в областта на 
устойчивата енергия.  

T1: Повишаване цените на 
енергийните ресурси;  
T2: Сравнително висока цена на 
възобновяемите енергийни 
технологии;  
T3: Премахване на монопола на 
пазара на електроенергия и 
свързаните с това рискове при избора 
на доставчик на енергийни услуги;  
Т4: Запазване на високия дял на 
използване на стари автомобили;  
Т5: Трудности при организиране на 
обитателите в жилищни сгради за 
предприемане на действия по 
изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност;  
Т6: Масова употреба на ниско 
ефективни електро уреди и средства 
за отопление в бита;  
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