
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 
тел. 03072 / 88 01, факс: 03072 / 88 50 

http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ 

2016-2020 г. 

/Приета с решение №............./...............на 
Общински съвет Неделино/ 

2016 година 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmvJPE9Y_LAhVKbRQKHQ3mB6AQjRwIBw&url=http://www.procreditbank.bg/bg/energiyna-efektivnost-za-doma/page/31&psig=AFQjCNEPV3Mef2c0ZSacCHIfMFogjtugRw&ust=1456386720587206


СЪДЪРЖАНИЕ 
 
1.Въведение 
1.1.Нормативна база 
1.2.Кратко описание на общината 
1.3. Приоритети за развитие на общината 
2. Информационна система 
2.1.Производство и доставка на енергия на територията на общината 
2.2. Консумация на енергия на територията на общината 
2.3.Функции на общината в управлението на енергията 
2.4.Обобщена оценка на изходното състояние 
2.5.Потенциал за енергийна ефективност 
3. Цели и приоритети на общинската енергийна програма 
4. Проекти и дейности 
4.1.Енергийна инфраструктура 
4.2.Образование, здравеопазване, социални услуги, спорт, култура, религия, 
административни 
сгради, офис сгради 
4.3. Улично осветление 
4.5. Местни кадри 
4.4. Жилищен сектор, промишленост 
5. Очаквани ефекти от изпълнението на програмата 
5.1. Енергийна инфраструктура 
5.2.Образование, здравеопазване, социални услуги, спорт, култура, религия, 
административни 
сгради, офис сгради 
5.3. Улично осветление 
5.4. Жилищен сектор, промишленост 
5.5. Местни кадри 
6.Организация за изпълнение на програмата, срокове за реализация 
6.1 Институционализиране 
6.2 Срокове за изпълнение на програмата 
6.3. Създаване на система за комуникация 
7.Необходими инвестиции и финансово осигуряване 
7.1 Фонд „Енергийна ефективност" 
7.2 Програми и фондове 
7.3 Бюджетни средства 
7.4 Проект „Модел" - към Програмата „Интелигентна енергия за Европа" 
7.5 Публично - Частно Партньорство 
7.6 Проектно финансиране 
8.Мониторинг, оценка и докладване на резултатите 
8.1. Постигане на съответствие с общоевропейските стандарти 
8.2. Увеличаване на зелените площи.  
8.5. Привеждане на сградите в съответствие със стандартите за енергийна ефективност 
и изискванията на наредбите. 
8.4. Употреба на ВЕИ и подобряване ефективното използване на енергията 
8.3. Прилагане на енерго -ефективни изисквания при провеждането на тръжни 
процедури 
9.Координация, контрол, отчет за изпълнение и актуализация на програмата 
10.Заключение 
 
 
 
 
 
 



СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА: 
 
ВЕИ – Възобновяеми Енергийни Източници 
ЕЕ –Енергийна ефективност 
ЕС –Европейски съюз 
ЗОП –Закон за обществените поръчки 
НПО –Неправителствена организация 
НСИ – Национален статистически институт 
ОИСР –Организация за Икономическо Сътрудничество и Развитие 
ОП – Оперативна програма 
ОПЕЕ –Общинска програма за енергийна ефективност 
ПЧП –Публично частно партньорство 

 
 1.ВЪВЕДЕНИЕ 
 
    1.1.Нормативна база 
 
Настоящата програма е разработена в съответствие с: 
 Енергийна стратегия на България; 
 Закон за енергийната ефективност; 
 Програма на Правителството на Република България; 
 Национален план за действие по промените на климата; 
 Национален план за развитие; 
 Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2015г.; 
 Национална програма за обновяване на жилищните сгради с период на действие от 
2006 до 2020г.; 
 Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна 
ефективност, приета с протокол № 28/14.07.2005г. и План- програма за изпълнението й; 
 Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност,          

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради 
 Наредба № 16-1594 от 13 .11. 2013 г. за обследване за енергийна ефективност,          

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради 
 Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата; 
 Рамкова конвенция на ООН по изменението на климата и Протокола от Киото; 
 Стратегия и политика за развитие на ВЕИ в България; 
 Първи национален план за действие по енергийна ефективност. 
Основание за разработването на настоящата Общинска програма за енергийна 
ефективност е чл.11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност. 
 
1.2.Кратко описание на общината 
 
1.2.1.Местоположение и природо – географска характеристика 
 
 Географско положение 

 
Съгласно разпоредбите  на  ЗРР на територията на Република България се 

обособяват шест райони за планиране, които се  формират на основата на областите в 
зависимост от географското им разположение, икономическото им развитие, броя на 
населението им и перспективите им за развитие. Районите за планиране са с 
наименование и териториален обхват, както следва: Северозападен район за планиране, 
Северен централен район за планиране, Североизточен район за планиране, 
Югоизточен район за планиране, Южен централен район за планиране, Югозападен 
район за планиране. Южният централен район за планиране с център Пловдив включва 
6 области – Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара Загора и Хасково, които 
обхващат най-голям дял от общините в страната - 68 от общо 264. На територията му са 



раз-положени 1511 населени места (28% от населените места в България), в т.ч. 63 
градове и 1448 села. Районът е на първо място по площ (27516,2 km2 – 24,8% от 
националната терито-рия) и на второ по населе-ние (1944,4 хил.д. – 24,9% от общото 
население на страната) в сравнение с другите райони. Той заема централната част на 
Южна България, южната му гра-ница съвпада с държавната граница с Р Гърция и Р 
Турция. В  географско  отношение  Община  Неделино  заема  част  от  централния  
южен  дял  на  Средните Родопи и обхваща територия от 102,3 кв.м и съставлява 3,2 % 
от територията на Смолянска област, която е с площ от 3192.9 кв.км при надморска 
височина от 450 до 1 200 метра. Град  Неделино  се  намира  на  около  60км.  от  
областните  центрове  Смолян(65км.)  и Кърджали(63км. ) и на 165км. от гр. Пловдив. 
На юг общината граничи с община Златоград, на  изток  с  община  Джебел,  на  север  
и  северозапад  с  община  Ардино,  на  запад  и  югозапад  с община Мадан. Общината  
включва  общо  16  населени  места  –  гр.  Неделино  и  селата  Бурево, Долен и  Горен 
Върли дол, Върлино, Гърнати, Диманово, Дуня, Изгрев, Козарка, Кочани, Кундево, 
Еленка, Крайна, Оградна, Средец, Тънка бара.  Според данни от  последното 
преброяване през 2011г, населението на община Неделино  възлиза на  7221 жители. 
Административен, индустриален и културен център е гр. Неделино. Неповторимата  
природа  на Родопите явяваща се уникално съчетание от чист планински въздух, воден 
ресурс, планински и  скален  масив,  биоразнообразие  привлича  любители  на  
планината ,  туристи  и чужденци. Релефът е с планинско- хълмист,  а  в  по-високите  
части  планински, което дава отражение върху цялостното и социално-икономическо, 
селищно и инфраструктурно развитие.  
 
 Климат  
Климатът е преходно континентален и се характеризира със сравнително мека зима 

и горещо лято. Общината е разположена върху терен със силно пресечен планинско 
горист релеф, със средна надморска височина 700м. Влияние върху климатичните 
условия в Община Неделино оказват надморската височина и особеностите на релефа. 
В климатично отношение районът принадлежи към континентално-
средиземноморската климатична област, южнобългарската климатична подобласт и 
източнородопския нископланински климатичен район.  Територията на общината се 
характеризира с континентално – средиземноморски климат с подчертано влияние на 
Беломорието, модифициран от особеностите на планинския релеф, в  по - високите 
части на територията на общината се наблюдава  понижение на температурата, 
увеличение на количеството валежи и скоростта на вятъра. Средиземноморското 
влияние прониква главно по течението на р. Арда, тъй като планинските ридове, 
заобикалящи долината на р. Неделинска и р.Върбица  частично възпрепятстват 
директното му въздействие от юг. Сложният нискоридов и долинен релеф също влияе 
при формиране на отделните елементи на климата, както следва: Средногодишната 
температура на въздуха е 10,8°С с максимум през юли 20,6°С и минимум през януари - 
0,8°С, което говори за умерено лято и сравнително мека зима. Екстремните стойности 
на средногодишната максимална и средногодишната минимална температура са 
съответно 17,1°С и 4,9°С, като средномесечната максимална е през август /28,9°С/, а 
средномесечната минимална през януари /- 3.9° С/. Най висока дневна температура е 
измерена през месец август  38,2° С, най -ниска стойност   е измерена през  януари 
минус -22 С. Годишната температурна сума за периода с активна вегетация е 3500 
градуса, което благоприятства отглеждането на средно топлолюбиви култури. 

 
 Валежи 

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

Община Неделино са интензивните валежи с различно времетраене, които най-често са 
през есента и съчетани с големия водосборен басейн на р. Неделинска са предпоставка 
за големи прииждания на реката. Максималните валежни количества /в mm/ за времето 
от април до октомври се движат от 10,0 за 5 min до 46,3 за 60 min и 59,7 - за повече от 
60 min. Валежите от сняг са характерни за зимния сезон, като снежната покривка се 



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

 
 Води 

 
Характерно явление за река Неделинска са честите наводнения, при които оттокът 

нараства и предизвиква значителни щети. Продължителността на високата вълна трае 
от 28 до 122 часа, като времето на покачване е сравнително кратко - от 10 до 40 часа 
Има случаи в които обемът на високата вълна превишава значително, при което 
водните нива се покачват с 3-4 м. За целите на превантивната защита от наводнения по 
р.Неделинска и притоците й са изградени многобройни прагове, баражи и са 
коригирани отделни речни участъци. В периоди на маловодие нивото на водата в р. 
Неделинска спада до 0,2 м, което води до спадане на нивата на водата в кладенците за 
питейно водоснабдяване и затруднява ползването на вода за други цели. Река 
Неделинска е с ниска честота на пресъхване, но по-голямата част от притоците й 
пресъхват ежегодно. Друга важна съставна част на водните ресурси са подземните 
води. Те са неравномерно разпределени по територията на водосбора и ограничени по 
размер, но изключително важни, тъй като имат голямо значение за водоснабдяването на 
населените места с питейна вода. Експлоатационните запаси на пресните подземни 
води се оценяват на 300-350 л/сек, като около 50% от тях са включени в експлоатация. 
Негативно въздействие върху експлоатационните характеристики на подземните води 
оказват някои от баластриерите в коритото на реката, които водят до неговото 
удълбочаване и съответно до понижаване нивото в някои от кладенците за питейно 
водоснабдяване. На територията на общината няма минерални извори. 

 
 Ветрове 

 
Средната месечна скорост на вятъра е в границите 0.9 до 1.2 м/сек, а 

средногодишната скорост е 1.1 м/сек. През пролетта се наблюдават фьонови ветрове, 
които достигат до 15 м/сек. Преобладават северозападните  и северни  ветрове. 
Значително влияние върху климата имат фьоновите ветрове, които се появяват най - 



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

 
 Почви, растителност и животински свят. 

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

 
 

 Селско стопанство 
 

Селското  стопанство  във  всички  региони  за  планиране  е  изправено  пред 
редица проблеми:  разпокъсана собственост , намаляване на поливните площи, липса на 
техника , липса  на  инвестиции  и  технологии  и  др.  В  годините  на  прехода  вместо  
да  бъде направена крачка напред към преструктуриране и модернизация на аграрния 
сектор, протече процес на “ деиндустриализация “ на отрасъла .  Общината  разполага  
със  сравнително  малко обработваема  земя. Земеделските  територии в общината  
възлизат  на  около  38  663  дка,  от  които  обработваемата  земя  представлява  27  372 
дка ,т.е около 81,6% в т.ч.ниви 20 822 дка, трайни насаждения - 259 дка и естествени 
ливади 6 291 дка. От общите земеделски територи и 15 659 са частни, което 
представлява - 46,7%.  Изготвянето  на  стратегия  за  развитие  на  селското  
стопанство  в Община Неделино , като част от Общия план за развитие за периода 
2012-2015г. подложена на  широко обществено обсъждане и приета от Общински съвет 
, в контекста на европейските регламенти. Отчитането на спецификата и конкретиката 
на региона и  неговите  дадености  и  възможности  могат  да  насочат  общите  усилия  
в  принципно  нова основа,  като  например  развитие  на  биологично  и  алтернативно  
земеделие,  продукцията  от което  се  приема  все  по-  добре  на  европейския  пазар. 
Общината  има  големи  дадености  и възможности в тази посока.   Съществуващите  
специфични  почвено-климатични  условия  са  подходящи  за  отглеждане  главно  на  
картофи,  ориенталски  тютюн,  фуражни  култури,  а  така  също  в  някои населени  
места  на  ягоди,  малини,  етерично-маслени  и  лечебни  растения.  Всички  останали 



култури се отглеждат за лична консумация и нямат стопанско значение. За  лични  
нужди  стопанствата  отглеждат  също  –  фасул,  царевица,  житни култури.  Районът  е  
с традиции  в  отглеждането  на  тютюн  и  картофи  и  това  са  основните  култури. 
Ежегодните количества  картофи,  произвеждани  в  общината  са  в  рамките  на  400-
500  тона. Зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството задоволяват 
предимно личните нужди на населението. Картофопроизводството  в  областта  и  
общината  е  най-застъпено  и  има  много благоприятни условия за развитие на база 
почвено-климатичните условия и натрупания опит от  населението  за  отглеждане,  
прибиране  и  съхранението    на  картофите. Следва  да  се  отчете факта,  че  по-трудно  
се  приема  идеята  за  отглеждане  на  нетрадиционни  за региона  култури. На  
територията  на  областта  и  общината  се  отглеждат  за  масово  производство 
предимно средно ранни и  късни  сортове  картофи. Най-разпространените  сортове  са  
Агрия,  Санте, Морена и ранните сортове Конкорде и Импала. Добре  би  било  
земеделските  производители  да  се  насочат  към  отглеждане  на нетрадиционни  
култури, с  добър  пазар  в  страната  и  чужбина,  а  именно  ягодоплодни култури 
/ягоди, малини, касис, арония и др./. Тази продукция е много търсена сега и в бъдеще 
,има  добра  цена  ,  културите  са  по-подходящи  за  биологично  и  екологично  
земеделие  за разлика от традиционните за региона култури , но поради нетрайността на 
плодовете, липсата на  изградени  хладилни  съоръжения  и  добра организация  за  
бързото  им  изкупуване,  площите все  още  са  минимални.  Възможно  е  това  
производство  да  увеличи  значително  обема  си  при едно  разумно  стимулиране  на  
производителите  за  закупуване  на  специализирана  техника  за съхраняване  и  
транспортиране  на  продукцията.  Освен  това,  повечето  от  ягодо-плодните култури  
са  многогодишни  растения  със  здрава  коренова  система  и  защитават  почвата  от 
ерозия при наклонени терени, което е сериозен проблем в общината . Друга  
възможност  в  развитието  на    растениевъдството  е  отглеждането  на  етерично-
маслени и билкови растения. Овощните  насаждения  са  капиталоемки,  но  създават  
условия  за  дълготрайно, ефективно  земеделие.  Добри  възможности  за  реализация  
на  западните  пазари  имат замразените  плодове  -  череши,  вишни,  касис,  малини,  
ягоди  и  някои  диворастящи  плодове - къпини,  боровинки,  а  от  сушените  плодове,  
на  европейския  пазар  ,  най-добре  се  приемат сушените ябълки и сливи.  На  фона  на  
тези  данни  е  необходимо  да  се  направи  добър  анализ  на  наличните природни  
дадености  и  се  насочат  усилията  към  най  -  рационално  използване  на  наличния 
селскостопански фонд  , включително и в сферата на алтернативно и биологично 
земеделие , билкопроизводство,  трайните  насаждения . След  проведена  анкета  сред  
населението  на общината  се  установи  ,  че  площите  заети  с  картофи  намаляват  
поради  факта  ,че  няма  добри пазари и цени за тази култура. Спецификата на климата 
и наличните горски територии и площи следва да фокусират посоката за развитие на 
региона търсейки традициите и в сферата на животновъдството. Природо-
климатичните условия позволяват отглеждането на крави, овце, пчели, риба и други. 
Основната  част  от отглежданите  крави  са  с  млечно  направление,  за  които  в  
момента има  по-добри  условия  от  гледна  точка  на  фуражния  ресурс.  В  региона  се  
отглежда Българското  родопско  говедо,  което  е  изключително  добре  приспособено  
към  агро-екологичните  условия,  има по-ниско живо  тегло  и  по-нисък  разход на  
фуражи  в  сравнение с другите  породи.  От  друга  страна  е  с  най-висока  
относителна  млечност  и  най-висока концентрация  и  масленост  на  млякото  в  
сравнение  с  всички  отглеждани  в  нашата  страна породи. Тези предпоставки дават 
възможност за получаването на висококачествени продукти: масло,  кашкавал,  сирена,  
извара  и  други.  През  последните  години  се  забелязва  намаляване броя  на  кравите  
в  областта,  поради  ниските  изкупни  цени  на  произведената  животинска продукция, 
високите цени на концентрираните фуражи. За региона концентрираните фуражи се  
внасят  от  полския  регион  и  това  допълнително  оскъпява  произведената  
продукция. Необходимо  е  да  се  вземат  предвид  специфичните  условия  на  региона  
,при  изкупуването  на мляко  и  обективната  невъзможност  при  тази  разпокъсаност  
и  трудно достъпност  на стопанствата  да  се  постигнат  необходимите  хигиенни  
норми, поради  което  мандрите изкупуващи млякото трудно могат да получат лиценз 



за износ на продукция.  Необходимо  е  да  се  осигурят  субсидии  за  стимулиране  на  
производството  на  стоково мляко и месо , които да покрият по високите разходи за 
производството . В региона се отглеждат и овце, но тенденцията през последните 
години е намаляване броя на животните за сметка на увеличаване на средната 
продуктивност. В областта и региона няма условия за производство на концентрирани 
фуражи, а производството на груби такива е с  висока  себестойност.  Всичко  това  
води  до  не  балансирано  хранене  на  животните  и ограничаване  броя  им  в  личните  
стопанства.  Производството  на  овче  мляко,  агнета  за угояване  и  вълна  е  в  
зависимост  от  търсенето  на  пазара,  което  често  пъти  е  проблем  за реализацията  
им.  Трябва  да  се  насочи  вниманието  към  търсене  на  пазарни  ниши  с  цел 
увеличаване производството на тази животинска продукция. Отглеждат  се  240  броя  
кози,  но  поради  ограничителните  мерки  по  осигуряване  на пашата, отглеждането 
им е затруднено. Интензивното  отглеждане  на  зайци  в  страната  заема  все  по-
голямо  приложение.  То може  да  стане  добър  семеен  бизнес  и  алтернатива  за  
заетост  на  много  селски  семейства  в региона на Родопите. Броят на пчелните 
семейства варира около 270. Производството на мед в по-малката си част е за продажба 
на пазара, а останалата част е за лична консумация. В  Неделинска  община  се  
отглеждат  и  около1  500  броя  птици,  предимно  за  лична консумация на яйца и 
месо. В региона има добри условия за съчетаване на отдих и риболов , наличните  
водоеми е добре да се поддържат и предоставят  условия за спортен риболов. Релефът  
и  климатът  в  Неделино  благоприятстват  развитието  на  животновъдство  и  то 
предимно  на  високопланинско  животновъдство.  Базата за развитие на 
животновъдството в областта и в общината е добра. Планинската част  от  региона  
предоставя  възможности  за  използване  на  естествените  пасища  и  ливади  за 
производство  на  висококачествена,  екологично  чиста  продукция  -  мляко  (краве, 
овче, козе), месо, вълна, яйца, мед и др. Броят  на  говедата  през  последните  години  
запазва  едно  постоянно,  но относително ниско  равнище. Над  90%  от  отглежданите  
говеда  са  в  частни  стопанства  -  по  2-3  крави.  В селата  няма  изградени  
изкупвателни  пунктове  или  фабрика  за  производство  на  млечни произведения. 
Няма  стабилен  пазар  за  произвежданата  продукция  на  месо  и  мляко, поради което 
същото се оказва нерентабилно и производителите свиват производството . Аграрният  
сектор  се намира в процес  на  приспособяване  към  европейските  стандарти за 
качество , квоти за износ и др. Неблагоприятните тенденции в развитието на този 
сектор са в  резултат  от  проведената  до  момента  политика , а  именно  силно  
раздробяване  на земеделските стопанства , почти пълно ликвидиране на напоителните 
системи и съоръжения , остаряла  селскостопанска  техника  и  изключително  ниски  
равнища  на  капиталообразуване  в сектора, влошена агрокултура , липса на реални 
субсидии, унищожаване на племенните стада животни и загуба на генофонда, 
практически спряла дейност на селскостопанските научно – изследователски  звена  ,  
липса  на  информация  към  земеделските  производители  и  ред други. Малкият 
размер на имотите с възстановена собственост е една от основните причини за 
ограничена  възможност  за  създаване  на  модерни  европейски  стопанства  с  
рационални размери, където  да  се  постигне  хармонично  съчетаване  на  
производствените  фактори  в аграрния сектор  и ефективната специализация , 
съобразно природните дадености на региона. За да бъде ефективно отглеждането на 
животни, бъдещето без всякакво съмнение е на тези  с  по-големите  ферми.  
Производството  на  краве,  биволско  и  овче  мляко  може  да  стане много  по-
перспективно  и  доходно,  ако  фермерите  своевременно  се  ориентират  в  новите 
условия на пазарна икономика.  Анализът сочи :  

o Видно от показателите общината би могла да  се впише в тази пазарна ниша и 
поради факта,  че  разполага  с  прекрасни  условия  за  развитие  на  екологично  
чисто животновъдство ;  

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

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



 
 Горско стопанство   

 
 Регионално  управление  на  горите  гр.  Смолян    стопанисва  около  2  180  368  дка,  
което представлява  над  70  %  от  площта  на  областта  и  близо  6  %  от  всички  
горски  територии  в страната. Добиваната дървесина в региона е с много добро 
качество и е търсена от различни преработватели в областта и извън нея.  Бъдещето  на  
района  е  пряко  свързано  с  начините  на  стопанисване  и  управление  на горите.  
Устойчивото  стопанисване  на  горите  е  най-добрата  концепция  за  управление  на 
горите в района. То представлява управление и използване на горите по начини 
осигуряващи поддържане  на  тяхното  биологично  разнообразие,  продуктивност, 
възобновителен  капацитет и жизненост. Главната и основната задача при 
стопанисването на горите си остава и запазване и подобряване на водноохранните, 
водорегулиращи и климатообразуващи функции на гората. Извършването на каквито и 
да е дейности в горите трябва да бъде подчинено на опазване на биологичното 
разнообразие и генофонда на областта. Запазената  чиста  природа,  разнообразните  
екосистеми  са  едно  от  най  –  големите богатства  на  общината.  Естествения  горски  
масив  в  тях  представлява  силен  интерес  за търговци  на  дървесина  и  билки.  От   
горите  най  –  разпространени  са иглолистните видове – смърч, ела, бял бор, а от  
широколистна  дървесна растителност – бук, габър, дъб, бреза и дрян. По  състав  
горите  са  смесени.  На  северните  изложения  обикновено  се  срещат  –  бук, габър, 
горун, а на южните и ветровити склонове – бял и черен бор, смрадлика, зановец и др. 
Върху речните наносни терени са се самонастанали черна върба, ива, бъз и по- рядко 
леска. В района макар и рядко върху изсечени терени от смърчови гори се срещат 
благун, келяв габър, а в ниските части на района – явор, шестил и планински бряст. 
Дървесното  богатство  предпоставя  благоприятни  условия  за  развитие  на  
дърводобива  и дървообработващата  промишленост  ,  но  при  благоразумно  
използване    на  горските ресурси , тяхното възобновяване и обновяване. Основните 
проблеми са свързани с болестите по горите (в края на лятото и началото на есента 
боровите гори се нападат от борова процесионка), с повредите по младите борови 
култури от мокър сняг (прекършване на върховете и клоните на дърветата), с 
регистрираните немалко нарушения от незаконна сеч и незаконна паша, с 
бракониерството и в най-малка степен с горските пожари. Проблем представлява и 
недостатъчния брой висококвалифицирани кадри в горското стопанство, преди всичко 
поради липса на интерес у младите хора за професионална реализация в областта на 
дърводобива и дървопреработването. Слабите залесителните мероприятия през 
последните десетилетия като цяло не подобриха общата екологична обстановка в 
общината. Липсата на тези мероприятия засилиха противоерозионните функции на 
горските екосистеми, като доминиращото залесяване предимно с иглолистни видове 
(черен и бял бор) има и някои неблагоприятни последици. Икономическата изгода от 
залесяване с иглолистни видове не може да компенсира по-слабата им водоохранна 
функция, увеличаването на киселинността на почвите и съкращаването на пашата на 
животните, което за тази част на Родопите има важно стопанско и социално значение, 
тъй като подходящите земи за фуражно производство в общината са недостатъчни. 
Поради значителната им площ, горите в община Неделино са важен ресурс за нейното 
социално-икономическо развитие. Все още обаче те не се използват достатъчно 
ефективно и не допринасят в необходимата степен за подобряване на стопанските 
резултати в общината. Горските ресурси  продължават да бъдат включени активно в 
стопанския оборот и да носят повече приходи при цялостното  несъобразяване с техния 
възпроизводствен потенциал. Горите в общината не трябва да са само източник на 
ценна дървесина – перспективите за ефективното им и екологосъобразно използване са 
свързани преди всичко с комплесното усвояване на техния разнообразен природно-
ресурсен и рекреационен потенциал. В този смисъл усилията трябва за бъдат насочени 
към: 

• опазване на горите от незаконни сечи и изграждане на допълнителни горски 
контролни пунктове; 



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

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

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

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

гъби и др. 
 ВиК ифраструктура 

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

-шахтов кладенец I 
-шахтов кладенец ІІ  

Общия дебит на шахтовите кладенци І и ІІ е приблизително 10 л/сек.  
Приблизително около 65% от населението в гр.Неделино се водоснабдява от тези 
шахтови кладенци.  От помпената станция водата се подава до водоем висока зона. 
Водоема висока зона е с вместимост 700 куб.м. Оттук по гравитачен път се захранва по-
голямата част от населението в града. Останалата част от населението (35%)  се 
захранва от няколко водоизточници: Водоизточници (3бр.), каптирани на р. Мързянска 
/приток на р. Неделинска/  

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

Като общия им дебит възлиза на около 3л/сек. Водата от тези каптажи  се подава до 
водоем ниска зона, посредством етернитови тръби Ф-150 с дължина на тръбите 6 км. 
Водоема ниска зона е с вместимост около 200 куб.м. и от него се водоснабдяват 35% от 
населението в града. Към водоема се подава вода и от други водоизточници. 
     - Каптаж „Шайдица” с дебит от 10л/сек. до 20л/сек.,като дължината на   тръбите до 
водоем ниска зона е 7 км.,етернитови тръби Ф-150 
     - Каптаж „Омарев дол” с дебит от 2,5л/сек. до 13л/сек., с дължина на тръбите до 
водоем ниска зона - 3 км. и вид на тръбите  Ф-150 етернитови. Водата подадена до 
водоема ниска зона и от водоема до жителите на гр. Неделино се осъществява по 
гравитачен път. Водопроводите от помпената станция до водоем висока зона-
гр.Неделино, до с. Долен и с. Старцево са напорни с диаметър на тръбите от Ф-130 до 
Ф-160 с обща дължина около 12 км. 
При  водоснабдяване  на  Община  Неделино  се  използват  подземни  и  каптирани 
води. Многогодишни  са  усилията  на  община  Неделино  да  разреши  проблемите  
във  връзка  с водоснабдяването  на  съставните  и  населени  места. Общината  не  
разполага  с  добри  в количествено  отношение  водоизточници  и  има  недостиг  на  
вода  през  летните  месеци. Водоснабдителната  мрежа  е остаряла  и  се  нуждае  от  
подмяна и  реконструкция.  През  2002 г. във връзка с осъществяване на проект по 
програма ФАР   беше подменена част от мрежата – водоснабдителна група гл.клон V в 
гр. Неделино.  Потреблението на вода за една година на един жител е около 34 м³. В 
системата на „ВиК” на  територията  на  община  Неделино  се  използват  подземни  
води  за  питейно-битово водоснабдяване  на  населените  места,  със  средногодишен  
максимален  експлотационен  дебит  Qср. =11,200 л 8сек.  
През  2001  година  започна  регистрирането  на  всички  съществуващи  каптирани  
водоизточници/извори/ с дебит под 10 м³/ ден. През 2002 година е изграден 700 м³ 
водоем за питейни нужди на гр. Неделино. Изградена е 2 км. водопроводна мрежа от 
полиетилен висока плътност Ø75 и Ø90. Извършен е частичен ремонт на 
съществуващите водни съоръжения и водопроводни мрежи в някои населени места.  
Общо подадената вода през 2015 година е 368 хил. м³ , при полезно използвана вода 
184 хил.  м³.  Това  число  недвусмислено  говори,  че  поради  силно  амортизиралата  



водопреносна мрежа значително количество вода се губи и недостига реално до 
консуматорите.” Проблем на ВВМ в общината е факта , че над 50 % от наличната 
такава е изпълнената от  азбесто  -  циментови  тръби.  Тези  тръби  са  силно  
амортизирани  и  в  голямата  си  част  не отговарят на изискванията на "Норми за 
проектиране на водоснабдителни системи". Недостатъците  на  изградената  
водоснабдителна  система  в  града  могат  да  бъдат обобщени в следните направления:  

1)  Слабата форма  на  зониране  на  ВВМ  на  града  определя  наличието  на  
ненужно  високи напори  в  ниските  части,  които  водят  до  увеличаване  броя  на  
авариите  и  оттам  до  загуби  на вода.  

2)  Разликата  в  котите  на  различните  водоеми  води  до  преливане  и  загуба  
на  вода,  а оттам до непълно оползотворяване на водните количества от някои 
водоизточници.  

3)  Амортизираната  вътрешна  водопроводна  мрежа,  изградена  от  тръби  с  
малки  диаметри, не може да осигури постоянни напори в зоните, не могат да се 
поддържат еднакви хидравлични условия във всички квартали на града.  

4)  Започналото  ново  застрояване  не  винаги  е  обезпечено  с  водопроводна  
мрежа  и  
съоръжения,  което  води  до  самостоятелни  неиздържани  технически  решения  за  
водоснабдяване на отделни сгради и улици.  
С  цел  преодоляване  на  посочените  проблеми  и  подобряване  на  водоснабдителната 
мрежа в гр. Неделино и част от населените места в процес на изготвяне са идейни и 
работни проекти  за  изграждане  или  реконструкция  на  вътрешната  водопроводна  
мрежа  в  града  и населените  места.  Необходимо  е  също  така  изграждане  на  
външно  захранване  и  каптажи  за част от населените места .  
С поетапното реализиране на тези проекти ще се реши проблемът с водоснабдяването в  
общината  (реконструкция  на  ВВМ,  зонирането,  проектирането  и  изграждането  на  
допълнително предвидените съоръжения). Необходимо е добро планиране и 
приоритетност в тази  посока,  с  оглед  целесъобразно  разходване  на  наличните  
средства  и  осигуряване  на допълнителни такива по европейските програми и 
фондовете след 2011год.  Тъй като съществуващата водопроводна мрежа е много стара 
в по-голяма част от населените места,  изградена  от  етернитови  тръби  е  наложителна  
подмяна  на  същата  ,  поради  честите аварии  и  течове. При  наличие  на  природни  
дадености ,  в  някои  населени  места  има недостатък на вода , поради липса на 
изградени съоръжения. Като  обобщение -  необходимо  да  се  извърши  реконструкция  
на  ВВМ,  с  което  ще  се намалят загубите на питейна вода и ще се повиши качеството 
на същата. До няколко месеца предстои вкарване в експлоатация и на допълнителен 
водоем от 700 кв.м , с които се цели излишните количества вода, които преливат през 
нощните часове от другите водоеми  да се събира в този допълнителен басейн и по този 
начин да се премахне водния режим през летните месеци. 
 
 Екология 

 
В общината  се извършва контролни замервания за чистотата на атмосферния 

въздух чрез преносимите станции на РИОСВ Смолян, като до сегашния етап не са 
показали отклонения, за които да е информирана общинската управа. Липсата на 
големи промишлени предприятия на територията на общината не предполага наличието 
на значими източници на емисии, които да замърсяват въздуха. Основният замърсител 
на въздуха се явява населението на общината. Главно през зимния сезон, в резултат на 
използването на твърдо гориво за отопление, се повишава концентрацията на сажди във 
въздуха. Поради малобройността на населението и релефа тези замърсявания на 
въздуха не могат да бъдат определени като много тежък проблем. Общината се 
отличава с нисък потенциал на замърсяване на атмосферния въздух. На територията й 
липсват източници и условия за създаване на трайна зона на замърсен атмосферен 
въздух. Един от основните замърсители на въздуха през летния сезон е автотранспорта. 
Друг източник на замърсяване на атмосферния въздух е битовия сектор в населените 
места, който през отоплителния период отделя в атмосферата прах, серен двуокис, 



сажди. Наблюдението и контролът върху състоянието на околната среда се провежда 
по компоненти на средата и фактори, съгласно специализираната и обновена по 
стандартите на ЕС законова рамка. Като цяло, районът е екологически чист. За това 
допринася силно редуцираното индустриално производство, и естествената 
проветривост на района. 

 
 Чистота на водите 

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

 
Заустването  на  непречистените  битови  и  индустриални отпадъчни  води  е основен 
източник  на  замърсяване  на  водите  в  България.  Лошото  състояние  на  
канализационните мрежи или липсата на такива е друг фактор за повсеместно 
замърсяване на водите. По  официални  статистически  данни  за ЮЦР 65% от 
населението е обхванато в канализационна мрежа, но  това  е  условно  по  отношение  
на  Община  Неделино ,  където  изградена  частична канализационна мрежа има само в 
гр. Неделино. Всички останали населени места са без канализация. Приоритет  в  
инвестиционната  екологична  програма  на  община  Неделино  е изграждането,  а  
където  е  необходимо  и  реконструкция  на  канализационните  мрежи  по населени  
места,  строителство  на  отвеждащи  колектори,  както  и  пречиствателни  станции  за 
битови  и отпадни води към тях.  Съществуващото положение показва че  водоснабдени 
от ВиК   са 75 %  от жителите на общината и 25% са  водоснабдени от собствени 
водоизточници. Около 65% от  жителите са обхванати  от  канализиране  на отпадните 
води.  Наличие на пречиствателни станции за питейни води, а също и  наличие на 
ПСОВ  няма. Става ясно, че процентът на обхванатите в канализационната мрежа 
жители на община Неделино е малък. Това налага предприемане на мерки за 



реализацията на останалия процент канализация и строителство на отвеждащи 
колектори. Успоредно  с  реконструкцията  на  водопроводната  мрежа  на  населените  
места  в Общината  е  необходимо  да  се  предвидят  средства  за  изготвяне  на  
проекти,  с  оглед осигуряване на необходими средства за поетапно изграждане на 
канализационната мрежа. В общината няма изградени пречиствателни станции, както 
за отпадни води, така и за питейни води. Реализацията им като обекти е  от 
изключително значение за околната среда в региона и намаляване на риска от 
замърсяване. Възможността  от  възникване  на  епидемии  е  много  голяма,  което  от  
своя  страна  формира  и доста голям риск за здравето на населението.  
 
 Управление на отпадъците 

 
Генерираните  отпадъци  през  последните  6 месеца на 2012 г са 869 тона  за  

община  Неделино,  съгласно отчетните карти от Националната система за екологичен 
мониторинг на МОСВ са следните: Общо за територията на Общината  през 2010г са 
2594,8 м³ . Значителна  част  от  отпадъците  се  извозват  в  депата,  но  съществува  и  
произволно, неорганизирано изхвърляне на отпадъците. Най-често отделни 
предприятия и хора изхвърлят отпадъци край пътищата или реките, което води до 
замърсяване на последните.  Към  настоящия  момент  единственият  източник  на  
финансиране  на  дейностите  по събиране,  транспортиране  и  третиране    на  твърдите  
битови  отпадъци  е  общинския  бюджет. През 2007г. са бракувани 40бр.метални 
контейнера 4м3, поради дълготрайната им амортизация . Със  средства  от ПУДООС  са  
закупени  нови  съдове  за  смет  –  290броя  тип  “  Бобър  “   и  740 бр. поцинковани 
кофи 110л, както и с два сметоизвозващи автомобила,  които покриват  равномерно  
всички  населени  места  в  общината  и  по  този  начин  е  решен  успешно един от 
сериозните проблеми за всяка община – сметопочистването. Прогнозните стойности на 
морфологичния състав на отпадъците общо за цялата община по  години  определяме  
чрез  нормата  на  натрупване  кг/жит/год.  съгласно  Националната програма.  

Общия брой на обхванатото население в съществуващата система за събиране на 
отпадъците е 6203 или в процент от общото население в общината е 68%. Събирането  
и  извозването  на  отпадъците  на  община  Неделино  се  извършва  от специализирано  
звено  към  общинска  фирма  „Хигиена,  чистота  и  благоустройство”.  В Общината  
няма  разделно  събиране  на  отпадъците  и  до  момента  не  са    използвани 
съществуващите  методи  за  преработка  на  отпадъците  преди  предаването  им  за  
крайно обезвреждане. В  отговор  на  изискванията  на  Директива  75/442/ЕС  за  
отпадъците,    Директива 91/689/ЕС  за  опасни  отпадъци  и  Стратегията  на  
Европейския  съюза  управление  на отпадъците, политиката на МОСВ доведе до 
ограничаване на броя на депата и ликвидиране на тези,  които  не  отговарят  на  
нормативните  изисквания. Това налага предприемане на действия  свързани  с  
промяна  на  досегашната  система  на  събиране  на  отпадъци,  водеща  до намаляване 
количеството на отпадъците за депониране, като се въведе разделно събиране и се 
обособи  претоварна  станция.   Кметовете  на  Общините  Неделино  и  Златоград  имат 
споразумение  за  съвместна  дейност  за  управление  на  отпадъците,  включваща  
изграждане  на претоварни станции и въвеждане на разделно събиране. Проблемът с 
опазване и съхраняване на околната среда е проблем на цялото общество , а не  само  на  
отделни  институции. Отношението  на  обществото  към  екологичните  проблеми  е 
или  “неразбиране”  или  “търпимост”.  Недостатъчна  е  образователната  дейност  сред 
подрастващите, у   населението  не  е  формирана достатъчна “екологична  култура”.  
Съгласно  ЗОУ общината  има  изготвена  програма    за  управление  на  отпадъците,  
но  сам  по  себе  си нормативния документ не е достатъчен.  За  района  на  община  
Неделино  е организирано транспортирането на всички отпадъци до сметищното депо в 
град Мадан. Извозването на отпадъците се осъществява, съгласно предварително 
изготвен маршрутен график за обслужваните населени места в общината. В гр. 
Неделино се извозва от 3 до 5 пъти месечно, а в останалите населени места - 2 пъти 
месечно. На територията на община Неделино няма фирми, които да генерират опасни 
отпадъци.  



   
1.2.3. Икономика и промишленост 
Сектор  промишленост 
 
Процесите на деиндустриализация ,които протичаха в страната през годините на 
преход към пазарно стопанство , се съпровождаха със силен спад в индустриалното 
производство , намаляване на дела на заетите  в отрасъла , както и в снижаване на 
участието му в създаваната брутна добавена стойност . В процеса напреструктуриране 
нарастна делът на леката промишленост, търговията и услугите, които са изцяло 
съсредоточени в частния бизнес. Той се разраства бавно и все още не е важен 
генераторна работни места и благосъстояние. Действащите малки предприятия са в 
сферата на шивашката промишленост, търговия, транспорт. Липсата на инвестиции и 
преференции за частния бизнес свива мащабите на малките фирми. Понастоящем 
икономическото състояние на стопанските обекти в общината е сходно с общото 
състояние на икономиката на страната. По-голяма част от фирмите страдат от едни и 
същи явления,характерни за икономическата конюнктура в страната: 
-продължителна ниска икономическа активност; 
-слаба финансова дисциплина. 
Приходите от продажби се използват за материали, суровини, енергия, за работна 
заплата, и натрупване на скромна печалба. Няма възможност да се отделят средства за 
инвестиции, за технологично обновление, за машини и съоръжения, без които не може 
да се провежда политика на обновление. 

На територията на община Неделино извършват дейност следните основни 
предприятия и учреждения общинска и държавна собственост: Общинска 
администрация , “ Електроразпределение – Пловдив “ ЕАД – клон Смолян , АЗ – 
Дирекция “ Бюро по труда “ гр. Златоград, РПУ, ОС“ЗГ” Неделино, Медицински 
център и над 300 частни фирми и дружества. Промишлеността, която до преди 10 
години е осигурявала половината от материалното производство сега отчита нулеви 
показатели. Машиностроителните предприятия са закрити. 

Туризмът е стопански отрасъл с неизползван потенциал в община Неделино. 
Именно този  факт мотивира общинското ръководство за бъдещото му развитие, което 
от своя страна ще допринесе за развитието и на други икономически отрасли като 
селско стопанство, транспорт,търговия, ще окаже благоприятно влияние върху облика 
на нашите населени места. 
Имайки предвид географското разположение и природните дадености на общината, 
историческото наследство, многогодишните традиции има възможност за развитие на 
следните видове туризъм: 
Селски туризъм – Престоят в селата от общината ще даде възможност да се усети и 
навлезе в един бит, който прокарва мостове между времена, култура и традиции. Този 
вид туризъм ще предостави на гостите възможност за идентификация и да живее с 
местното население, да се включи в селскостопанската дейност – в отглеждането на 
културни растения и домашни животни, да опита уменията си в занаятчийски дейности 
и всичко, което е част отежедневието на българското село. 
 
Екотуризъм – този туризъм ще съдейства за повишаване на екологичната култура на 
Населението.Започналото изграждане на 12 екопътеки  на територията на община 
Неделино, ще допринесат за изучаванетона биологичното разнообразие на флората и 
фауната , съхраняване на екосистемите и обогатяването им с видове, характерни за 
местообитанията. 
 
 Културно-познавателен туризъм – този вид туризъм ще спомогне за опознаването 
накултурно-историческото наследство на Общин Недлино. 

Сектор селско стопанство 



Отчитането на спецификата и конкретиката на региона и неговите дадености и 
възможности могат да насочат общите усилия в принципно нова основа , като 
например развитие на биологично и алтернативно земеделие , продукцията от което се 
приема все по- добре на европейския пазар .Община Неделино има големи дадености и 
възможности в тази посока. Съществуващите специфични почвено-климатични 
условия са подходящи за отглеждане главно на картофи, ориенталски тютюн, фуражни 
култури, а така също в някои населени места на ягоди, малини, етерично-маслени и 
лечебни растения. Всички останали култури се отглеждат за лична консумация и нямат 
стопанско значение. 
За лични нужди стопанствата отглеждат също – фасул, царевица, житни . Районът е с 
традиции в отглеждането на тютюн и картофи и това са основните култури .   
        Картофопроизводството заема водеща позиция в селскосто 
стопанството.Ежегодните количества картофи, произвеждани в общината са в рамките 
на 400-500 тона.        Зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството 
задоволяват предимно личните нужди на населението. 
 Региона и общината  има отлични условия за производство на екологично чиста 

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

земеделие ; 
 Потенциал за развитието на отрасъла /дърводобив и дървопроизводство /.  

 
1.2.4. Сграден фонд в общината 
 
Списък на сгради, общинска собственост 

       
       
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО        2015 г. 

№ Вид на 
общинската сграда Адрес 

Година на 
въвеждане на 
сградата в 
експлоатация 

РЗП 
м.кв. 

Инсталация за отоплени  
 
 

  
  

 

1 
Общинска 
администрация 

ул. "Александър 
Стамболийски"104,  гр. 
Неделино 1975 година 920.15  електричество   

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

Парно отопление на пеле  
в експлоатация от 2014г   

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

4 
Читалище " 
Светлина" 

ул. "Александър 
Стамболийски" №100, 
гр. Неделино 1961 година 772  електричесво   

5 
ОУ "Васил Левски " 
Средец 

с. Средец, община 
Неделино 1982 година 2572 печка на  дърва   

6 
СОУ " Св. Св. 
Кирил и Методий" 

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

 Парно отопление –дизел 
в експлоатация от 2007г   

7 
Учен. общ-е " Дичо 
Петров"  

ул. "Александър 
Стамболийски" № 80,  
гр. Неделино 1978 година 3511.98  електричество   

8 ОДЗ " Пролет" 

ул. "Александър 
Стамболийски" № 150, 
гр. Неделино 1984 година 1191  Парно отопление -дизел   



9 ОУ " Васил Левски“ 
ул."Напредък" 14, гр. 
Неделино 1985 година 3098.43 Сградата не се използва    

10 
Учен. общ-е - с. 
Средец  

с. Средец, Община 
Неделино 1982 година 1300 печка на  дърва   

11 
Кметство и 
културен дом 

с.Средец, Община 
Неделино 1980 година 770 печка на  дърва   

12 
Кметство и начално 
училище 

с. Кочани, Община 
Неделино 1985 година 234 печка на  дърва   

13 
Кметство и детска 
градина 

с. Гарнати, Община 
Неделино 1983 година 170 печка на  дърва   

14 Начално училище 
с. Гарнати, Община 
Неделино 1982 година 148 

2 етаж на сградата не  
използва    

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

16 Начално училище 
с. Козарка, Община 
Неделино 1984 година 161 печка на  дърва   

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

18 Начално училище 
с. Кундево, Община 
Неделино 1982 година 94 печка на  дърва   

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

20 Начално училище 
с. Върлино, Община 
Неделино 1984 година 165 печка на  дърва   

21 
Кметство и начално 
училище 

с. Бурево, Община 
Неделино 1985 година 162 печка на  дърва   

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

23 Начално училище 
с. Тънка бара, Община 
Неделино 1986 година 100 печка на  дърва   

24 
Кметство и начално 
училище 

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

25 
Кметство и начално 
училище 

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

26 
Кметство и начално 
училище 

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

27 
Кметство и начално 
училище 

с. Горен Върли дол, 
Община Неделино 1983 година 208 Сградата не се използва    

28 
Кметство и начално 
училище 

с. Долен Върли дол, 
Община Неделино 1983 година 192 Сградата не се използва    

29 
Кметство и 
културен клуб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

с. Диманово, Община 
Неделино 1985 година 99 

1 етаж на сградата не  
използва    

30 Начално училище 
с. Диманово, Община 
Неделино 1985 година 120 Сградата не се използва    

31 
Kлуб "Диманови 
колиби" 

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

32 
Кметство и начално 
училище 

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

 
Социални услуги, предоставяни от специализирани институции – Център за 
социална интеграция и рехабилитация гр. Неделино, Център за настаняване от семеен 
тип ,Център за обществена подкрепа 
Общинска културна инфраструктура - Читалища 
1 Читалище „Светлина 1938г“гр.Неделино 



2.Читалище „Напредък“-1962г с. Средец 
3.Читалище „Зора-2006“с.Изгрев 
 
1.2.5.Транспортна инфраструктура 

Общото състояние на републиканската и общинска пътна инфраструктура 
налага предприемането на спешни мерки. Същата се нуждае от основен ремонт и 
рехабилитация. Извършваните периодични ремонти не подобряват пътната обстановка 
. Налице са пътни участъци свързващи населени места , който са без асфалтово 
покритие и такива който са необезопасени и са предпоставка за сериозни ПТП . 
Липсата на инфраструктура затруднява комуникацията.През зимните месеци някои 
населени места остават без транспортни връзки . 

Пътната мрежа в Смолянска област е сравнително добре изградена. 
Разпределението й  на  територията  на  областта  е  неравномерно.  Пътната  мрежа  2-
ри,  3-ти  и  4-ти  клас  на територията на  областта се нуждае от значителни средства за 
реконструкция, основен ремонт и поддържане, тъй като голяма част от нея е 
разположена в планински район. Общото  състояние  на  републиканската  и  общинска  
пътна  инфраструктура  налага предприемането  на  спешни  мерки. Същата  се  нуждае  
от  основен  ремонт  и  рехабилитация. Извършваните  периодични  ремонти  не  
подобряват  пътната  обстановка . Налице  са  пътни участъци  свързващи  населени  
места  ,  който  са  без  асфалтово  покритие  и  такива  който  са необезопасени  и  са  
предпоставка  за  сериозни  ПТП  .  Липсата  на  инфраструктура  затруднява 
комуникацията. През зимните месеци някои населени места остават без транспортни 
връзки. На  територията  на  Община  Неделино  няма  изградена  железопътна  
инфраструктура . Единствената  пътна  връзка  е  шосейната  ,  поради  което  следва  
усилията  да  бъдат  насочени основно в изграждане , поддръжка и рехабилитация на 
пътната мрежа . Важни пътни връзки на територията на общината е пътя от Пловдив 
през Смолян и Златоград в посока Гърция и от Хасково през Кърджали, Ардино, Бял 
Извор, Неделино и Златоград  в посока Драма, Северна Гърция.  Откриването КПП  
„Златоград” допринася за активиране на туристопотока от и към Гърция. Тези 
транспортни връзки, както и очакваното откриване на  новия път Неделино –Долен, 
който скъсява значително разстоянието към Кърджали и до новото  КПП през прохода 
„Маказа”, са благоприятни  фактори за развитие на общината и региона  в 
средносрочен  и дългосрочен план. 

 
1.3. Приоритети за развитие на общината 
 
В съответствие с анализа и визията за развитие на община Неделино и отчитайки 
възможностите и перспективите за местно развитие и развитие на региона, както и 
структурните проблеми, които трябва да бъдат решени за периода 2014-2020г.  могат да 
се определят следните приоритети: 
Приоритет 1: Развитие на обществената инфраструктура, осигуряваща висок 
жизнен стандарт 
Цел 1.1.Въвеждане на съвременни стандарти и технологии за управление на 
общинската структура 
Мярка 1.1.1.Развитие на съвременните стандарти, съобразени със законодателната 
рамка за управление на общинската инфраструктура 
Цел 1.2. Обновяване и подобряване на техническата и социална инфраструктура 
обслужваща населението на общината 
Мярка 1.2.1. Пътна инфраструктура – разширяване и трайно подобряване на 
състоянието й. 
Мярка 1.2.2.Изграждане и реконструкция на водопреносната  мрежа, предотвратяване 
на потенциални бедствия и гарантиране на качеството на водата 
Мярка 1.2.3.Изграждане на високоефективни преносни мрежи и въвеждане на 
енергийно – ефективни технологии 
Проекти: 



Въвеждане на енергоспестяващи мерки и сертифициране на сгради над 1000 
кв.м.полезна площ, общинска собственост/съгласно Закона за енергийната 
ефективност/; 
Изграждане и реконструкция на мрежите за улично осветление в населените места на 
община Неделино; 
Инсталации /мощности за производство на топлина и/или електрическа енергия за 
общината от възобновяеми енергийни източници/ВЕИ/; разпределителна мрежа за 
биогорива или топлина/ електричество от биомаса. 
Мярка 1.2.4.Разширение и модернизация на инфраструктурата,осигуряваща чиста и 
здравословна околна среда 
Мярка 1.2.5.Изграждане и реконструкция на инфраструктурата с висок социално – 
икономически и културен ефект. 
Проекти: 
Реконструкция на културни центрове, читалища; 
Реконструкция, модернизация и оборудване на общински сграден фонд; 
Обновяване/реконструкция и оборудване на образователната инфраструктура; 
Приоритет 2:Развитие на икономиката на територията на община Неделино и 
увеличаване на нейната конкурентоспособност 
Приоритет 3: Подобряване на жизнената среда и утвърждаване на общината като 
предпочитано място за живот и реализация 
Цел 3.4. Повишаване на ефективността на енергопотребление на битовите и 
обществени потребители 
Мярка 3.4.1. Стимулиране използването на енергийно ефективни мерки от битовите и 
обществени потребители. 
Проекти: 
Изготвяне и реализация на програма за саниране на обществени и частни сгради, 
училища и детски градини 
Изготвяне на програми за енергийната ефективност и възобновяеми енергийни 
източници и реализацията им 
Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност като задължително 
условие при разработването на съответните проекти (топлоизолация, смяна на дограма, 
локални инсталации, връзки към системите за топлофикация, газоснабдителни 
тръбопроводи или алтернативни възобновяеми енергийни източници) 
Приоритет 4: Повишаване на административния капацитет и качеството на 
работната сила 
Общинския план за развитие се базира на редица стратегически и планови документи, 
които се разработват на различни териториални нива и имат конкретни функции по 
отношение 
формирането и прилагането на местната политика за развитие.В тази връзка е налице 
съгласуваност с Националната стратегия за регионално развитие на Република 
България за периода 2004 – 2020г., официални стратегически издания на НСИ, 
секторни стратегии за развитие, оперативни програми, които ще бъдат основен 
източник за съфинансиране на приоритетите залегнали в Общинския план за развитие. 
2. Информационна основа 
2.1.Производство и доставка на енергия на територията на общината 
Електроснабдяването в община Неделино се осъществява от „ЕВН Разпределение 
България” АД, както електро-преносната така и електроразпределителната мрежа към 
нея. 
Дейността на дружеството се осъществява в съответствие с нормативната база за 
енергийния 
сектор в страната, поставена със Закона за енергетиката и приетите поднормативни 
актове. 
Всички населени места са електрифицирани. 
По отношение на енергоносителите, баланса се формира от течните горива (нафта), 
ел.енергия и твърдите горива. 



Разходите за енергия заемат значителн дял от бюджетите на българските общини, а 
България има един от най – високите коефициенти за енергоемкост. Това налага 
прилагането 
на нов подход, ориентиран към програмиране на дейностите по енергийна ефективност 
и въвеждането на енергоспестяващи системи за отопление, осветление и др. 
На територията на общината няма снабдяване с природен газ. Възможности за доставка 
и изграждане на газопроводна мрежа. 
Изследват се възможностите за добиване на енергия от възобновяеми енергийни 
източници – вятърна и слънчева енергия за задоволяване на местното потребление и 
производство на електроенергия. 
2.2. Консумация на енергия на територията на общината 
 
Енергопотребление  

  
 

 

№ Наименование на сградата 

       Потребление на електрическа енергия KW 

2013г 2014г 2015г 

1 Общинска администрация 23600 131 185 84 285 
2 ОДЗ №1 0 23 861 23956 
3 ТИЦ 9700 27 562 6496 
4 Читалище " Светлина" 5 800 5 754 6936 
5 ОУ "Васил Левски " с.Средец 8 200 10 367 7912 
6 СОУ " Св. Св. Кирил и Методий" 52 000 47 800 45 726 
7 Учен. общ-е " Дичо Петров"  19 255 71 361 47 187 
8 ОДЗ " Пролет" 23 000 33 823 13 351 
9 Улично осветление 321 500 297 008 285 335 

 
Общо потребление  463 055 658 721 521 184 

 

Забележка: ОДЗ№1- е в ремонт  2012-2013г, потреблението за 2011 г. е  46000 KW 

От 2014г в сградата на ТИЦ е разположен и Център за социална интеграция и 
рехабилитация, в сградата на Учен. общежитие „Дичо Петров" се намират  Център за 
настаняване от семеен  тип и Център за обществена подкрепа. 

2.3.Функции на общината в управлението на енергията 
Общината като консуматор на енергия. 
Общината като регулатор и инвеститор в енергийния сектор. 
Общината като мотиватор за повишаване на ефективността при производство и 
консумация на енергия. 
Новите функции на общината обуславят: 
Разширяване на обхвата на енергийните програми върху всички енергийни субекти на 
територията на общината 
Обхващане на дейности в обхвата на трите основни функции на общината 
Обособяване на две основни групи дейности – ивестициони и неинвестиционни 
Разширяване на традиционния инструментариум за управление, изпълнение и 
финансиране 
2.4.Обобщена оценка на изходното състояние 
При анализ на енергоемкостта по направление и служби се откроява високия дял на и 
улично осветление, образованието, културни, социални и др. дейности. В 
образованието като фактор най – силно влияе отопляемия сграден фонд с величината си 
като застроена площ и с техническите си характеристики за изолация и топлоотдаване. 



Разходите за ел. енергия се формират главно от уличното осветление и тук  от 
приложените енергоспестяващи мерки, включващи подмяна на част от  старото с ново  
LED  осветление, дава резултат  като намаляват разхода за улично осветление спрямо 
2013г.. Резерви има и в постоянния контрол на графиците за осветление по сезони и 
ценови зони. 
 
 
2.5.Потенциал за енергийна ефективност 
№ Направление Потенциал 
1. Енергийна инфраструктура 
2. Образование 
3. Здравеопазване и социални грижи 
4. Спорт, култура и религия 
5. Улично осветление 
6. Административни сгради,офис 
сгради, 
търговски центрове 
7. Промишленост 
8. Туризъм 
9. Жилищен сектор 
10. Местни кадри 
Потенциалът се съдържа предимно в сградната обвивка, в модернизирането на 
осветлението на помещенията, в автоматизацията и смяната на горивната база на 
отоплителните стопанства и във въвеждането на автоматизация на управлението на 
енергопотребление в сградите. Въвеждане на критерии за енергийна ефективност при 
провеждането на обществените поръчки. Формиране на поведенчески и 
организационни мерки за оптимизиране на енергопотреблението и рационално 
използване на пространството. Повишаване експлоатационната дисциплина и 
квалификация на обслужващия и административния персонал. 
 
3.Цели и приоритети на общинската енергийна програма 
 
Липсата на приложение на мерки за енергийна ефективност през последните години, 
амортизацията на малкото приложени такива, води до нарастващи и ненужно големи 
разходи за енергопотребление. Това в днешни времена прави задължително 
прилагането на енергоефективни мерки, не само за намаляване на разходите, но и за 
повишаването на жизненото равнище и комфорта на потребителите на енергия. В 
синхрон със световната политика мерките водят и до екологични подобрения не на 
последно място. 
Стратегическа цел на енергийната програма – Създаване на предпоставки за 
превръщане на община неделино в енергийно ефективна община и постигане на 
устойчиво развитие. 
Приоритет №1: Повишаване на енергийната ефективност в сградите, общинска 
собственост 
Цел 1.1.Повишаване на енергийната ефективност на общинските сгради 
Очаквани  резултати: 
А) Привеждане на сградния фонд към изискванията на Закона за енергийната 
ефективност и Наредбите за енергийна ефективност, съвместно със саниране на 
сградите; 
Б) Намаляване на разходите за енергия; 
В) Намаляване на разходите за горива; 
Г) Намаляване емисиите от СО2; 
Д) Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради; 
Е) Удължен живот на изброените сгради и техните инсталации и съоръжения. 
Цел 1.2.: Обновяване на уличното осветление в селищата на общината 
Очаквани разултати: 



а/. Подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в 
съответствие с хигиенните норми; 
б/. Намаляване на годишните разходи на електрическа енергия; 
в/. Намаляване на емисиите от СО2; 
г/. Намаляване на уличната престъпност и страха от престъпността; 
д/.Справяне със социалната неравнопоставеност, чрез обновление на районите в 
неизгодно положение; 
е/. Намаляване на пътно-транспортните произшествия; 
Инвестиционни проекти: 
Подмяна на улични и паркови осветителни тела с нови енергоспестяващи с модерен 
дизайн и дълъг живот 
Изграждане, или възстановяване на кабелна и стълбова мрежа 
Подновяване на заземления; изработване на свързващи муфи; подмяна на контактори, 
предпазители, табла за парков стълб, релета и други. 
При целеви групи 1.1 и 1.2, икономията от преструктуриране на сградите и 
уличното 
осветление ще се покаже с точност под 3% след направата на енергообследване и 
бизнес план за съответната сграда. 
Приоритет №2: Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на 
територията на общината 
Цел 2.1: Насърчаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на 
територията на общината 
Очаквани резултати: 
а/. Намаляване на годишните разходи на енергия; 
б/. Намаляване на емисиите от СО2; 
в/. Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради; 
д/. Удължен живот на изброените сгради и на техните инсталации и съоръжения. 
Неинвестиционни дейности: 
2.1.1. Провеждане на кампания за насърчаване на повишаването на енергийната 
ефективност в жилищните сгради; 
Приоритет №3: Въвеждане на управление на енергията на територията на общината 
Цел 3.1: Изграждане на общински институции и кадри по енергийна ефективност 
Очаквани резултати: 
а/. Основаване на общинска енергийна агенция и обучени общински 
ръководители и специалисти за работа в общинската администрация и в общинската 
енергийна агенция. 
б/. Основаване на общинско информационно бюро по енергийна ефективност и 
обучени специалисти за работа в него. 
в/. Основаване на асоциация на енергийните специалисти в общината и обучение на 
местните енергийни специалисти. 
г/. Учредяване на длъжността "общински енергиен мениджър". 
Неинвестиционни дейности: 
3.1.1. Разработване на комплексна програма за: 
-подготовка и основаване на общинско информационно бюро по енергийна 
ефективност; 
-подготовка и основаване на асоциация на енергийните специалисти в общината; 
-подготовка и учредяване на длъжността "общински енергиен мениджър". 
3.1.2. Разработване и осъществяване на програма за обучение на общински 
ръководители и специалисти за работа в общинската администрация и в 
новосъздадените институции по енергийна ефективност. 
Цел 3.2: Проучвания на потенциала за енергийна ефективност в общината и на 
възможностите за неговото оползотворяване 
Очаквани резултати: 
а/. Енергиен баланс, съставен на основата на потенциала на ВЕИ на територията на 
общината и на стратегическата цел за постигане на енергийна независимост. 
б/. Създадени предпоставки за оползотворяване на потенциала на ВЕИ. 



в/. Идентифицирани финансови източници и инструменти за финансиране на проектите 
и дейностите от енергийната програма на общината. 
г/. Енергийна информационна база на общината. 
Неинвестиционни дейности (проучвания): 
3.2.1. Проучване потенциала на територията на общината по отношение на наличието и 
използваемостта на: 
- възобновяемите енергийни източници в различни сектори (вкл. в областта на 
туризма); 
- слънчевата енергия за производство на гореща вода и електричество; 
3.2.2. Разработване на енергиен баланс на общината на основата на установения 
потенциал на възобновяеми енергийни източници. 
3.2.3. Проучване на алтернативни възможности за финансиране на енергийната 
програма на общината, в т.ч. по линия на оперативните програми за регионално 
развитие. 
3.2.4. Проучване на местните нужди от техническа помощ в областта на енергийната 
ефективност. 
Цел 3.3. Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на енергийната 
програма на 
основата на широко партньорство с бизнеса и организации на гражданското общество 
Очаквани резултати: 
а/. Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинската енергийна 
програма. 
б/. Установени трайни публично-частни партньорства между общината и частния 
сектор. 
в/. Въведено управление на енергията на територията на общината. 
Неинвестиционни дейности (проучвания): 
3.3.1. Подготовка и провеждане на широка разяснителна кампания сред населението и 
местния бизнес за целите на общинската енергийна програма и за необходимостта от 
партньорства между участниците в нейното изпълнение. 
3.3.2. Въвеждане на постоянно наблюдение, анализ и оценка на състоянието на 
изпълнението на енергийната програма на общината и публикуване на периодични 
информации. 
След направения анализ и оценка на изходното състояние, както и на потенциала за 
енергийна ефективност в различните сектори на община Неделино бяха избрани 
приоритетни проекти, които да се изпълняват в рамките от Общинската енергийна 
програма 2016-2020г. 
Проектите, както и кратко описание на предвидените дейности, са показани по-долу. 
4. Проекти и дейности 
4.1.Енергийна инфраструктура 
Подготвяне на анкетни форми, съдържащи данни за характеристиките на сградния 
фонд, вътрешните инсталации, данни за въведените мерки за икономия на енергия. 
1.1 Информационен ден за граждани - „Ден на енергийната ефективност" 
Запознаване на гражданите с изискванията на законите за енергийна ефективност и 
ВЕИ и наредбите и правилниците към тях. Представяне на актуална информация ще 
доведе до 
повишаване на информираността и общественото съзнание. 
1.2 Изработване на Общинска програма за устойчиво използване на ВЕИ на основание 
чл.7 от Закона за ВЕИ 
Проучване възможностите за използване на вятърна и слънчева енергия. Постигане на 
устойчиво енергийно развитие. Масова информационна кампания - Общината проявява 
функцията си на мотиватор, предприемайки информационна кампания. 
1.3 Разпространение на брошури, дипляни и др. информационни материали, посочващи 
дейностите и ефективните мерки за намаляване на енергопотреблението. Организиране 
на публикации в регионалните медии. 
4.2. Образование, здравеопазване, социални услуги, спорт, култура, религия, 
административни сгради, офис сгради 



4.2.1. Детайлно обследване и саниране на общински сгради. 
Детайлно обследване и саниране на сградите общинска собственост. Обектите са с 
голямо разнообразие в структурите според предназначението. Общата черта е 
нерационалното използване на енергията, която съществено надхвърля нивата за 
ефективна консумация,постигани в подобни сгради в развитите страни. Отчита се 
застаряване на сградния фонд и амортизиране на инсталациите и оборудването. Някой 
от сградите които се нуждаят от основно обновяване, саниране , подмяна на 
инсталациите за отопление. 
4.2.2. Пред-проектни проучвания и реализация на проекти за монтаж на соларни 
инсталации 
Повишени са в пъти енергийните разходи от електрически бойлери. Внедряването на 
технология за потребление на енергия от алтернативен енергиен източник ще намали 
разхода 
на ел. енергия и вредните емисии, и ще се постигне висок комфорт на обитаване. 
4.2.3. Мониторинг на енергопотреблението след реализирани енергоспестяващи мерки. 
Ползите от подобни проекти трябва да се докажат със съответния мониторинг, 
индикаторите за който са - разход на енергия, спестени средства, повишен комфорт и 
др. 
4.2.4. „Използвай енергията като я пестиш" - I етап. 
Инормационна кампания, насочена към подрастващото поколение, възпитаваща и 
формираща съзнание за разумно ползване на енергията. 
4.3. Улично осветление 
Реконструкция и модернизация на съоръженията за улично осветление и изграждане на 
автоматизирана система за централно управление 
Детайлно обследване на системата в цялата община и предписване на мерки за 
повишаване на енергийната ефективност. 
4.4. Жилищен сектор, промишленост 
„Използвай енергията като я пестиш" - II и III етап. 
Националното използване на енергията, която надхвърля нивата за ефективна 
консумация в частния и обществен сектор, е една от причините общината да 
предприеме 
мерки за информационни кампании. Промяната на съзнанието ще доведе до промяна по 
отношение на енергопотреблението. 
4.5. Местни кадри 
Квалификация на експерти и обучение в новите законови изисквания на ЕС 
Обезпечаване на общинската администрация с кадри, способни да провеждат 
ефективна 
политика и да идентифицират проекти по енергийна ефективност, които да бъдат 
финансирани 
по ОП. 
5. Очаквани ефекти от изпълнението на програмата - икономия на енергия, 
икономически ефект, повишаване на качеството на общинските услуги 
5.1. Енергийна инфраструктура 
Оценяване на съществуващите възможности за икономии с помоща на енергийните 
показатели; повишаване информираността за ползите и предимствата по отношение на 
енергийната ефективност; намаляване на енергопотреблението; оползотворяване на 
местни ВЕИ; постигане на устойчиво енергийно развитие. 
5.2. Образование, здравеопазване, социални услуги, спорт, култура, религия, 
административни сгради, офис сгради 
Намаляване на емисиите от парникови газове в околната среда; намаляване 
потреблението на горива и ел. енергия; привеждане на сградите в съответствие със 
стандартите за енергийна ефективност и изискванията на наредбите; повишаване 
комфорта на обитаване в сградите, което ще спомогне за по-ефективен учебен и 
работен процес; 
разширяване възможностите за провеждане на културни и научни прояви;  



повишаване на съзнанието на подрастващите в ефективно ползване на горива, енергия 
и вода. 
5.3. Улично осветление 
Привеждане на системата в устойчиво състояние; намаляване разходите за поддръжка и 
експлоатация; намаляване на вредните емисии, в следствие намалена консумация на 
електроенергия; повишаване безопасността при движение на пешеходци и създаване на 
комфортна нощна среда. 
5.4. Жилищен сектор, промишленост 
Повишаване на общественото съзнание при ползването на енергия; намаляване 
разходите и потреблението на горива, енергия и вода в частния и обществен сектор. 
5.5. Местни кадри 
Създаване на кадри, способни да провеждат ефективна енергийна политика на 
общинско ниво както и да идентифицират проекти по енергийна ефективност, които да 
бъдат 
финансирани по ОП „Регионално развитие" и по европейски програми и фондове. 
6. Организация за изпълнение на програмата, срокове за реализация 
6.1 Институционализиране 
Важна предпоставка за изпълнението на ОПЕЕ е организирането на дейностите по 
енергийна ефективност. Необходимо е да бъде създадено звено за енергийна 
ефективност, в което да влизат различни специалисти, работещи по проблемите на 
енергийната ефективност. 
Ще се привлекат специалисти от общинската администрация, енергоснабдителните 
предприятия, специализирани фирми, представители на потребителите. 
Общинският отговорник за енергийна ефективност е водеща фигура за пропагандиране 
на енергийната ефективност и провеждането на политика на общината за 
енергоспестяване и постигане на икономически и екологични ползи. Той организира 
създаването и поддържането на информационна база за енергопотреблението в 
общината. 
От общинската администрация ще бъдат включени специалисти от отдел 
„Образование", „Финанси", „Екология", „Регионално развитие", а от останалите 
организации -специалисти енергетици, представители на приоритетни обекти, НПО, 
граждани. 
Ще набират необходимата информация за разработването на конкретни проекти за 
внедряване на енергоспестяващи мероприятия. Ще правят анализи и оценки. Ще 
контролират 
изпълнението на предвидените мероприятия. Изпълнението на конкретните мерки по 
програмата ще се реализират и чрез привличане на външни специалисти. Възлагането 
за изпълнение ще става по реда на ЗОП. 
6.2 Срокове за изпълнение на програмата 
Изпълнението на Общинската програма за енергийна ефективност ще се осъществи за 
период от 4 години. Ще се изготви план за реализация на програмата, където ще се 
вземе под внимание финансовото осигуряване и тежест на програмата върху 
общинския бюджет както във времето така и по отношение на различните източници на 
финансиране на програмата и възможност за нейното реално изпълнение. 
В този период  се планира да се  извършат детайлни енергийни обследвания на 
сградите общинска собственост /административните сгради на кметствата, сградите на 
читалищата и др./, предвидени за енергийно-ефективна реконструкция в програмата, 
повечето от които са подлежащи на сертифициране за енергийна ефективност в 
съответствие със Закона за енергийна ефективност и съответните наредби. През 
всичките години на програмата текущо ще се изпълняват дейностите по събирането, 
обработването и анализ на информацията за състоянието и енергопотреблението на 
всички общински обекти. Тези дейности са важна основа за мониторинг на резултатите 
и актуализирането на общинската програма. 
Важно е да се отбележи, че след извършването на детайлни енергийни обследвания на 
обектите общинска собственост, ще се подредят приоритетни обекти, които притежават 
голямпотенциал за енергийна ефективност.  



6.3. Създаване на система за комуникация 
Всички мероприятия, извършвани по програмата, ще бъдат реализирани с одобрението 
на общински съвет - Неделино. Всички мероприятия ще стават със съдействието на 
ръководителите на отделните обекти. 
7.Необходими инвестиции и финансово осигуряване 
Направления, сектори, проекти и дейности инвестиционни неинвестиционни 
Необходими средства Финансово осигуряване 
   
Енергийна инфраструктура 
Информационен ден заграждани „Ден на енергийната ефективност"; 
Разпространение на брошури, дипляни и др. информационни материали, посочващи     
дейностите и ефективните мерки за намаляване на енергопотреблението. 
Организиране на публикации в местните медии. 
 
Образование, здравеопазване, социални услуги, спорт, култура, религия, 
административни сгради, офис сгради 
 
-Детайлно обследване на общински сгради. 
-Саниране реконструкция и модернизация на общинските сгради и инсталациите в тях- 
5 000 000 лв. Общински бюджет,Европейски програми 
-Пред проектни проучвания и реализация на проекти за монтаж на соларни инсталации 
и други  ВЕИ 100 000 лв. Европейски програми 
Улично осветление 
Реконструкция  и модернизация на съоръженията за улично осветление и изграждане 
на автоматизирана система за централно управление -500000лв. Общински бюджет, 
Европейски програми 
Жилищен сектор, промишленост 
„Използвай енергията като я пестиш" - II и III етап.Общински бюджет 
Местни кадри 
Квалификация на експерти и обучение в новите законови изисквания на ЕС Общински 
бюджет, Европейски програми 
7.1 Фонд „Енергийна ефективност" 
По силата на Закона за енергийна ефективност се създава фонд /глава V от ЗЕЕ/. 
Фондът управлява финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за 
повишаване на енергийната ефективност, съобразно приоритетите, заложени в 
националната стратегия и в националните планове за действие, приети от 
Министерския съвет / Чл. 55. (1)/. 
Фонд "Енергийна ефективност" финансира изпълнението на дейностите и мерките по 
повишаване на енергийната ефективност, с изключение на финансираните от 
държавния бюджет. Средствата на фонда следва да се разходват за възмездно 
финансиране на проекти за развитие на ЕЕ. Фондът може да предоставя нисколихвени 
кредити за проекти в публичния и частния сектори и да осигурява гаранции на 
инвестициите. 
 
7.2 Програми и фондове 
 
Национални фондове и програми, които предлагат възможности за кредитно или 
безвъзмездно финансиране на проекти за ЕЕ. 
7.3 Бюджетни средства 
 
7.4 Проект „Модел" - към Програмата „Интелигентна енергия за Европа" 
 
Подпомага местните власти от новите страни членки на ЕС да станат модел за 
гражданите. Подпомага общините при планирането, изпълнението и оценката на 
дейностите за 



подобряване на енергийната ефективност Разпространява опит и информация сред 
местните 
власти в рамките на Европейския съюз. 
 
7.5 Публично - Частно Партньорство 
Наличието на модерни и качествени публични услуги е основен стимул за 
икономически растеж и оттам за повишаването на жизненият стандарт на населението. 
Правителството на Р България и местната администрация са отговорни за 
осигуряването на обществени услуги и съоръжения. В процеса на своето икономическо 
развитие нашата страна се нуждае от модерни и алтернативни решения в областта на 
публичните услуги и в модернизирането на инфраструктурните обекти и комуналните 
дейности. Международната практика показва, че публично-частното партньорство 
(ПЧП) е един от успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в 
публичната инфраструктура, когато държавния и общинските бюджети не разполагат с 
необходимия ресурс и искат да осигурят по-добра стойност на вложените публични 
средства. Нуждата от инвестиции за изграждане на базисна 
инфраструктура с цел предоставяне на качествени публични услуги в страната налага 
прилагането на иновационни методи за структуриране и финансиране на 
инвестиционни проекти. 
Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно третиране можем да 
обобщим, че ПЧП е дългосрочно договорно отношение между лица от частния и 
публичния сектор за финансиране, построяване, реконструкция, управление или 
поддръжка на инфраструктурата с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, 
където частният партньор поема строителния риск, и поне един от двата риска - 
за наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене. 
ПЧП е истинският начин да се комбинират предимствата на публичния и частния 
сектор, за да се постигне най-доброто по отношение на предоставянето на публични 
услуги и инфраструктурни обекти. 
 
7.6 Проектно финансиране 
Целта е финансирането на нови дългосрочни инфраструктурни или индустриални 
проекти, като кредитополучател е т.нар. проектна компания или съществуващо 
дружество, при което проектът може да бъде обособен отделно както счетоводно, така 
и от гледна точка на системата от обезпечения по кредита. 
Проектното финансиране е схема на кредитиране, която разчита най-вече на 
произхождащите от проекта парични потоци за издължаване, а активите на проекта 
служат за обезпечение на заема. 
 
8. Мониторинг, оценка и докладване на резултатите 
Изпълнението на планираните действия във всяка програма може да изостане от 
предначертания график и действителните резултати да са различни по време и сила от 
това,което се очаква. Много проблеми от такъв характер могат да бъдат смекчени или 
предотвратени при изграждането на система за мониторинг и контрол. Тази система 
осигурява необходимите инструменти, които позволяват да се определи степента на 
изпълнение на планираните стратегически цели. Тя включва установяване на 
индикатори, наблюдение на изпълнението, съпоставка на действителното и очакваното 
изпълнение и предприемане на коригиращи действия, ако се налага. На първо място 
трябва да се създаде система от индикатори, която да показва дали общинската 
програма се изпълнява така, както е приета. 
Основните индикатори от тази система за изпълнение на целите в програмата, са 
следните: 
 
8.1. Постигане на съответствие с общоевропейските стандарти 
 
8.2. Увеличаване на зелените площи 
До 2018 г. да се постигне 80% от нормата за зелени площи в населените места 



Индикатор - квадратни метра зелена площ на човек от населението 
 
8.3. Прилагане на енерго-ефективни изисквания при провеждането на 
тръжни процедури Индикатор 
100% тръжни процедури, при които са приложени изискванията 
 
8.4. Употреба на ВЕИ и подобряване ефективното използване на енергията 
Индикатор - 15% от произведената енергия от ВЕИ, спрямо общо произведената 
енергия 
 
8.5. Привеждане на сградите в съответствие със стандартите за енергийна 
ефективност и изискванията на наредбите. 
Индикатори: 
-в 100% от общинските сгради да се изпълнят комплексни енергоспестяващи мерки 
-поставени температурни датчици и извършване на контролни обследвания 
 
9. Координация, контрол, отчет за изпълнение и актуализация на програмата 
Много важна част от изпълнението на програмата е периодичната съпоставка с 
новопостъпилите данни и при необходимост е възможно включване или изключване на 
обекти съобразено с евентуална нова ситуация. 
Водеща роля в изпълнението на общинската програма за енергийна ефективност е 
отредена на общинската администрация. 
Наблюдението и контролът на общинската програма продължава през целия период на 
нейното действие. Събраната информация, сравнението и направените изводи се 
оформят в доклад. 
Въз основа на тези доклади се изготвя отчета за изпълнение на програмата  
При необходимост от корекция и актуализация на програмата, кметът на общината 
Внася предложение за това отново в Общински съвет. 
ОПЕЕ има отворен характер и в пет годишния срок на действие ще се  
усъвършенства, допълва и променя в зависимост от ново постъпилите данни, 
реалните потребности, срещаните проблеми и финансовите възможности 
 
 
Програмата е приета с Решение № …..……. по Протокол № ……… от заседание на 
Общинския съвет, състояло се на ………….………..16 г.                                                                       

 
Изготвянето на набелязаните общински програми е задължителна част от държавната 
политика по ЕЕ и налага участието на съответните регионални и местни 
структури.Разработването им и изпълнението на предвидените в тях проекти е част от 
регионалната политика за устойчиво развитие. 
С Общинските програми по енергийна ефективност се цели да се повиши 
ефективността на използване на енергийните ресурси;да се намалят 
енергопотреблението и вредните емисии в атмосферата; да се осигури здравословна 
среда чрез подобряване на микроклимата; да се създадат предпоставки за финансиране 
на мероприятия за енергийна ефективност;енергийната ефективност да стане една от 
приоритетните общински дейности 
  
 


