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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Енергийната ефективност представлява извличане на максимална полза от всяка 

единица енергия чрез използването на съответните модерни технологии за задоволяване 

на ежедневните нужди от потребление. По този начин, общоприетото понятие за 

енергийна ефективност е далеч от старите представи за икономия на енергия. Тя е най-

лесният и ефективен начин за намаляване на енергийната консумация и същевременно 

предотвратява замърсяването на околната среда. 

Значим и актуален за всички общини е проблемът за опазване на околната среда 

и ефективното използване на енергийните ресурси на тяхната територия. В тази връзка, 

за реализиране на националната политика по енергийна ефективност е необходимо 

активното участие на общините, тъй като те са основен фактор, от чийто действия зависи 

повишаването на енергийната ефективност на сградите и комуналния сектор на тяхната 

територия. Повишаването на енергийната ефективност е дейност, която е носител 

едновременно, както на висок екологичен и социален, така и на непосредствен 

икономически интерес. 

 

1. Основание за разработване на Програмата за енергийна ефективност на 

община Якоруда за периода 2016-2025 

Програмата за енергийна ефективност на община Якоруда е изготвена в 

съответствие с чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност и Указанията на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие относно структурата и съдържанието на 

общинските програми за енергийна ефективност. 

ПЕЕ е изготвена в тясно съответствие с принципите на Енергийната стратегия на 

Република България до 2020 г., приета от Министерския съвет с Решение №133 от 09 

март 2011 г. (чл. 7, ал. 1 от ЗЕЕ). В допълнение на основния национален стратегически 

документ в областта на енергийната ефективност, се разработва и приема Национален 

план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г. При разработката на ПЕЕ са 

използвани и следните стратегически документи: 

 Годишен отчет за изпълнението на Националния план за действие по 

енергийна ефективност 2014-2020 г.; 

 Програма за енергийна ефективност на община Якоруда за периода 2012-2015 

г.; 

 Общински план за развитие на община Якоруда за периода 2014-2020 г.; 

 Справки, годишни доклади и отчети на Община Якоруда. 

Други използвани източници на информация са както следва: 

 Официални данни и статистическа информация от НСИ, АУЕР и други; 

 Информация, предоставена от дирекциите и отделите на Общинска 

администрация - Якоруда; 

 Относимите и приложими нормативни и поднормативни актове; 
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 Интернет сайтове и портали: Официален сайт на Община Якоруда, ИАОС и 

други. 

2. Политика по енергийна ефективност на ЕС 

Европейската енергийна политика е разпределена в няколко приоритетни 

направления: 

 овладяване на негативните промени в климата; 

 намаляване енергоемкостта на икономиката и увеличаване на енергийната 

ефективност, включително към енергийно независими сгради; 

 ограничаване на външната зависимост на Европейския съюз (ЕС) от вносни 

енергийни ресурси; 

 насърчаване на икономическия растеж и заетостта, като по този начин да се 

обезпечи сигурна и достъпна енергия за потребителите. 

Тези приоритети не могат да бъдат постигнати без наличието на развит вътрешен 

енергиен пазар. Устойчивото енергийно развитие е изведено като център на енергийната 

политика. 

Европейската Комисия е изнесла следните точки в зелената книга за сигурност на 

енергоснабдяването: 

 Според предположенията на експерти, ако не бъдат взети крупни мерки, 

зависимостта на Европейския съюз от външни енергийни доставки ще достигне 

до 70% до 2030 г., най-вече заради увеличаването енергийното потребление. 

 Европейският съюз разполага със сравнително малко време, за да повлияе на 

условията за енергоснабдяване и разпределение, било чрез изграждането на нови 

мощности или чрез подобрение в преноса и разпределението на енергия. За целта 

усилията трябва да се концентрират върху увеличаването на енергийната 

ефективност и контролирането на енергопотреблението, най-вече чрез 

възможност за използване и търсене на услуги в сферата на енергийната 

ефективност. 

 Тъй като отделянето на CO2 и други парникови газове в ЕС постоянно се 

увеличава, става все по-трудно да се реагира на предизвикателството за 

изпълнение на задълженията ни към протокола от Киото. Тъй като 94% от CO2 

емисиите, (CO2 e най-разпространения парников газ), биват предизвикани от 

човешки дейности, свързани с и дължащи се на използването на енергия, тази 

област има уникалната възможност да допринесе за сигурността на енергийните 

доставки и да понесе отговорността за проблемите в климатичните промени, 

както и да се погрижи за увеличаването на конкурентоспособността на 

промишлеността и заетостта. 

В допълнение, на 3 март 2010 г. Европейският съюз прие Стратегия за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”, която цели да помогне на страните-

членки да излязат от икономическата криза и да превърне ЕС „в интелигентна, устойчива 
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и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално 

сближаване” през следващия десетгодишен период. 

Три са приоритетите на „Европа 2020”: 

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

иновации; 

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

икономика с по-ефективно използване на ресурсите; 

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

която да доведе до социално и териториално сближаване. 

По отношение изменението на климата и устойчивостта на енергетиката Стратегията 

си поставя за цел постигането на целите 20/20/20: 

 намаляване на емисиите на въглероден двуокис поне с 20% в сравнение с нивата 

през 90-те години (или с 30%, при условие, че и други развити страни се 

ангажират със сравнимо намаляване на емисиите си и че е налице адекватен 

принос от развиващите се страни според техните отговорности и възможности); 

 нарастване на дела на възобновяемите енергийни източници в крайното 

енергийно потребление с 20%; 

 увеличаване на енергийната ефективност с 20%. 

Целите в Стратегията показват каква е желаната визия на ЕК за Европейския съюз по 

отношение на ключови параметри до 2020 г. Всяка страна-членка приспособява 

Стратегията към специфичните условия на национално ниво. 

В този контекст, енергийната политика на община Якоруда следва да е насочена и 

към дейности, осигуряващи целите, изброени в Протокола от Киото и Лисабонската 

Стратегия за създаване на „конкурентоспособна, динамична, иновативна, с фокус към 

знанието и науката, икономическа област“. 

3. Политика по енергийна ефективност на България 

Националните цели в областта на енергийната ефективност, които си поставя 

България до 2020 г., са следните: 

 намаляване на емисиите на парникови газове спрямо 1990 г. с 20%;  

 20% дял на ВЕИ в общия енергиен микс и 10% дял на енергия от възобновяеми 

източници в транспорта; 

 подобряване на енергийната ефективност с 20%. 

Националната енергийна стратегия 2020 г. е насочена към преодоляване на основните 

предизвикателства пред българската енергетика към настоящия момент, а именно:   

 високата енергийна интензивност на БВП - въпреки тенденцията на растеж, 

енергийната интензивност на националния БВП е с 89% по-висока от средната за 

ЕС (при отчитане на паритета на покупателната способност); 

 високата енергийна зависимост - България осигурява 70% от брутното си 

потребление чрез внос - природен газ, суров нефт, ядрено гориво. Традиционно 

вносът е от Русия; 
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 необходимостта от екологосъобразно развитие - България е изправена пред 

предизвикателствата от промените в климата, повлияни от нарастването на 

обема на емисиите от парникови газове. Промените в климатично изражение, 

биха довели и до драстични изражения в икономически аспект. 

Националната енергийна стратегия е съобразена с актуалната европейска рамка на 

енергийната политика и световните тенденции в развитието на енергийните технологии. 

Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. има следните главни цели: 

 насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност при крайните 

потребители; 

 подкрепа, включително чрез държавни гаранции, на проекти за управление на 

потреблението, които имат значителен социален ефект; 

 насърчаване развитието на по-икономични от електрическата енергия 

възможности за отопление и подобряване на достъпа на населението до тях; 

 пренасочване на електрическата енергия към по-високотехнологични нужди на 

икономиката и намаляване на цената й чрез отлагане на скъпи инвестиции 

(изграждането на ефективни системи за газификация или топлофикация, 

изисква по-малко средства, отколкото изграждането на електрическа мощност 

за задоволяване на същото потребление); 

 премахване на изкривяванията при цените на различните видове горива и 

енергии за отопление, така че да се създадат действащи стимули за 

енергоспестяване от населението; 

 подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия; 

 насърчаване на комбинираното производство на топлинна и електрическа 

енергия; 

 намаляване на енергийните загуби. 

Всичко това подчертава необходимостта от изготвянето на анализи, планове и 

програми за енергийна ефективност, чрез които да се оптимизират енергийните 

структури, чрез описване на мерки и начини за справяне с тези глобални проблеми, което 

от своя страна ще доведе до: 

 икономия на енергия - определя се къде, какъв вид и какви количества енергия се 

изразходват неефективно и как да се насочат усилията, така, че да се оптимизира 

изразходването на огромно количество енергия; 

 специфично електропотребление - установява се фактическото състояние на 

енергийното потребление и се определя специфичното електропотребление за 

единица продукция; 

 нормиране на енергийните разходи - дава се възможност да се усъвършенстват 

енергийните загуби и тяхното намаляване да се използва като икономически 

стимул; 

 ефективно изразходване - определя се каква част от енергията се изразходва в 

основното производство и каква част в допълнителни и спомагателни дейности, 

като по този начин се разкриват местата с голям разход или преразход на енергия; 
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 загуба на енергия - установяват се загубите на енергия при нейното пренасяне, 

преобразуване и използване. Оценяват се получените загуби и се разкриват 

местата и причините за евентуалното им отклонение от нормалните 

(икономически целесъобразните) стойности; 

 интензитет на натовареност - оценява се доколко са натоварени преносните и 

преобразуващите енергийни съоръжения; 

 развитие на иновациите в енергетиката - разкриват се възможностите за замяна на 

един вид енергия или енергоносител с друг, икономически и/или екологично по-

изгоден; 

 икономически ефект - дават възможност да се определи икономическият ефект от 

прилагането на технически мероприятия за икономия на енергия или други 

подобрения на технологичните процеси. 

В тази връзка подготовката, създаването и реализирането на общинска програма за 

енергийна ефективност е важна стъпка в утвърждаването на ефективната национална 

енергийна политика. 

4. Политика по енергийна ефективност на община Якоруда 

Общинската програма за енергийна ефективност е важна стъпка в енергийната 

политика на Община Якоруда. Една интелигентна, устойчива енергийна политика е 

съвкупност от политиката за опазване на околната среда, икономическата, 

иновационната и социалната политика. Тя предоставя големи възможности за съчетаване 

на нужните мерки за опазване на климата с нови технологични и икономически дейности 

с перспективни работни места. 

Основа за изготвяне на Програмата за енергийна ефективност за периода 2016-

2025 г. на община Якоруда ще бъде анализът върху общото състояние на енергийното 

потребление в общината и възможностите за внедряване на мерки за енергийна 

ефективност. За тази цел е събрана първична информация от официални източници по 

сектори. Успоредно е направен преглед на действащата нормативна уредба в областта на 

енергийната ефективност и стратегическите документи на община Якоруда, с цел 

запознаване с политиките за развитие на общината в областта на енергийната 

ефективност, както и с резултатите от реализирани проекти/дейности за енергийна 

ефективност на нейната територията. Програмата е съобразена и с областната стратегия 

за развитие на област Благоевград 2014-2020 г., Регионален план за развитие на Ю3Р 

2014-2020, както и други стратегически документи на местно и областно ниво. 

Основната цел на община Якоруда е намаляване енергийната интензивност на 

произведения БВП, чрез намаляване енергийната компонента във всички икономически 

сектори - крайни потребители на горива и енергия: индустрия, транспорт, услуги, бит и 

селско стопанство. 

Реализирането на Програмата за енергийна ефективност на община Якоруда ще 

доведе до: 

 намаляване разходите в бюджета на общината и нейните граждани; 
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 намаляване вредните газови емисии и емисиите на парникови газове, отделяни в 

атмосферата; 

 подобряване параметрите на околната среда; 

 намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на енергиите и 

горивата върху крайните потребители и подобряване комфорта на живот на 

домакинствата; 

 рационално използване и забавяне на процеса на изчерпване на природните 

енергийни ресурси; 

 създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за 

услуги и т.н.) на енергийно ефективни съоръжения. 

II. Профил на община Якоруда 
 

1. Географско положение 

Община Якоруда е разположена в североизточната част на област Благоевград върху 

площ от 339,3 кв. км. Средната надморска височина на общината е 1 603 м, а града се 

намира на 898 м. надморска височина. 

Граничи с общините Самоков и Костенец от Софийска област, Белово и Велинград 

от област Пазарджик и община Белица.  

Общината е съставена от осем населени места – общинският център гр. Якоруда и 

седем села, разположени в югоизточната част на общината (с. Аврамово, с. Бел камен, с. 

Бунцево, с. Конарско, с. Смолево, с. Черна Места, с. Юруково и гр. Якоруда). 

2. Релеф 

Територията на община Якоруда се характеризира с планински и полупланински 

релеф, обхващащ части от Рила и Западните Родопи, както и тясната долина в горното 

течение на р. Места.  

Средната надморска височина на общината е 1 603 м., а средният наклон на терена 

е 11,1%, което влияе неблагоприятно върху икономическото и инфраструктурното 

развитие на общината, както и върху развитието на селищната мрежа. 

3. Климат 

Климатът е умереноконтинентален със слабо изразено средиземноморско 

влияние, проникващо по долината на р. Места, средната годишна температура е 8ºС. 

Зимите са студени, като средната януарска температура е -2ºС. Снежната покривка се 

задържа около 150 дни в годината. Лятото е кратко и прохладно със средна температура 

през м. юли 18ºС. 

4. Води 

Водните ресурси на общината се формират от реките Черна и Бела Места, както 

и от няколко малки реки (Джебре, Чесна, Якорущица, Гниле и Лязарец).  
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Река Места се образува от сливането на реките Бела и Черна Места над гр. 

Якоруда. За условно начало е приет изворът на десния ѝ приток Бела Места на 2 240 м. 

надморска височина. Намира се над езерото Грънчар в Източна Рила и има координати 

42°07°10° северна ширина и 23°35°10° източна дължина. Водите от извора и тези, 

изтичащи от езерото Грънчар, се сливат в река Грънчарница (14,9 км дължина и 49,3 кв. 

км водосборен басейн), която преди да се влее в Бела Места приема няколко притока. 

Левите са малките рекички Ропалица, Янчова река и Джеенем дере, а десен приток е река 

Баненска. Река Черна Места води началото си от 2 620 м. надморска височина и извира 

от Източна Рила под имената Раждавица и Софан (Софаница). Изобилните валежи, 

продължителното снегозадържане и наличните горски ресурси обуславят пълноводието 

на реките. 

На територията на община Якоруда са разположени пет високопланински 

естествени езера - Гранчар, Сухо езеро, Рибно, Мъртво и Синьо езеро и част от язовир 

Белмекен. Езерата представляват неизползван ресурс за туристическо предлагане. 

Езерата и прилежащата територия е държавна собственост, с изключение на Рибното 

езеро, което е общинска собственост. На р. Бела Места са създадени пъстървови ферми, 

такива ферми се изграждат и на други водоеми.  

В землището на гр. Якоруда, в местността Баните, има находище на термални 

води с местно значение с дебит 32 л/сек и температура 42ºС. Водата е бистра, безцветна, 

без мирис, подходяща за ежедневна трапезна употреба. Проучванията я характеризират 

като термална, алкална, сулфатно-хидрокарбонатна, натриево-флуорна. Минералната 

вода има приложение в балнеологията, като е подходяща за лечение на стомашно-

чревни, бъбречни и кожни заболявания. Това дава възможност за развитие на 

настанителна база и обогатяване на туристическото предлагане. 

 

5. Почви 

 В община Якоруда среднопланинския пояс е зает от кафяви горски почви и 

планинско-горски тъмноцветни почви. Най-високите части са покрити с планинско-

ливадни почви и недоразвити скелетни почви, а канелените горски почви заемат най-

ниските пояси на планинските склонове. Ниските части по долината на р. Места са заети 

от алувиални и алувиално-ливадни почви.  

Състоянието на почвите в общината е сравнително добро, като се има предвид, че 

горския фонд заема 62% от площта на общината, а обработваемата площ е около 54 174 

дка, стопанисвана от частни стопани.  

Почвено-климатичните условия и силното вертикално разчленение на релефа са 

довели до развитието на силна и много силна степен на ерозия, особено в обезлесените 

участъци. Средногодишно плаващия наносен отток е от 150 до 500 т/кв. км. Почвената 

ерозия оказва извънредно неблагоприятно влияние върху развитието на селското 

стопанство, унищожават се земеделски земи, разрушават се съоръжения. Почвеното 

плодородие и продуктивността на основните земеделски култури намаляват средно с 

50%  при такива средно и силно ерозирали почви.  
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Към момента няма регистрирано замърсяване на почви на територията на Общината 

с тежки метали, пестициди, нефтопродукти, нитрати и други замърсители. 

6. Биоразнообразие 

Растителен свят 

На територията на община Якоруда като естествено растящи дървесни видове са 

разпространени бял бор, черен бор, смърч, ела, бяла мура, клек, бук, зимен дъб, габър, 

цер, елша, върба, трепетлика, офика, шестил, дива череша, явор, благун и други. Чрез 

залесяване са създадени култури от бял бор, смърч и по-ограничено от ела, черен бор, 

лиственица, дуглазка, червен дъб и др. В състава на растителните формации участват и 

следните храстови, полухрастови и тревни видове: хвойна, глог, шипка, леска, червен 

бъз, малина, ягода, черна и червена боровинка, връшняк, птиче грозде, лазаркиня, папрат 

беладона, коприва, заешки киселец, валезиева власатка, планинска власатка, халерова 

власатка, светлика, лечебна медуница, чашкодрян, зъбник, картъл, алпийска ливадина, 

алпийска роза, петниста тинтява, извита острица, гъжва, скална полевица, 

триделнолистна дзука, жерардиева класица и др.  

Характерни за територията на общината са българските ендемити (рилски 

равен) и балканските ендемити (румелийска жълтуга). Растенията рилска иглика, 

божествена иглика, павловско шепиче, янкиев лопен, рилско подрумниче, българско 

омайниче и давидово винче се срещат единствено в Рила планина и никъде другаде по 

света. Защитени растения, вписани в Червената книга в категориите “редки” и 

“застрашени от изчезване” са: Преходна мурава, Сплеснат плаун, Обикновена кандилка, 

Родопска горска майка, Дребна чаровница. 

Животински свят 

Разнообразен е птичият свят - водна бъбрица, балканска чучулига, алпийската 

чучулига, глухари, лещарка, пернатонога кукумявка, трипръст кълвач, сивогушата 

завирушка, кръсточовка, сврака, врабче, синигер, кос, горска зидарка и др. От 

бозайниците са разпространени кафявата мечка, горската полевка, лисица, невестулка, 

черен пор, пъстър пор, златка, катерицата. В преходната част между алпийският и 

планинско-горския пояс в хвойновите храсталаци най-често се срещат мечки, глигани, 

сърни, понякога и елени. От дребните бозайници характерна е подземната полевка. От 

влечугите характерно земноводно животно е планинската жаба. От групата на 

безгръбначните животни са разпространени пеперуди, боровия копринопред и 

буковото пауново око. 

Част от защитените животни в алпийския район са: насекоми - червена горска 

мравка, бръмбар носорог, алпийска розалия; от земноводните – дъждовник, обикновен 

тритон, дългокрака горска жаба, жаба дървеница; от влечугите - слепок, смок-мишкар; 

от птиците – всички с изключение на някои водоплаващи и Вранови; от бозайниците – 

таралеж, обикновена кафявозъбка, мечка, невестулка, пъстър пор и вълк; от влечугите - 

усойница и живороден гущер. Характерно земноводно е алпийския тритон (включен в 
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Червената книга). Най-високите части на Рила (над 2 600 м.н.в.) се характеризират със 

сурови климатични условия, при които живеят студенолюбиви видове животни от 

арктичен и бореален произход. Среща се дива коза. За този пояс характерни птици са:  

скален  орел,  планинска  пъстра завирушка,  скалолазка,  белогърд бързолет, скална 

лястовица и др. От безгръбначните видове животни широко разпространение имат 

пеперудите и твърдокрилите насекоми - бръмбар бегач. 

7. Социално-демографска характеристика 

7.1. Динамика на населението  

По данни на НСИ, към 31.12.2015 г. населението на община Якоруда е 10 224 д. 

или 3,27% от населението на област Благоевград. През периода 2010-2013 г. се 

наблюдава тенденция към увеличение на населението в общината – увеличение със 188 

д. (1,8%) за 2013 г. спрямо 2010 г. (10 307 д.). След 2013 г. е отбелязано намаление в броя 

на населението – намаление с 271 д. (2,6%). Градското и селското население за 

разглеждания период имат относително равни дялове, като градското население заема 

малко по-висок дял (54%).  

7.2. Разпределение на населението по възрастов и полов признак  

Разпределението на населението по възраст и пол е следното: 

Таблица 1. Възрастова структура на населението на община Якоруда за периода 

2010-2015 г. 
Показател/Години 2010 2013 2015 

Общо 10 307 10 495 10 224 

мъже 5 010 5 159 5 002 

жени 5 297 5 336 5 222 

Под трудоспособна възраст 1 668 1 677 1 625 

мъже 818 844 815 

жени 850 833 810 

В трудоспособна възраст 6 648 6 805 6 519 

мъже 3 438 3 559 3 417 

жени 3 210 3 246 3 102 

Над трудоспособна възраст 1 991 2 013 2 080 

мъже 754 756 770 

жени 1 237 1 257 1 310 

Източник: Национален статистически институт 

Данните от таблицата показват, че по отношение на възрастовата структура на 

населението през периода 2010-2015 г. се наблюдават следните тенденции:  

 Населението в под трудоспособна възраст намалява с 43 д. (2,58%) за 2015 г. (1 

625 д.) спрямо 2010 г. (1 668 д.).;  

 Населението в трудоспособна възраст намалява със 129 д. (1,94%) за 2015 г. (6 519 

д.) спрямо 2010 г. (6 648 д.);  

 Населението в над трудоспособна възраст се увеличава с 89 д. (4,47%) за 2015 г. 

(2 080 д.) спрямо 2010 г. (1 991 д.).  



 

 
 

 

13 
 

През разглеждания период данните от НСИ показват, че мъжете заемат по-голям 

дял спрямо жените в групите под и в трудоспособна възраст, за разлика от групата над 

трудоспособна възраст, където жените са повече. 

7.3. Естествен и механичен прираст на населението 

Броят на населението в общината се обуславя и от факторите естествен и 

механичен прираст на населението. 

Таблица 2. Естествено движение на населението по области, общини и пол за 

периода 2010-2015 г. 

Година 
Област/ 

Община 

Живородени Умрели Естествен прираст 

всичко момчета момичета всичко момчета момичета всичко момчета момичета 

2010 
Благоевград 3 360 1 724 1 636 3 931 2 155 1 776 -571 -431 -140 

Якоруда 122 59 63 129 61 68 -7 -2 -5 

2013 
Благоевград 2 883 1 507 1 376 3 740 1 996 1 744 -857 -489 -368 

Якоруда 108 51 57 126 63 63 -18 -12 -6 

2015 
Благоевград 2 993 1 527 1 466 4 075 2 217 1 858 -1 082 -690 -392 

Якоруда 83 44 39 154 77 77 -71 -33 -38 

Източник: Национален статистически институт 

От данните в таблица 2 могат да се направят следните изводи по отношение на 

естественото движение на населението в община Якоруда през периода 2010-2015 г.: 

 Раждаемостта се характеризира с отрицателна тенденция – общият брой на 

живородените е намалял с 39 д.; 

 Смъртността има колебливи стойности – в периода 2010-2013 г. намалява, за 

2013-2015 г. започва да се увеличава. Като цяло, изменението на смъртността в 

общината за 2015 г. спрямо 2010 г. е в посока увеличение; 

 През целия разглеждан период смъртността бележи по-високи стойности спрямо 

раждаемостта, поради тази причина и естественият прираст в община Якоруда за 

периода 2010-2015 г. се характеризира с отрицателни стойности. 

Данните за механичното движение на населението в таблица 3 показват, че: 

Таблица 3. Механично движение на населението в община Якоруда за периода 2010-

2015 г. 
Година Заселени Изселени Механичен прираст 

2010 91 127 -36 

2013 45 113 -68 

2015 58 149 -91 

Източник: Национален статистически институт 

Броят на заселените до 2013 г. бележи тенденция към намаление (намаление с 46 

д. за 2013 г. спрямо 2010 г.), след което започва да нараства (увеличение с 13 д. за 2015 

г. спрямо 2013 г.). Броят на изселените също намалява до 2013 г. (намаление с 14 д. за 

2013 г. спрямо 2010 г.), след което започва да нараства (увеличение с 36 д. за 2015 г. 

спрямо 2010 г.).  

През целия разглеждан период (2010-2015 г.) броят на изселените е със 

значително по-високи стойности спрямо този на заселените, което е видно и от 

отбелязаните стойности за механичния прираст в общината, който остава отрицателен. 
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8. Икономически характеристики 

Община Якоруда е слаборазвита с аграрно-промишлена структура, като местната 

индустрия е доминирана от дърводобива, машиностроенето и шивашката промишленост.  

Енергетиката е представена от ВЕЦ “Белмекен” и ВЕЦ “Якоруда“. 

Машиностроенето е представено от Завод за дървообработващи машини (ЗДМ) 

“Якоруда”. Преработвателната промишленост е представена предимно от предприятия 

за дървообработване. Леката промишленост е представена от няколко шивашки цеха, 

които шият на ишлеме, а хранително-вкусовата – с производство на хляб и хлебни 

изделия. Производството на шивашки изделия и трикотаж осигурява заетост предимно 

на жените. Представено е от смесена българо-френска фирма за трикотаж с близо 100 

заети с тенденция за разширяване на дейността и заетостта, две гръцки фирми за облекла 

с общо 30-40 заети. Всички фирми за трикотаж и шивашки изделия са регистрирани в 

други населени места извън Якоруда и общината не реализира приходи от тях. Отрасъл 

,,Строителство” осигурява към 20-30 работни места. В град Якоруда работи цех за 

преработка на маслини. Селското и горското стопанство са структуроопределящи за 

икономиката на общината. В земеделието доминира производството на картофи, 

царевица, фасул и тютюн. Животновъдството е доминирано от говедовъдството и 

овцевъдството, а птицевъдството и свиневъдството са слабо развити. 

По данни на НСИ, на територията на общината има регистрирани 246 стопански 

единици. Най-голям е делът на стопанските субекти, занимаващи се с търговия, ремонт 

и обслужване (39,43%), следвани от тези в преработващата индустрия (22,76%) и 

хотелиерството и ресторантьорството (около 14,22%). Най–нисък е делът на фирмите, 

занимаващи се с култура, спорт и развлечения (1,21%), строителство (1,62%) и създаване 

и разпространение на информация и творчески продукти (1,21%).  

Структурата на предприятията по големина следва общата тенденция за областта 

и страната. Най-голям е относителният дял на микропредприятията (със заети до 9 д.) - 

около 94%. 

Възможност за стимулиране на местната икономика е развитието на 

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

9. Състояние на инфраструктурата 

Пътна мрежа 

Транспортната система на община Якоруда е сравнително неразвита. Общинските 

пътища са с дължина 32 км и гъстота 9,6 км/100 кв. км., което е значително по-малко от 

средното за страната (33 км/100 кв. км.), като основни влияещи фактори са планинският 

релеф, голямата надморска височина и разположението на населените места. Липсват 

пътища от висок клас.  

Транспортната достъпност на община Якоруда се обезпечава от система от 

второкласен и местни пътища, както следва:  

 Главната пътна артерия в общината е път ІІ-84 Разлог – Велинград с дължина на 

пътната отсечка на територията на общината 29 км, който преминава през 
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общинския център гр. Якоруда в направление изток-запад и свързва общината със 

съседните общини, областния град и националната пътна мрежа и е в лошо 

техническо състояние; 

 път ІІ-19 Разлог – Гоце Делчев – Драма - осигурява връзката на общините на 

област Благоевград, разположени по поречието на р. Места с международен път 

Е-79. При сегашното си състояние той не отговаря на изискванията на очаквания 

международен автомобилен трафик и на нарастващия транспортен поток, особено 

през зимния сезон; 

 Път Е-79 София – Благоевград – Солун - свързва общината с националната и 

международната пътна мрежа; 

 Път Е-80 София – Пловдив – Истанбул - свързва общината с националната и 

международната пътна мрежа.  

Общинската пътна мрежа е представена от:  

 Общински път отклонение ІІ-84 – с. Конарско – с. Бунцево – с. Бел Камен с 

дължина 16 км.; 

 Общински път отклонение ІІ-84 – с. Смолево – с. Бел Камен с дължина 14 км. 

Пътят е с асфалтова настилка до с. Бел Камен, в добро техническо състояние; 

 Общински път отклонение ІІ-84 – с. Аврамово с дължина 1,9 км. ; 

 Местен път гр. Якоруда – м. Трещеник – м. Нехтеница с дължина 19 км. На места 

в добро състояние на настилката, а на други места полуразрушена.  

 Общински път с. Конарско – с. Бел Камен с дължина 8.4 км. – на земна основа;   

Основните проблеми при поддръжката и развитието на общинската пътна мрежа са 

свързани с липса на средства за ремонт и инвестиции в пътна инфраструктура и 

тенденция за продължаващо влошаване качество на инфраструктурата, породено от 

интензивността на водната ерозия. 

Транспортна мрежа 

В община Якоруда автобусни превози се изпълняват от частни превозвачи 

ежедневно до градовете София, Пловдив, Благоевград, Разлог и Велинград. Обществен 

пътнически транспорт в рамките на общината не е организиран.  

Железопътният транспорт е представен от теснолинейния път Септември –

Добринище. Функционират жп гара в гр. Якоруда и жп спирки в селата Аврамово, 

Смолево, Черна Места и Юруково.  

Водоснабдяване и канализация 

По данни на община Якоруда канализационна мрежа е изградена в общинския 

център гр. Якоруда и частично в с. Конарско (80%), като е обхванато 61% от населението. 

В с. Юруково е започнато изграждане на канализация, като са изпълнени 15% от общо 

10 км. канализационна мрежа. Битово-фекалните и отпадните води от селското 

стопанство се заустват във водоприемниците без пречистване. В населените места без 

изградена канализация се използват локални септични ями, което създава 

епидемиологична опасност. Към момента на територията на общината няма изградена 

пречиствателна станция за отпадни води.  
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Делът на централно водоснабденото население в община Якоруда е 74,7%, като 

напълно е изградена водоснабдителна инфраструктура в гр. Якоруда, а частично са 

водоснабдени селата Аврамово (60% от населението), Бунцево (70%), Бел Камен (80%), 

Конарско (90%), Смолево (65%), Черна Места (95%) и Юруково (99%). Населението 

което няма достъп до централно водоснабдяване използва местни дренажни 

водохващания, в които водата е с недоказани питейни качества и е възможно да бъде 

опасна за здравето на консуматорите.  

Инфраструктурата във всички населени места е изградена от етернитови тръби, 

налице са множество аварии, загубите на вода достигат до 65% от подаденото водно 

количество. Техническото състояние на мрежата води до влошаване качеството и 

значително повишаване себестойността на подаваната вода. Поддръжката на мрежата е 

силно затруднено, необходимо е привличането на публично финансиране за ремонт и 

реконструкция на водоснабдителната инфраструктура.  

Питейното водоснабдяване на град Якоруда, с. Юруково, м. Баните и с. Дагоново 

(община Белица) се извършва от естественото езеро “Рибно”. Водата е с добри питейни 

качества, но през летния сезон се развиват микроорганизми, които придават лош мирис 

на водата. Довеждащият водопровод с дължина 24 км е изграден от етернитови тръби и 

поради каменливостта на терена се реализират сериозни загуби на вода. Необходими са 

инвестиции за цялостна подмяна на водопровода с бетонни тръби. Водоснабдяването на 

с. Черна Места се извършва от приток на едноименната река по алпийско-гравитачен 

способ. Водата има добри питейни качества и е в достатъчно количество, но поради 

неспазване на техническите изисквания при изграждането на водопровода (не са 

изградени съоръжения за утаяване на твърдите частици) се предизвикват запушвания на 

довеждащия водопровод и вътрешноселската мрежа. Необходими са инвестиции за 

цялостна подмяна на водопроводната мрежа в населеното място. 

Информационно-телекомуникационни технологии 

Връзките понастоящем се осъществяват по цифрови радио-релейни линии. 

Покритието с радио-телевизионен сигнал в някои населени места се ограничава само до 

националните програми. Достъп до Интернет е осигурен в гр. Якоруда, посредством 

кабелна мрежа, като се поддържа скорост 128b/s.  

III. Състояние на енергийното потребление 

 За да се направи правилна и точна оценка на потреблението на енергия в общината 

трябва да се избере базова година, спрямо която да се определи дали има нарастване на 

енергийното потребление с развитието на общинските структури, дали се намаляват 

въглеродните емисии чрез икономии на енергия, използват ли се възобновяеми 

енергийни източници и прилагат ли се организационни мерки за стимулиране на процеса 

на икономии от енергия. 

 Изборът за базовата година е свързан с наличието на достатъчно пълни данни за 

потреблението на горива и енергия през годините. 
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1. Енергийна система на община Якоруда 

Енергийната система на общината включва електроразпределителна мрежа и 

локални отоплителни системи, които получават енергия от външни източници. 

Общината няма газоразпределителна мрежа и топлофикационна мрежа. 

 Електроснабдителната мрежа на територията на община Якоруда се захранва с 20 

kV от ,,ЧЕЗ Eлектро България” АД. Мрежата е изцяло въздушна и е равномерно 

разпределена по територията на общината и обхваща всички населени места. 

Състоянието й се определя като добро. Състоянието на локалните отоплителни системи 

също се определя като добро. 

Електроенергийната система на общината, с помощта на която се осъществява 

захранването на всички консуматори, включва следните ел. съоръжения: 

 Водноелектрически централи - 1 бр. 

 Възлови станции - 1 бр. 

 Трансформаторни постове - 31 бр. 

 Осветителни тела – 1 330 бр. 

 Ел. часовници – 34 бр. 

 Стълбове НН – 456 бр. 

 Основни енергоносители в община Якоруда са: 

 електроенергия - всички общински обекти в една или друга степен използват този 

вид енергия в специфичната си дейност; 

 нафта - за отопление на административни сгради, училища, детски градини; 

 твърдо гориво (дърва) - за отопление на кметствата и детските градини в някои от 

селата. 

2. Източници на енергия на територията на община Якоруда. Енергийно 

потребление 

2.1. Слънчева енергия 

Слънчевата енергия се използва за производство на електроенергия чрез директно 

преобразуване на слънчевото излъчване в електричество и за загряване на вода в 

слънчевите колектори или други системи. 

Производството на електричество от слънцето е особено перспективно, но за 

момента, без държавни субсидии за производството му, е все още неефективно. 

Коефициентът на полезно действие на широкоразпространените съоръжения не 

превишава 15-20%, фотоелектрическите инсталации са все още скъпи и инвестициите за 

тях имат голям срок на възвръщаемост (10-12 години). Въпреки това, през последните 

години цената на фотоелектрическите панели непрекъснато спада и това ги прави най-

бързо развиващият се сектор – този на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). 

Потенциалът на слънчевата радиация на територията на България е значителен, 

но заедно с това се наблюдават големи разлики в интензивността на слънчевото греене 

по региони. 
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Териториално Република България се разделя на три слънчеви зони, като средната 

годишна продължителност на слънчевото греене е около 2 150 часа и представлява около 

49% от максимално възможното (карта 1) 

 
Карта 1. Потенциал на слънчевата енергия в България1 

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното 

количество слънчева енергия, падаща за една година върху един квадратен метър 

хоризонтална земна повърхност и се изразява в кВтч/м2. От фигурата е видно, че община 

Якоруда се намира в първа зона. Сумарната слънчева радиация за района на общината е 

до 1 450 кВтч/м2 годишно. 

Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на 

редица основни фактори:  

 неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата 

енергия през отделните сезони на годината;  

 физикогеографски особености на територията;  

 ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите системи 

в специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др. 

На карта 2 е представена годишната сума на слънчевата радиация в България при 

оптимален наклон на фотоволтаичните модули, а на фигура 3 - потенциалът на 

слънчевата радиация при оптимално наклонени фотоволтаични модули в кВтч/м2. 

 

                                                           
1 Източник: Програма за устойчиво използване на възобновяеми енергийни източници на община Якоруда 

2012-2015 г. 
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Карта 2. Годишна сума на слънчевата радиация при оптимално наклонени 

фотоволтаични модули на територията на Република България2 

 

                                                           
2 Източник: Практическо използване на слънчевата радиация в България, EUROPEAN COMMISION DG-

TREN, EC INCO - COPERNICUS Program, „Demo Solar East-West" Project № 4051/98, http://re.jrc.ec. europa. 

eu/pvgis. 
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Карта 3. Потенциал на слънчевата радиация при оптимално наклонени повърхности 

(кВтч/м2)3 

В рамките на проект „EnviroGrids“, финансиран от Седма рамкова програма (FP7) 

на Европейската комисия, бяха създадени карти с енергийния потенциал на вятъра и 

слънцето на територията на Република България. При изчисленията бяха взети предвид 

ограничения, които не позволяват или разрешават при специални режими изграждането 

на вятърни и фотоволтаични електрически централи. Следните ограничения бяха взети 

под внимание: 

 Натура 2000, която включва: 

- Директива за птиците 2009/147/EC; 

- Директива за местообитанията 92/43/EEC; 

Националното и европейското законодателство не забраняват изрично 

изграждането на вятърни или слънчеви електрически централи в защитени територии, но 

тези територии са включени в изчисленията, за да се обозначи специалния режим при 

изграждането на такива източници на енергия. 

 Защитени територии според националното законодателство, предоставени от 

Министерство на околната среда и водите, включващи всички нива на 

защитеност; 

                                                           
3 Източник: PVGIS CM-SAF, JRC 



 

 
 

 

21 
 

 Данни за ползваемостта на земята (CORINE 2006), предоставени за широк достъп 

от Агенцията по околна среда към Европейската комисия; 

 Цифров модел на терена, който предоставя данни за релефа на терените и 

визуализира местата, където е физически невъзможно да бъдат изградени 

електрически централи. 

На карта 4 е представен потенциалът на слънчевата енергия на общинско ниво, 

който отчита всички споменати по-горе ограничения. 

 
Карта 4. Потенциал на слънчевата радиация в община Якоруда (МВт) 4 

От картата е видно, че Община Якоруда попада в графата с потенциал между 0.8-

30.0 МВт, което създава възможността да се оползотворяват покривните пространства 

за производство на електричество и/или гореща вода за битови нужди. 

В допълнение на карта 5 са визуализирани подходящите места за изграждане на 

фотоволтаична централа или оползотворяване на слънчевата енергия чрез покривни 

инсталации за производство на електричество и/или топла вода. 

 

                                                           
4 Източник: проект „EnviroGrids“, FP7, 2012 
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Карта 5. Подходящи места за оползотворяване потенциала на слънчевата радиация за 

производство на енергия5 

Към настоящия момент не са правени проучвания за наличие на терени на 

територията на общината, които са подходящи за изграждане на фотоволтаична 

централа.  

2.2. Ветрова енергия 

 За оценката на вятъра като източник на енергия се използва плътността на 

енергийния поток на вятъра. Тази плътност е представена на карта 6. 

                                                           
5 Източник: проект „EnviroGrids“, FP7, 2012 
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Карта 6. Теоретичен ветрови потенциал на височина 80 м6 

 В рамките на проект „EnviroGrids“ бе изчислен потенциала на енергията от 

слънцето и вятъра на територията на Република България. Резултатите представят 

териториите, в чийто анализ е включено: 

 Натура 2000, която включва: 

- Директива за птиците 2009/147/EC; 

- Директива за местообитанията 92/43/EEC; 

 Националното и европейското законодателство не забраняват изрично 

изграждането на вятърни или слънчеви електрически централи в защитени територии, но 

тези територии са включени в изчисленията, за да се обозначи специалния режим при 

изграждането на такива източници на енергия. 

 Защитени територии според националното законодателство, предоставени от 

Министерство на околната среда и водите, включващи всички нива на 

защитеност; 

 Данни за ползваемостта на земята (CORINE 2006), предоставени за широк достъп 

от Агенцията по околна среда към Европейската комисия; 

 500 м буферна зона около населени места за предотвратяване високите нива на 

шум, създавани от вятърните турбини; 

                                                           
6 Източник: проект „EnviroGrids“, FP7, 2012 
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 Цифров модел на терена, който предоставя данни за наклона на терените, водните 

площи и др., където е физически невъзможно да бъдат изградени електрически 

централи. 

 След направените изчисления и анализи резултатите за възможностите за 

оползотворяване на енергийния потенциал на вятъра са показани на следващата карта 7: 

 
Карта 7. Годишна средна скорост на вятъра на 6 м/сек.7 

На следващата карта е представен теоретичния потенциал на вятъра за 

производство на енергия на територията на община Якоруда: 

                                                           
7 Източник: проект „EnviroGrids“, FP7, 2012 
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Карта 8. Теоретичен потенциал на вятъра на територията на община Якоруда 8 

От картата е видно, че потенциалът на вятъра на територията на Община Якоруда 

не е висок и е под 250 МВт. Това не изключва възможността за провеждане на локални 

измервания в определени терени, които да са подходящи за разполагането на по-

маломощни вятърни турбини. 

Към настоящия момент не са правени проучвания за наличие на терени на 

територията на общината, които са подходящи за изграждане на вятърна 

централа.  

На следващата карта е представена карта на територията на страната, където са 

обозначени подходящите места за изграждане на електрически централи за производство 

на енергия от вятъра. 

 

 

                                                           
8 Източник: проект „EnviroGrids“, FP7, 2012 
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Карта 9. Енергиен потенциал на вятъра9 

Според изследванията на П. Иванов10, енергийният потенциал на вятъра у нас може 

да се групира в 3 зони: 

 Зона А - зона на малко мащабната ветроенергетика. Включва Дунавската равнина 

и Тракия, долините на реките Струма и Места и високите полета на Западна 

България. Ветровият ресурс на височина 10 м е по-малко от 100 W/m. 

Средногодишната продължителност на интервала от скорости 5-25 m/s е 900 часа, 

което е около 10% от часовете в годината; 

 Зона В - зона на средно мащабната ветроенергетика. Включва Черноморското 

крайбрежие и Добруджанското плато, тънка ивица по брега на р. Дунав и местата 

в планините с надморска височина до 1 000 м, където плътността на енергийния 

поток е от 100 до 200 W/m2. Средногодишната продължителност на интервала от 

скорости 5-25 m/s е 4 000 часа, което е около 45% от часовете в годината; 

 Зона С - зона на голямата ветроенергетика. Включва откритите планински била и 

върхове с надморска височина над 1 000 м, а също така и вдадените в морето части 

от сушата (нос Калиакра и нос Емине), където средногодишната плътност на 

ветровия поток превишава 200 W/m2. Средногодишната продължителност на 

                                                           
9 Източник: проект „EnviroGrids“, FP7, 2012 
10 Иванов, П. Практическо използване на енергията на вятъра в България за производство на 

електроенергия, Енергетика 1-2, 2007, 34-44 
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интервала от скорости 5-25 m/s достига 6 600 часа, което е 75% от часовете в 

годината. 

По-голямата част от територията на България попада в зони А и В.  

Община Якоруда попада в зона А. Това означава, че ветровият ресурс в общината 

е незначителен. Към настоящия момент не са правени проучвания за наличие на 

терени на територията на общината, където могат да се поставят 

ветрогенератори. 

2.3. Енергия от водни източници 

През територията на община Якоруда преминават множество реки и дерета със 

силно изразен сезонен отток. Анализът на хидроенергийния потенциал на тези 

водоизточници към момента също не предполага практическото му използване.  

МВЕЦ „Якоруда“ се намира в местността ,,Чесна”, поземлен имот №161007 в кв. 

33, в землището на гр. Якоруда, Община Якоруда. Достъпът до МВЕЦ-а е осигурен по 

съществуващ горски път. Мощността на съоръжението е 310 КW. МВЕЦ „Якоруда“ има 

следните характеристики: 

- Напорен водопровод - изграден от метални тръби с Ф 273-325 мм и дължина 4 

800 м; 

- Генератор тип асинхронен - 1 бр.; 

- Режим на работа - непрекъснат работен процес на автоматичен режим; 

- Ел. захранването е 20 Кv, като има една хидро група - 310 кW; 

- Централата работи като основна на товар в зависимост от наличното 

количество вода. 

Геотермални източници 

Ресурсите на геотермална вода могат да бъдат класифицирани според своята 

температура и област на приложение, както следва: 

 Ниско потенциални източници на геотермална вода (с температура от 10°С 

до 100°С) - използват се за отопление, оранжерийно производство, индустриални 

процеси и за балнеолечебни процедури. Приложима навсякъде технология са 

земно свързаните термопомпи, които използват подпочвени води с малка 

дълбочина. Средно разходът на електроенергия за помпите спрямо получаваната 

полезна топлина, е 1 към 4,8, което означава, че ако консумираната мощност е 1 

кВт, то отоплителната мощност е 4,8 кВт. 

 Източници на геотермална вода със „средна температура“ - към този клас се 

причисляват находищата на подпочвени води под налягане с температура между 

90°С - 180°С. Могат да се използват за производството на електрическа енергия, 

чрез пряко освобождаване на пара, която да задвижи турбина, или ако 

температурата е под 140°С се използва така наречената бивалентна схема с 

вторичен органичен флуид. 

 Източници на геотермална вода с „висока температура“ - в този случай се 

използват находища на суха или наситена пара с температура между 200°С - 

350°С за производство на електрическа енергия. 
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На територията на община Якоруда има едно находище на термални води, което 

според класификацията се определя като ниско потенциален източник на геотермална 

вода. Изворът се намира в землището на гр. Якоруда, в местността „Баните“, и има 

местно значение. Дебитът му е 32 л/сек, а температурата е 42ºС.  

2.4. Енергия от биомаса 

Друг източник на енергия на територията на община Якоруда е биомасата, която 

включва дървесина, отпадъци от земеделските култури или специално отглеждани 

енергийни култури, отпадъци от животновъдството и др. 

Горски територии 

Горският фонд на територията на община Якоруда е 219 045 дка, или 64,6% от 

територията на общината. Основните горскостопански дейности, които се развиват в 

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

слабопродуктивни гори. На територията на общината функционират над 40 предприятия 

с основна дейност дърводобив и дървопреработване. Произвеждат се дървени 

строителни материали, мебели, хартия и хартиени изделия. 

Дървесните отпадъци могат да се използват като суровина за производство на 

брикети, като по този начин ще се намали количеството на дърводобива за отопление на 

домакинствата. 

На таблица 4 е представено количеството дърва за огрев, използвано за общински 

обекти, за периода 2013-2015 г.: 

Таблица 4. Количество дърва за огрев, използвано за общински обекти за периода 

2013-2015 г. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Община Якоруда 1 140 куб. 974 куб. 900 куб. 

Източник: Общинска администрация – Якоруда 

От данните в таблицата може да се направи извод, че количеството дърва за огрев, 

което е използвано за общински обекти, през разглеждания период бележи тенденция 

към намаление – намаление с 240 куб. (21,1%) за 2015 г. спрямо 2013 г. 

2.5. Електрическа енергия и електроснабдяване 

Електроснабдяването на територията на общината се осигурява от ,,ЧЕЗ Eлектро 

България” АД. 

Потреблението на електроенергия в община Якоруда за периода 2014-2015 г. е 

представено на таблица 5: 

Таблица 5. Потребление на електроенергия в община Якоруда за периода 2014-2015 г. 

 2014 г. 2015 г. 

Община Якоруда 
kWh лв. kWh лв. 

41 573 9 147 42 072 10 672 

Източник: Общинска администрация – Якоруда 

От данните в таблицата могат да бъдат направени следните изводи относно 

консумацията на електроенергия в общината през разглеждания период: 
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 Отчетено е незначително повишение в консумацията на електроенергия – 

увеличение с 499 kWh (1,2%); 

 Повишили са се и разходите за електроенергия – увеличение с 1 525 лв. 

(16,7%). 

На таблица 6 са представени данни за използваната електроенергия за улично 

осветление в общината за периода 2013-2015 г. 

Таблица 6. Използвана електроенергия за улично осветление в община Якоруда за 

периода 2013-2015 г. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Община 

Якоруда 

kWh лв. kWh лв. kWh лв. 

164 207 30 668 153 248 28 768 114 209 26 868 

Източник: Общинска администрация – Якоруда 

От данните в таблицата могат да бъдат направени следните изводи: 

 Потреблението на електроенергия за улично осветление в общината бележи 

тенденция към намаление за разглеждания период – намаление с 49 998 kWh 

(30,4%); 

 Разходите за електроенергия за улично осветление също намаляват – намаление с 

3 800 лв. (12,4%).  

На територията на община Якоруда са разположени 706 стълба за уличното 

осветление, като мощността на един стълб е 36 w. 

Чрез средства по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. са 

подменени всички осветителни тела в гр. Якоруда и е въведена система за 

мониторинг на уличното осветление. 

 

2.6. Природен газ и газоснабдяване 

На територията на общината не е изградена газоснабдителна мрежа. 

2.7. Топлинна енергия и топлоснабдяване 

На територията на общината не е изградена топлоснабдителна мрежа. 

2.8. Енергия от течно гориво 

Течното гориво е често използван енергиен ресурс - промишлен газьол, нафта и 

дизелово гориво. Използва се най-често като заместител на електроенергията, предимно 

в детските градини и училищата, където отоплителните централи са остарели и не са 

предприети мерки за енергийна ефективност. 

Потреблението на течно гориво за общински сгради за периода 2013-2015 г. е 

представено на таблица  7: 
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Таблица 7. Потребление на течно гориво за общински сгради за периода  

2013-2015 г. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Община Якоруда 26 000 л. 22 000 л. 22 000 л. 

Източник: Общинска администрация – Якоруда 

Видно от таблицата е, че потреблението на течно гориво за общински сгради за 

разглеждания период намалява с 15,4% (4 000 л.). 

3. Сграден фонд 

Състоянието на сградния фонд на повечето от общинските и жилищните обекти на 

територията на общината се определя като добро. За част от сградите е необходимо да 

се предприемат мерки за подобряване на енергийната ефективност. Като основни 

проблеми в това отношение се открояват: липсата на изолации на вътрешните, външните 

стени и пода, амортизирани дограми, висока топлопропускливост, както и амортизирани 

покриви. 

Необходимо е да се проведе сериозна енергийна политика спрямо обновлението на 

сградите и подмяната на съоръженията, които да доведат до постигането на 

икономически целесъобразно и ефективно изразходване на енергията. 

Чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност и модернизирането на отопли-

телните инсталации, може да се намали енергопотреблението в стария сграден фонд с 

до 70%. 

3.1. Общински сграден фонд 

На територията на община Якоруда се намират 26 общински административни 

сгради с общо разгъната застроена площ (РЗП) 34 587 кв. м. Сградите са представени на 

следващата таблица: 

Таблица 8. Списък на сградите от общинския сграден фонд на община Якоруда 

№ 
Наименование на 

сградата 

РЗП (кв. 

м.) 

Изготве

но 

обследв

ане за 

ЕЕ  

Вид на 

отоплението 

 

Въвеждане/подобрява

не на системи за 

мониторинг и 

контрол на 

енергопотреблението 

Етап на 

изпълнение 

1 
Читалище и киносалон – 

гр. Якоруда 
2 580 не 

парно на 

дърва 

Предстои да се въведе 

система 
Мониторинг 

2 
Общинска баня – гр. 

Якоруда 
3 480 не - 

Предстои да се въведе 

система 

Инвестиционен 

проект 

3 
Обредна зала – гр. 

Якоруда 
102 не - 

Предстои да се въведе 

система 
Инвестиционно 

намерение 

4 
Сграда на ОДЗ – гр. 

Якоруда 
2 548 не 

парно на 

дърва и котел 

на течно 

гориво 

Предстои да се въведе 

система 
Мониторинг 

5 
СОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ – гр. Якоруда 
4 570 да 

парно на 

дърва 
Предстои да се въведе 

система 
Мониторинг 
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6 
Ученически пансион – гр. 

Якоруда 
2 606 не 

парно на 

дизелово 

гориво 

Предстои да се въведе 

система 
Инвестиционно 

намерение 

7 

Сграда на общинска 

администрация – гр. 

Якоруда 

747 не 
парно на 

дизелово 

гориво 

Предстои да се въведе 

система 
Мониторинг 

8 
Младежки дом – гр. 

Якоруда 
922 не - 

Предстои да се въведе 

система 
Инвестиционно 

намерение 

9 

Административна сграда 

на „Строител 2001“ 

ЕООД 

302 не 
печки на 

дърва 
Предстои да се въведе 

система 
Инвестиционно 

намерение 

10 

Сграда кметство, 

училище и детска 

градина - с. Черна Места 

500 не 
печки на 

дърва 
Предстои да се въведе 

система 
Инвестиционно 

намерение 

11 Административна сграда  340 не - - - 

12 
Сграда на кметство – с. 

Бунцево 
400 не 

печки на 

дърва 
Предстои да се въведе 

система 
Инвестиционно 

намерение 

13 
Сграда на кметство – с. 

Смолево 
580 не 

печки на 

дърва 
Предстои да се въведе 

система 
Инвестиционно 

намерение 

14 
Сграда на кметство – с. 

Бел Камен 
362 не 

печки на 

дърва 
Предстои да се въведе 

система 
Инвестиционно 

намерение 

15 
Сграда на кметство – с. 

Юруково 
440 не 

парно на 

дърва 

Предстои да се въведе 

система 
Инвестиционно 

намерение 

16 

Детска градина и ОУ 

„Васил Левски“ – с. 

Юруково 

1 080 не 
печки на 

дърва 
Предстои да се въведе 

система 
Мониторинг 

17 
ОУ „Гоце Делчев“ – с. 

Смолево 
1 639 да 

печки на 

дърва 
Предстои да се въведе 

система 
Мониторинг 

18 
Детска Градина – с. Бел 

Камен 
369 не 

печки на 

дърва 
Предстои да се въведе 

система 
Инвестиционно 

намерение 

19 
ОУ ,,Неофит Рилски" – с. 

Бел камен 
730 не 

печки на 

дърва 
Предстои да се въведе 

система 
Инвестиционно 

намерение 

20 
Детска градина – с. 

Конарско 
525 не 

печки на 

дърва 
Предстои да се въведе 

система 
Инвестиционно 

намерение 

21 
ОУ „Братя Миладинови“ 

– с. Конарско 
1 060 не 

печки на 

дърва 
Предстои да се въведе 

система 
Инвестиционно 

намерение 

22 
НУ ,,Васил Априлов“ - с. 

Бунцево 
257 не 

печки на 

дърва 
Предстои да се въведе 

система- 
Мониторинг 

23 

Масивна сграда (бивш 

младежки клуб) – с. 

Конарско 

178 не 
печки на 

дърва 
Предстои да се въведе 

система 
Инвестиционно 

намерение 

24 
Бивше кметство – с. 

Юруково 
170 не 

печки на 

дърва 
Предстои да се въведе 

система 
Инвестиционно 

намерение 

25 
ПГМ „Петко Рачов 

Славейков“ – гр. Якоруда 
5 600 да 

парно на 

дърва 
Предстои да се въведе 

система 
Мониторинг 

26 
Спортна зала – гр. 

Якоруда 
2 500 не 

парно на 

пелети 
Предстои да се въведе 

система 
Мониторинг 

Източник: Общинска администрация – Якоруда 

Най-често срещан енергоизточник в общинските сгради са дървата за огрев.  
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Направен е анализ на политиката на общината за намаляване разходите за енергия 

на общинските сгради, в резултат е установено, че за периода 2007-2014 г. са предприети 

редица мерки за подобряване на енергийната ефективност на общинския сграден фонд.  

Обследвани са три общински сгради. Основните енергоспестяващи мерки, са свързани с 

подмяна на дограмите, поставяне на изолация на външните стени, подовете и покрива на 

сградите, както и подновяване на отоплителните инсталации.  

Във всички сгради от общинския сграден фонд предстои въвеждане на системи за 

мониторинг и контрол на енергопотреблението. 

 В отчетите за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност на община 

Якоруда за периода 2012-2015 г. са представени мерките, които са предприети по 

отношение на подобряване на енергийната ефективност на общинските сгради. 

 Извършените разходи за подобряване на енергийната ефективност на сградите за 

периода са на стойност от 1 183 хил. лв. В резултат са постигнати енергийни спестявания 

възлизащи на 3 056 toe (35 449,6 МWh).  

 Санираните сгради са със социален статут – училища, детски градини, читалище 

и общинска поликлиника. Ефектът от предприетите дейности е положителен и се 

изразява в намаленото потребление на електроенергия през отоплителния период. 

 По-долу са представени извършените енергоспестяващи мерки (ЕСМ) в сградите 

от общинския сграден фонд: 

 Читалище „Светлина – 1907“ и киносалон – гр. Якоруда 

 През 2011 г. посредством осигурено финансиране по ОП „Регионално развитие“ 

2007-2013 г. са извършени следните енергоспестяващи мерки: 

- Поставена е изолация на външните стени; 

- Положена е изолация на пода и покрива; 

- Подменена е дограмата на сградата; 

- Извършени са енергоспестяващи мерки по абонатната станция. 

 През 2012 г. е монтирана отоплителна и вентилационна инсталация. 

 ОДЗ – гр. Якоруда 

 Чрез средства от фондовете на ЕС и посредством ЕСКО договор са извършени 

следните ЕСМ в сградата: 

- Поставена е изолация на външните стени; 

- Подменена е дограмата на сградата; 

- Положена е изолация на покрива. 

 СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Якоруда 

 За периода 2007-2009 г. са извършени следните енергоспестяващи мерки: 

- Подменена е дограмата на училището (средствата са осигурени от СИФ); 

- Положена е изолация на покрива (средствата са осигурени чрез ЕСКО 

договор); 

- Поставена е изолация на външните стени (средствата са осигурени от СИФ); 
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- Извършени са енергоспестяващи мерки по котелната инсталация (средствата 

са осигурени чрез ЕСКО договор). 

 Сграда на общинската администрация – гр. Якоруда 

 Чрез средства от общинския бюджет в сградата са извършени следните ЕСМ: 

- Поставена е изолация на външните стени; 

- Подменена е дограмата на сградата; 

- ЕСМ по осветлението; 

- Положена е изолация на покрива. 

 Детска градина и ОУ „Васил Левски“ – с. Юруково 

 Чрез средства от общинския бюджет в сградата са извършени следните ЕСМ: 

- Поставена е изолация на външните стени; 

- Подменена е дограмата на сградата; 

- ЕСМ по осветлението; 

- Положена е изолация на покрива. 

 ОУ „Гоце Делчев“ – с. Смолево 

 През 2011 г. чрез средства по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. са 

извършени следните енергоспестяващи мерки: 

- Поставена е топлоизолация на фасадните стени; 

- Положена е изолация на пода и покрива; 

- Подменена е дограмата на сградата; 

- Извършени са енергоспестяващи мерки по осветлението и котелната 

инсталация. 

 Детска градина – с. Бел Камен 

 Чрез средства от общинския бюджет в сградата са извършени следните ЕСМ: 

- Поставена е изолация на външните стени; 

- Подменена е дограмата на сградата; 

- ЕСМ по осветлението; 

- Положена е изолация на покрива. 

 Детска градина – с. Конарско 

 Чрез средства от общинския бюджет в сградата са извършени следните ЕСМ: 

- Поставена е изолация на външните стени; 

- Подменена е дограмата на сградата; 

- ЕСМ по осветлението; 

- Положена е изолация на покрива. 

 НУ „Васил Априлов“ – с. Бунцево 

Чрез средства от общинския бюджет в сградата са извършени следните ЕСМ: 

- Поставена е изолация на външните стени; 

- Подменена е дограмата на сградата; 

- ЕСМ по осветлението; 
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- Положена е изолация на покрива. 

 ПГМ „Петко Рачов Славейков“ – гр. Якоруда 

Чрез средства от фондовете на ЕС в сградата са извършени следните ЕСМ: 

- Поставена е изолация на външните стени; 

- Подменена е дограмата на сградата; 

- ЕСМ по осветлението; 

- Положена е изолация на покрива. 

 Общинска поликлиника – гр. Якоруда 

През 2014 г. са извършени следните енергоспестяващи мерки: 

- Подменена е дограмата; 

- Положена е изолация на покрива; 

- Поставена е топлоизолация на фасадните стени. 

За постигане на енергоспестяване в областта на обществения сграден сектор е 

необходимо да се активира процеса на реновиране на сградния фонд, като целта е да се 

подобрят енергийните характеристики на използваните сградни системи.  

Енергийните разходи в обществения сектор могат да се намалят посредством: 

 Увеличаване на термичното съпротивление на огражденията; 

 Изолация на таваните; 

 Изолация на кухини и въздушни възглавници; 

 Външна изолация; 

 Изолация на подовете; 

 Реконструкция на котелни инсталации; 

 Автоматизирана отоплителната система и поддръжка комфорта на обитаване; 

 Внедряване на системи за оползотворяване на ВЕИ в сгради с постоянно 

обитаване. 

3.2. Жилищен сграден фонд 

По данни на НСИ, към 1.02.2011 г. обитаваните жилища в област Благоевград са 

105 928, или 75.6%, като делът на обитаваните жилища е най-висок в община Якоруда - 

86.6%. 

Жилищният фонд на община Якоруда е представен на таблица 9: 

Таблица 9. Жилищен фонд на община Якоруда 

Показател 
Мерна 

единица 
2010 2011 2012 2013 2014 

Жилищни сгради Брой 2 665 2 663 2 663 2 663 2 663 

По материал на външните стени на сградата 

стоманобетонни и 

панелни 
Брой 68 33 33 33 33 

тухлени Брой 2 295 2 449 2 449 2 449 2 449 

други Брой 302 181 181 181 181 

Жилища Брой 3 737 3 904 3 904 3 904 3 904 
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По брой на стаите 

едностайни Брой 510 347 347 347 347 

двустайни Брой 1 185 1 211 1 211 1 211 1 211 

тристайни Брой 891 1 007 1 007 1 007 1 007 

четиристайни Брой 523 734 734 734 734 

петстайни Брой 332 203 203 203 203 

с шест и повече стаи Брой 296 402 402 402 402 

Полезна площ кв. м 212 774 254 652 254 652 254 652 254 652 

жилищна кв. м 148 192 204 082 204 082 204 082 204 082 

спомагателна кв. м 26 219 29 968 29 968 29 968 29 968 

площ на кухни кв. м 38 363 20 602 20 602 20 602 20 602 

Източник: Национален статистически институт 

 От представените данни в таблицата можем да направим следните изводи относно 

жилищния фонд на община Якоруда за периода 2010-2014 г.: 

 Броят на жилищните сгради остава постоянен (2 663 бр.), с изключение на 2010 

г.; 

 Броят на жилищата се увеличава със 167 бр. (4,47%) за 2011 г. спрямо 2010 г., 

след което се запазва постоянен (3 904 бр.); 

 С най-голям относителен дял са тухлените постройки (62,7%); 

 С най-голям относителен дял са двустайните жилища (31%), следвани от 

тристайните (26%) (виж Фигура 1); 

 Полезната площ се увеличава за периода 2010-2011 г. (увеличение с 41 878 кв. 

м или 19,7%), след което се запазва постоянна (254 652 кв. м). С най-голям дял от 

полезната площ е жилищната (80,1%). Спомагателната площ заема дял от 11,8%, 

а площта за кухни – 8,1%. 

 

 
Фигура 1. Относителен дял на жилищата според броя на стаите в тях (за 2014 г.)11 

 

 

                                                           
11 Източник: Национален статистически институт 
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На таблица 10 са представени данни за домакинствата в община Якоруда според 

броя на членовете в тях: 

Таблица 10. Домакинства в община Якоруда според броя на членовете в тях 

Община 

Якоруда 
Общо 

Вид на домакинствата 

домакинство - 

семейство 

домакинство 

от едно 

семейство с 

други лица 

многосемейни 

домакинства 

домакинства 

от лица, 

необразуващи 

семейство 

едночленно 

домакинство 

Общо 3 573 2 251 389 295 45 593 

едночленни 593 х х х х х 

двучленни 859 823 х х 36 х 

тричленни 865 756 101 х 8 х 

четиричленни 748 589 118 41 - х 

петчленни 321 69 134 118 - х 

шетчленни и 

повече 
187 14 36 136 1 х 

Източник: Национален статистически институт - Преброяване 2011 г. 

От данните в таблицата е видно, че общият брой на домакинствата в общината е 

3 573 бр. 

 

Фигура 2. Домакинства в община Якоруда според броя на членовете12 

От фигурата е видно, че с най-голям дял са двучленните (24%) и тричленните 

(24%) домакинства, следвани от четиричленните (21%) и едночленните (17%). 

Жилищният фонд на територията на община Якоруда е остарял и се нуждае от 

инвестиции за подобряване на енергийната ефективност и съобразяване с изискванията 

на новото строителство. Като основни проблеми се открояват остарелите фасади, 

високата енергопропускливост, старите дограми, лошата изолация, както и липсата на 

паспортизация за част от сградите. Предприеманите ремонти от гражданите и фирмите 

са частични и не включват прилагане на мерки за ЕЕ. Това води до цялостен 

                                                           
12 Източник: Национален статистически институт 
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неблагоприятен енергиен баланс в домакинствата. Състоянието на жилищния фонд се 

влошава и поради недостатъчните стимули за рационално енергопотребление, 

недобрата осведоменост на потребителите за възможностите за намаляване на 

консумацията на електроенергия, както и високите цени за обследване и саниране на 

сградите от частни лица. 

Сградният фонд на територията на общината има следните енергийни 

характеристики: 

 Липса на системи за централизирано и местно топлоснабдяване; 

 Неефективни вътрешносградни отоплителни мрежи; 

 Употреба на нискоефективни съоръжения и енергоносители; 

 Лоши експлоатационни качества и амортизация на сградите; 

 Ниска топлоизолация или липса на такава; 

 Ограничено внедряване на нови енергоефективни материали - термоизолационни 

мазилки, бои с термоизолационни качества, енергоспестяващи термоекраниращи 

керамични покрития, топлоизолационни плочи от пенополиуретан и др.  

 Потреблението на енергия в жилищния сектор не може да бъде точно изчислено, 

тъй като точно известни са само данните за електроенергията. Данните за количеството 

биомаса, което се използва основно за отопление през зимата, не са известни, не само 

защото се ползва голямо количество дърва от собствени източници, но и затова, че 

доставчиците на дърва и въглища не поддържат информационни бази за доставените 

количества по общини.  

 Домакинствата на територията на общината използват основно електрическа 

енергия и дърва за огрев. Използваните електроуреди са с нисък клас на 

енергопотребление, което (съчетано с високата топлопропускливост на сградния фонд) 

води до високо потребление на енергия, а с това и до високи разходи за 

енергопотребление на домакинствата. Причината за това е ниската покупателна 

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

информирани за етикирането на стоките и параметрите им по отношение на 

икономичност на ел. енергия. Като основни проблеми в това отношение се открояват: 

 Употребата на неефективни осветителни тела; 

 Нерационален режим на използване и командване на осветлението; 

 Използване на неефективни битови електрически прибори, които не отговарят на 

европейските норми; 

 Използване на твърдо гориво и дървесина за задоволяване битовите потребности 

от отопление през зимния период; 

 Нерационално използване на енергията в бита. 

 Основен източник за отопление, особено в малките населени места през студения 

зимен период, са дървата за огрев. 

 Възможностите за намаляване на енергийния разход в жилищния сектор се 

свеждат до информиране на населението и повишаване на мотивацията му за икономия 

на енергия посредством: 
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 Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление; 

 Намаляване на загубите по преобразуването на използваните в бита горива в 

топлинна енергия; 

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

 Намаляване на топлинните загуби на жилищните сгради чрез подобряване на 

енергийните им характеристики чрез саниране; 

 Осигуряване на възможност за технико-икономически оправдан избор на 

енергоносител в битови сгради с индивидуално отопление; 

 Модернизиране на осветлението чрез използване на енергоефективни лампи; 

 Информиране и насочване на потребителите на енергия към съществуващи ЕЕ 

изделия и технологии, вкл. информиране на купувачите относно предимствата на 

ЕЕ уреди и инсталации;  

 Поощряване развитието на пазара на услуги за повишаване на енергийната 

ефективност и обучение на участниците на пазара;  

 Повишаване експлоатационната дисциплина и квалификацията на обслужващия 

и административен персонал. 

4. Сценарии за развитие 

 Възможни са два сценария на енергийното потребление на община Якоруда през 

периода 2016-2025 г. Единият представлява развитие на процесите на потребление, 

производство и внос на енергия в общината от външни за нея източници (въглища и 

дърва за огрев, електрическа енергия, течно гориво). Вторият е намеса от страна на 

общината в този процес с цел намаляване на въглеродните емисии спрямо базовата 

година (например с 20%), което да се постигне чрез използване на вътрешни ресурси за 

производство на енергия от възобновяеми източници и ефективно използване на 

външните и вътрешните ресурси.  

 Предназначението на Програмата за енергийна ефективност на общината е да 

определи онези дейности, които ще осигурят планираното намаляване на въглеродните 

емисии в периода до 2025 г. 

 Може да се предположи, че през следващите години цената на електроенергията 

ще нарасне по-бързо спрямо цената на природния газ. Ще нарасне използването на 

биомаса чрез оползотворяване на отпадъците от дърводобива, земеделското 

производство и животновъдството. Тъй като значителна част от консумираната енергия 

се използва за отопление и осветление (особено в обществените сгради и улиците) ще 

бъде необходимо да се приложат енергоспестяващи мерки, които могат да осигурят най-

малко 30% икономия на енергия. 

 Известен дял от енергопотреблението на общината могат да поемат 

възобновяемите енергийни източници. Освен малки ВЕЦ, това могат да бъдат 

фотоелектрически инсталации и котли, които използват като гориво слама, дървени 

трески или пелети. 
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IV. SWOT анализ 

Силни страни Слаби страни 

 Екологично чист район 

 Осигурено електроснабдяване на 

територията на цялата община 

 Подобрени топлинни характеристики 

на 5 общински сгради 

  

 Остарял общински сграден фонд 

 Остарял жилищен сграден фонд 

 Недостатъчен брой реализирани 

мерки за енергийна ефективност 

 Недостатъчна информираност на 

населението относно възможностите 

за прилагане на мерки за енергийна 

ефективност 

 Липса на системи за енергиен 

мениджмънт  

Възможности Заплахи 

 Възможности за получаване на 

безвъзмездна финансова помощ от 

национални източници на 

финансиране и от Фондовете на ЕС 

 Политики за финансиране на 

енергоспестяващи мерки по енергийна 

ефективност в обществения сектор 

 Развитие на технологиите за 

енергийна ефективност 

 Финансиране на реконструиране, 

реставрация и рехабилитация на 

общински сгради и жилищни сгради 

 Възможности за пестене на енергия и 

рационално използване на 

енергийните ресурси чрез повишаване 

на информираността сред населението 

 Въвеждане на измервателни уреди 

системи за контрол на 

енергопотреблението и събирането на 

база от данни за енергийния баланс на 

общината 

 Обмяна на опит в областта на 

енергийната ефективност 

 Липса на собствени финансови 

ресурси за реализация на мерки за 

енергийната ефективност 

 Повишаване цените на енергийните 

ресурси 

 Висока цена на инвестициите за 

енергийна ефективност 

 Липса или слаба подкрепа от страна на 

държавата в мерките за енергийна 

ефективност 
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V. Цели и обхват 
 

1. Цели на Европейския съюз 

Намаляването на потреблението на енергия и премахването на загубите на 

енергия има все по-голямо значение за Европейския съюз.  

В своята резолюция от 15 декември 2010 г. във връзка с преразглеждането на 

Плана за действие относно енергийната ефективност (T7-0485/2010) Европейският 

парламент ясно подчертава, че трябва да бъде приета задължителна цел за енергийна 

ефективност от най-малко 20% до 2020 г. Той призовава също за преразглеждане на 

Директивата относно енергийните услуги през 2011 г., така че да се включи разширена 

времева рамка до 2020 г. и критична оценка на националните планове за действие за 

енергийна ефективност и тяхното прилагане. 

В допълнение, Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност цели 

установяването на обща рамка за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС, с оглед 

осигуряване постигането до 2020 г. на целта за 20% спестяване на първична енергия, и 

създаване на условия за подобряване на енергийната ефективност и след това. Мерките, 

които са предвидени в директивата, са насочени към: 

 оползотворяване на потенциала от енергийни спестявания в целия 

енергиен сектор от производството, преноса и разпределението до 

крайното потребление на енергия;  

 оползотворяване на потенциала от енергийни спестявания в сградния и 

индустриалния сектор;  

 преодоляване на регулаторните и нерегулаторни пречки на пазара и 

повишаване информираността на потребителите;  

 формулиране на национални цели за енергийна ефективност до 2020 г. 

Устойчивото енергийно развитие е изведено като център на енергийната политика 

и постигането му е обвързано с дългосрочни количествени цели до 2020 г., а именно: 

 20% по-малко емисии на парникови газове спрямо 1990 г.; 

 20% дял на ВЕИ в общия енергиен микс; 

 10% дял на енергия от възобновяеми източници в транспорта; 

 подобряване на енергийната ефективност с 20%. 

За Европейския съюз от голяма важност е реализацията на информационни 

кампании, представящи на гражданите ползите от прилагане на мерки за енергийна 

ефективност. 

2. Цели на България 

 Енергийната политика на Република България е изцяло съобразена с основните 

цели на енергийната политика на Европейския съюз за енергийна сигурност, 

конкурентоспособност и устойчиво развитие. 

 В Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. е прието, че 

„енергийната ефективност е с най-висок приоритет в енергийната политика на страната“. 
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 На тази основа са определени амбициозни цели за подобряване на енергийната 

ефективност. 

 Енергийната стратегия на България очертава основните рамки в енергийната 

политика на страната и предвижданите приоритети в сектора за периода до 2020 г. 

 Енергийната стратегия е насочена към преодоляване на основните 

предизвикателства, които стоят пред българската енергетика към настоящия момент: 

 Висока енергийна интензивност на БВП - въпреки положителната тенденция за 

подобряване, енергийната интензивност на националния БВП е с 89% по-висока 

от средната за ЕС (при отчитане на паритета на покупателната способност); 

 Висока зависимост от внос на енергийни ресурси - България осигурява 70% от 

брутното си потребление чрез внос; 

 Необходимост от екологосъобразно развитие - светът е изправен пред 

предизвикателствата от промените в климата, повлияни от нарастването на обема 

на емисиите от парникови газове. 

 През 2013 г. беше изготвен нов актуализиран референтен сценарий за страните от 

ЕС, в това число за България с хоризонт до 2050 г. „Bulgaria: Reference scenario - Detailed 

Analytical Results“, разработен от National Technical University of Athens (от 07.01.2013 

г.). В тази връзка, актуализираните прогнози за ръст на БВП, енергийно потребление и 

енергийна интензивност според този сценарий са следните: 

 Ръст на БВП 2,2% средногодишно до 2020 г.; 

 Минимален ръст на първичното енергийно потребление от 17,8 Mtoe през 2010 г. 

до 18,5 Mtoe през 2020 г.; 

 Намаляване на първичната енергийна интензивност с 1,9% средногодишно от 

2010 г. до 2020 г.; 

 Ръст на потреблението на енергия от ВИ от 1,45 Mtoe през 2010 г. до 1,95 Mtoe 

през 2020 г. 

Основните приоритети в Енергийната стратегия са обособени в следните пет 

направления: 

 гарантиране сигурността на доставките на енергия; 

 достигане на целите за възобновяема енергия;  

 повишаване на енергийната ефективност; 

 развитие на конкурентен енергиен пазар; 

 политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди и защита на 

интересите на потребителите. 

 Националният план за действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ) е разработен 

в съответствие с изискванията на ДЕЕ, по образец който осигурява включването на 

всички задължения. Също така са взети предвид и изискванията, свързани с Директива 

2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. 

 В НПДЕЕ 2014-2020 г. са определени следните индикативни национални цели за 

енергийни спестявания за 2020 г.: 

• енергийни спестявания в KЕП: 716 ktoe/г. 
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• енергийни спестявания в ПЕП: 1 590 ktoe/г., от които 169 ktoe/г. в процесите на 

преобразуване, пренос и разпределение в енергийния сектор. 

 Допълнителните енергийни спестявания в KЕП са определени при прилагането на 

силна политика по ЕЕ и оптимално усвояване на достъпните от различни източници в 

България допълнителни финансови средства, а именно от: 

• европейски фондове и програми (за програмен период 2014-2020 г.); 

• задължените лица (на базата на схемата на задълженията на търговците на енергия); 

• местни източници и 

• държавния бюджет. 

 Приносите на гореизброените източници на финансови средства за изпълнението 

на индикативната национална цел за енергийните спестявания в KЕП за 2020 г. в размер 

на 716 ktoe са съответно: 

• от оптимално използване на достъпните финансови средства: 230 ktoe/г. 

• от изпълнение на индивидуалните цели на търговците на енергия по схемата за 

задълженията: 486 ktoe/г. 

 Изпълнението на горепосочените индикативни национални цели за енергийни 

спестявания и енергийна ефективност за 2020 г. ще намали първичното енергийно 

потребление през 2020 г. от 18 460 ktoe по референтния сценарий до 16 870 ktoe. 

 

3. Цели на община Якоруда 

 Политиката на Общината в областта на повишаване на енергийната ефективност 

и разумното използване на енергия се свързва с възможните мерки, които биха довели 

до подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд, подобряване 

параметрите на околната среда и оптимизиране на потреблението на енергия. Ето защо, 

възможните действия са свързани от една страна с прилагането на мерки, целящи 

намаляване на консумацията на енергия (енергоспестяващи мерки), както и с такива, 

целящи подобряване на информираността на потребителите за енергийната ефективност, 

разумното използване на енергията и възможностите за оползотворяване на 

възобновяемата енергия.   

За реализацията на Програмата за енергийна ефективност на община Якоруда 

2016-2025 г. са изведени приоритети, цели и дейности, които са заложени за 10-годишен 

период на действие. В тази връзка е необходимо да бъде осигурен достатъчен финансов 

ресурс за предвидените дейности и проекти, както от общинския бюджет, така и от други 

финансови източници.  

Целите и приоритетите на ПЕЕ се определят въз основа на приоритетите за 

развитие на общината като цяло и са съобразени с общите цели за развитие на района за 

планиране, както и със спецификата и потенциала на областта. Програмата за енергийна 

ефективност на община Якоруда е насочена към общинския и жилищния сектор. 
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3.1. Стратегическа цел 

След направения анализ и оценка на текущото състояние в областта на 

енергийната ефективност на община Якоруда, бе определена следната стратегическа цел: 

До края на 2020 г. да се постигне намаляване на годишния разход за енергия в 

публичния сектор на община Якоруда средно с 20% спрямо 2010 г. , а до края на 2025 

г. – средно с 25% спрямо 2010 г.   

3.2. Специфични цели 

Предвид поставената главна стратегическа цел и направения анализ на текущото 

състояние в областта на енергийната ефективност, община Якоруда определя следните 

специфични цели за подобряване на енергийната й ефективност: 

 Специфична цел 1. Повишаване на енергийната ефективност в обществения 

сектор 

За повишаване на енергийната ефективност в обществения сектор общината 

предвижда реализацията на енергоспестяващи мерки в обекти от общинския сграден 

фонд, както и дейности по подобряване на енергийната ефективност на уличното 

осветление. 

Очакваните резултати от прилагането на мерките и дейностите се изразяват в 

подобряване състоянието на обществените сгради и повишаване на енергоефективността 

им, намаляване бюджетните разходи в резултат на икономия от енергия, удължаване на 

експлоатационния срок на публичната инфраструктура, подобряване комфорта на 

обществените сгради, както и намаляване на въглеродните емисии, отделяни от тях.  

Също така ще бъде подобрено състоянието на уличното осветление и ще се 

създадат по-добри условия при управлението на енергийната ефективност на 

общинските услуги. 

 Специфична цел 2. Подобряване на енергийната ефективност в жилищния 

сектор 

За постигане на целта се предвижда да бъдат извършени обследвания за енергийна 

ефективност на обекти от жилищния сграден фонд, да се приложат енергоспестяващи 

мерки, както и да се подобри осведомеността на населението относно възможностите за 

подобрение на енергийната ефективност на техните жилища. 

С прилагането на мерките за повишаване на енергийната ефективност в 

жилищния сектор ще бъде подобрено състоянието на жилищните сгради и ще бъде 

повишена енергоефективността им, ще се намалят годишните разходи на 

домакинствата в резултат на икономия от енергия, ще се удължи експлоатационния 

срок на обновените сгради и техните инсталации, ще се подобри комфорта на 

жилищните сгради и ще се намалят въглеродните емисии отделяни от жилищните 

сгради. 
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В допълнение, повишаването на осведомеността на гражданите относно 

възможностите за подобряване на енергийната ефективност ще допринесе за 

изграждане на  култура за прилагане на енергийно ефективни мерки и  за създаване на 

условия за изграждане на публично-частни партньорства. 

 Специфична цел 3. Повишаване на информираността на заинтересованите 

страни и подобряване на местна политика в областта на енергийната 

ефективност 

За постигане на целта се предвижда реализацията на мерки и дейности, свързани 

с подобряване на административния капацитет на експертите от общинска 

администрация Якоруда, организиране и провеждане на информационни кампании 

относно възможностите за подобряване на енергийната ефективност и внедряване на 

специализиран софтуер за създаване и ползване на база данни за енергийното 

потребление на обектите в общината. 

С повишаването на капацитета на местната власт в областта на енергийната 

ефективност се очаква да се подобрят планирането, реализацията и мониторинга на 

местните политики за енергийна ефективност, да се повиши нивото на информираност 

на общинските служители по отношение на енергийната ефективност и да се изгради 

култура за прилагане на мерки за енергийна ефективност. 

В допълнение, внедряването на специализирания софтуер, съдържащ данни за 

енергийното потребление на общината ще допринесе за подробното и актуално събиране 

на информация за енергийното потребление на общината по месеци и години, за 

изграждане на база данни за консуматорите на енергия, както и за създаване на 

възможност за генериране на справки за изразходвана енергия и бюджетни средства за 

всеки обект.
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3.3. План за изпълнение на ПЕЕ Якоруда 2016-2025 г. 

Планът за изпълнение към Програмата за енергийна ефективност на община Якоруда за периода 2016-2025 г. предвижда 

изпълнението на конкретни и целенасочени мерки и дейности в обществения и жилищния сектор, с цел постигане на съответствие с 

действащите норми и стандарти в законодателството в областта на енергийната ефективност. 

Таблица 11. План за изпълнение на ПЕЕ Якоруда 2016-2025 г. 

№ Наименование на приоритет, мярка 

Бюджет 

(в хил. 

лв.) 

Източник на 

финансиране 
Индикатори 

Отговорна 

структура 
Партньори 

Време за реализация 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

План за изпълнение на ПЕЕ Якоруда 2016-2025 г. 1 651   

Специфична цел 1. Повишаване на енергийната 

ефективност в обществения сектор 
995  

Мярка 1.1. Повишаване на енергийната ефективност 

на общинския сграден фонд 
925   

1.1.1 

Извършване на обследвания за енергийна 

ефективност на следните обекти от общинския 

сграден фонд: 

- читалище и киносалон - гр. Якоруда; 

- общинска баня - гр. Якоруда; 

- обредна зала - гр. Якоруда; 

- ОДЗ - гр. Якоруда; 

- ученически пансион - гр. Якоруда; 

- сграда на общинска администрация - гр. Якоруда; 

- младежки дом - гр. Якоруда; 

- административна сграда на "Строител 2001" 

ЕООД; 

- сграда кметство, училище и детска градина - с. 

Черна Места; 

- административна сграда; 

- сграда на кметство - с. Бунцево; 

- сграда на кметство - с. Смолево; 

- сграда на кметство - с. Бел Камен; 

35 

Общински 

бюджет; 

Фондове на 

ЕС 

извършени 23 

бр. обследвания 

за ЕЕ 

Община 

Якоруда 
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- сграда на кметство - с. Юруково; 

- детска градина и ОУ "Васил Левски" - с. Юруково; 

- детска градина - с. Бел Камен; 

- ОУ "Неофит Рилски" - с. Бел Камен; 

- детска градина - с. Конарско; 

- ОУ "Братя Миладинови" - с. Конарско; 

- НУ "Васил Априлов" - с. Бунцево; 

- бивш младежки клуб - с. Конарско; 

- сграда на бивше кметство - с. Юруково; 

- спортна зала - гр. Якоруда. 

1.1.2 

Поставяне на изолация на външни стени в 

следните обекти от общинския сграден фонд: 

- общинска баня - гр. Якоруда;  

- обредна зала гр. Якоруда; 

- ученически пансион - гр. Якоруда;  

- младежки дом - гр. Якоруда; 

- административна сграда на "Строител 2001" 

ЕООД - гр. Якоруда; 

- сграда кметство, училище и детска градина - с. 

Черна Места; 

- сграда на кметство - с. Бунцево; 

- сграда на кметство - с. Смолево; 

- сграда на кметство - с. Бел Камен; 

- сграда на кметство - с. Юруково; 

- ОУ "Неофит Рилски" - с. Бел Камен; 

- ОУ "Братя Миладинови" - с. Конарско; 

- бивш младежки клуб - с. Конарско; 

- сграда на бивше кметство - с. Юруково. 

600   

Общински 

бюджет; 

Фондове на 

ЕС; 

ЕСКО договор 

поставена 

изолация на 

външните стени 

в 14 обекта от 

ОСФ  

Община 

Якоруда 

    

                  

1.1.3 

Подмяна на дограма в следните обекти от 

общинския сграден фонд: 

- общинска баня - гр. Якоруда;  

- обредна зала гр. Якоруда; 

- ученически пансион - гр. Якоруда;  

- младежки дом - гр. Якоруда; 

- административна сграда на "Строител 2001" 

ЕООД - гр. Якоруда; 

200  

Общински 

бюджет; 

Фондове на 

ЕС; 

ЕСКО договор 

подменена 

дограма в 14 

обекта от ОСФ  

Община 

Якоруда 
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- сграда кметство, училище и детска градина - с. 

Черна Места; 

- сграда на кметство - с. Бунцево; 

- сграда на кметство - с. Смолево; 

- сграда на кметство - с. Бел Камен; 

- сграда на кметство - с. Юруково; 

- ОУ "Неофит Рилски" - с. Бел Камен; 

- ОУ "Братя Миладинови" - с. Конарско; 

- бивш младежки клуб - с. Конарско; 

- сграда на бивше кметство - с. Юруково. 

1.1.4 

ЕСМ по осветлението в следните обекти от 

общинския сграден фонд: 

- общинска баня - гр. Якоруда;  

- младежки дом - гр. Якоруда; 

- административна сграда на "Строител 2001" 

ЕООД - гр. Якоруда; 

- сграда кметство, училище и детска градина - с. 

Черна Места; 

- сграда на кметство - с. Бунцево; 

- сграда на кметство - с. Смолево; 

- сграда на кметство - с. Бел Камен; 

- сграда на кметство - с. Юруково; 

- ОУ "Неофит Рилски" - с. Бел Камен; 

- ОУ "Братя Миладинови" - с. Конарско; 

- бивш младежки клуб - с. Конарско; 

- сграда на бивше кметство - с. Юруково. 

50  

Общински 

бюджет; 

Фондове на 

ЕС; ЕСКО 

договор 

извършени 

ЕСМ по 

осветлението в 

12 обекта от 

ОСФ 

Община 

Якоруда 

  

         

1.1.5 

Положена изолация на покрива в следните 

обекти от общинския сграден фонд: 

- общинска баня - гр. Якоруда; 

- ученически пансион - гр. Якоруда;  

- младежки дом - гр. Якоруда; 

- административна сграда на "Строител 2001" 

ЕООД - гр. Якоруда; 

- сграда кметство, училище и детска градина - с. 

Черна Места; 

- сграда на кметство - с. Бунцево; 

10  

Общински 

бюджет; 

Фондове на 

ЕС; ЕСКО 

договор 

положена 

изолация на 

покрива в 13 

обекта от ОСФ  

Общински 

бюджет; 

Фондове на 

ЕС 
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- сграда на кметство - с. Смолево; 

- сграда на кметство - с. Бел Камен; 

- сграда на кметство - с. Юруково; 

- ОУ "Неофит Рилски" - с. Бел Камен; 

- ОУ "Братя Миладинови" - с. Конарско; 

- бивш младежки клуб - с. Конарско; 

- сграда на бивше кметство - с. Юруково. 

1.1.6 

Въвеждане на система за мониторинг и контрол 

на енергопотреблението в следните обекти от 

общинския сграден фонд: 

- читалище и киносалон - гр. Якоруда; 

- общинска баня - гр. Якоруда; 

- обредна зала - гр. Якоруда; 

- ОДЗ - гр. Якоруда; 

- СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Якоруда; 

- ученически пансион - гр. Якоруда; 

- сграда на общинска администрация - гр. Якоруда; 

- младежки дом - гр. Якоруда; 

- административна сграда на "Строител 2001" 

ЕООД; 

- сграда кметство, училище и детска градина - с. 

Черна Места; 

- административна сграда; 

- сграда на кметство - с. Бунцево; 

- сграда на кметство - с. Смолево; 

- сграда на кметство - с. Бел Камен; 

- сграда на кметство - с. Юруково; 

- детска градина и ОУ "Васил Левски" - с. Юруково; 

- ОУ "Гоце Делчев" - с. Смолево; 

- детска градина - с. Бел Камен; 

- ОУ "Неофит Рилски" - с. Бел Камен; 

- детска градина - с. Конарско; 

- ОУ "Братя Миладинови" - с. Конарско; 

- НУ "Васил Априлов" - с. Бунцево; 

- бивш младежки клуб - с. Конарско; 

30  

Общински 

бюджет; 

Фондове на 

ЕС 

въведена 

система за 

мониторинг и 

контрол на 

енергопотребле

нието в 26 

обекта от ОСФ 

Община 

Якоруда 
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- сграда на бивше кметство - с. Юруково; 

- ПГМ "Петко Рачов Славейков" - гр. Якоруда 

- спортна зала - гр. Якоруда. 

Мярка 1.2. Обновяване на системата за улично 

осветление 
70   

1.2.1 

Ремонт на съществуващото и изграждане на ново 

енергийноефективно улично осветление в 

следните населени места:  

- с. Аврамово 

- с. Юруково;  

- с. Конарско; 

- с. Черна Места 

50  
Общински 

бюджет 

5 бр. отстранени 

локални 

повреди и 

аварии; 6 бр. 

подменени 

дефектирали 

елементи и 

осветителни 

тела 

Община 

Якоруда 

  

         

1.2.2 

Разработване и въвеждане на ефективни системи 

за поддържане и експлоатация на уличното 

осветление в следните населени места:  

- с. Аврамово 

- с. Юруково;  

- с. Конарско; 

- с. Черна Места 

20  
Общински 

бюджет 

1 бр. въведена 

система за 

поддържане и 

експлоатация на 

уличното 

осветление 

Община 

Якоруда 

  

         



 

 
 

 

50 
 

Специфична цел 2. Подобряване на енергийната 

ефективност в жилищния сектор 
620  

Мярка 2.1. Повишаване на енергийната ефективност 

на жилищния сграден фонд 
620   

2.1.1 

Извършване на обследвания за енергийна 

ефективност на 4 многофамилни жилищни сгради 

в гр. Якоруда 
15  

Общински 

бюджет; 

Фондове на 

ЕС 

4 бр. извършени 

обследвания за 

ЕЕ 

Община 

Якоруда 

    

                  

2.1.2 
Извършване на ЕСМ в 4 многофамилни жилищни 

сгради в гр. Якоруда 
600  

Национална 

програма за 

енергийна 

ефективност 

на 

многофамилн

и жилищни 

сгради 

извършени 

ЕСМ в 4 

многофамилни 

жилищни 

сгради в гр. 

Якоруда 

Община 

Якоруда 

    

                  

2.1.3 

Организиране и провеждане на информационни 

кампании относно възможностите за подобряване 

на енергийната ефективност в жилищния сектор 
5  

Общински 

бюджет 

5 броя 

проведени 

информационни 

кампании 

Община 

Якоруда 

    

                  

Специфична цел 3. Повишаване на информираността 

на заинтересованите страни и подобряване на местна 

политика в областта на енергийната ефективност 

36   

Мярка 3.1. Подобряване на административния 

капацитет за устойчиво енергийно развитие  
30  
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3.1.1 

Провеждане на обучения за усъвършенстване на 

специализираните знания и умения в областта на 

енергийната ефективност на експертите от 

общинска администрация Якоруда  

10  
Общински 

бюджет 

5 броя 

проведени 

обучения 

Община 

Якоруда 

    

                  

3.1.2 

Обособяване на служител/и в общинската 

администрация, с отговорност за координирането 

на цялостния процес на планиране, изпълнение и  

мониторинг на устойчиви енергийни политики на 

местно ниво 

10  
Общински 

бюджет 

1 бр. назначен 

служител 
Община 

Якоруда 

    

                  

3.1.3 

Внедряване на компютърна система със 

специализиран софтуер за създаване и ползване на 

база данни за енергийното потребление на 

обектите в общината 

5  
Общински 

бюджет 

1 бр. внедрена 

компютърна 

система със 

специализиран 

софтуер 

Община 

Якоруда 

    

         

3.1.4 
Наблюдение, оценка и актуализация на 

Програмата за енергийна ефективност 
5  

Общински 

бюджет 

10 бр. изготвени 

отчети за 

изпълнение на 

програмата; 1 

бр. извършена 

междинна 

оценка; 1 бр. 

изготвена 

актуализация на 

програмата (при 

необходимост) 

Община 

Якоруда 
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Мярка 3.2. Повишаване на осведомеността на 

населението относно възможностите в сферата на 

енергийната ефективност 

6  

3.2.1

  

Провеждане на информационни кампании, 

конференции, семинари и други срещи относно 

възможностите за подобряване на енергийната 

ефективност в община Якоруда 

4  
Общински 

бюджет 

5 бр. проведени 

информационни 

кампании 

Община 

Якоруда 

    

                  

3.2.2 

Създаване на партньорства с местни и регионални 

структури на гражданското общество и бизнеса за 

провеждане на съвместни инициативи за 

популяризиране на мерките за ЕЕ в домакинствата 

2  
Общински 

бюджет 

1 бр. създадено 

партньорство 
Община 

Якоруда 
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4. Очаквани ефекти 

Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на Програмата за 

енергийна ефективност на община Якоруда 2016-2025 г., са следните: 

 икономия на топлинна енергия; 

 икономия на електрическа енергия; 

 икономия на гориво; 

 намалени емисии парникови газове; 

 икономия на средства. 

Очакваните енергийни спестявания ще бъдат по-точно определени, след като бъдат 

изготвени всички обследвания и се отчетат и реалните икономии от внедрените 

единични енергоспестяващи мерки след строително-ремонтните работи в обектите, 

посочени в плана за изпълнение на програмата.  

Част от мерките, предвидени в плана за изпълнение на ПЕЕ 2016-2025 г., предвиждат 

по-дълъг срок на откупуване, но се отличават със своята екологичната значимост. 

Изпълнението на ПЕЕ 2016-2025 г. ще допринесе за: 

 подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване на 

показателите на околната среда – намаляване на емисиите на парникови газове в 

атмосферата, намаляване на локалните последствия от климатичните промени, 

замърсяването и последиците за здравето, опазване на местната околна среда и 

биологичното разнообразие; 

 забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси на 

общината; 

 подобряване на комфорта на обитаване в общинските сгради и постигане на 

съответните нормативни изисквания; 

 подобряване на условията и стандарта на живот на жителите в общината; 

 диверсифициране на енергийните доставки и намаляване зависимостта на 

обектите от цените на горива и енергии; 

 създаване на нови пазарни възможности за бизнеса и разкриване на нови работни 

места; 

 освобождаване на ресурси вследствие намалението на разходите за енергия, които 

могат да бъдат пренасочени към други дейности с положителен ефект върху 

политиката по енергийна ефективност; 

 повишаване на капацитета на институциите на местно ниво в прилагането на 

общинската програма по ЕЕ в резултат от институционалната и секторната 

координация при решаване на задачите за развитие на ЕЕ. 

VI. Етапи на изпълнение 

Предвид специфичния характер и сложността на всеки конкретен обект, както и 

спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти Програмата за енергийна 

ефективност на община Якоруда за периода 2016-2025 г. ще се изпълни на няколко етапа: 

1. Инвестиционно намерение 

Тук се включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се 

установи дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, 
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начините и мащаба на изпълнението й и др. Проучванията ще изяснят и положението по 

редица маркетингови, технологически и други въпроси.  

2. Предварително проучване 

На този етап ще се направи предварително (т.нар. предпроектно) проучване за 

състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности 

за намаляване на енергийното потребление - състояние на съоръженията, конструкциите, 

енергийните системи, изследване на енергийните разходи за последните години и др.  

3. Инвестиционен проект 

Предвижда се разработване на инвестиционни проекти в някои случаи поради 

спецификата и обема на предвидените дейности – например: подмяна на отоплителната 

инсталация, подмяна на котел на твърдо гориво с котел на природен газ, газифициране 

на детска градина и др.  

4. Подготовка и изпълнение на строителството 

На този етап ще се подготвят всички необходими документи и ще се извършат 

съответните строително-монтажни дейности за постигане на заложените в плана цели.  

5. Мониторинг 

За установяване намалението на енергийното потребление след реализацията на 

съответните дейности и мерки се предвижда ежемесечно отчитане и записване на 

параметрите от измервателните. 

Според представените данни от Таблица 8. Списък на сградите от общинския 

сграден фонд на община Якоруда могат да бъдат направени следните изводи относно 

етапите на изпълнение на сградите от общинския сграден фонд: 

 На етап инвестиционно намерение са следните сгради: обредна сграда – гр. 

Якоруда; ученически пансион – гр. Якоруда; младежки дом – гр. Якоруда; 

административна сграда на „Строител 2001“ ЕООД; сграда кметство, училище и 

детска градина – с. Черна Места; сградите на кметствата в селата Бунцево, 

Смолево, Бел Камен и Юруково; детската градина – с. Бел Камен; ОУ „Неофит 

Рилски“ – с. Бел Камен; детска градина – с. Конарско; ОУ „Братя Миладинови“ – 

с. Конарско; бивш младежки клуб – с. Конарско, сграда на бивше кметство – с. 

Юруково. 

 Няма сгради на етап предварително проучване. 

 На етап инвестиционен проект е сградата на общинската баня в гр. Якоруда. 

 Няма сгради на етап подготовка и изпълнение на строителството. 

 На етап мониторинг са следните сгради: читалище и киносалон – гр. Якоруда; 

ОДЗ – гр. Якоруда; СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Якоруда; сграда на 

общинска администрация – гр. Якоруда; детска градина и ОУ „Васил Левски“ – 

с. Юруково; ОУ „Гоце Делчев“ – с. Смолево; НУ „Васил Априлов“ – с. Бунцево; 

ПГМ „Петко Рачов Славейков“ – гр. Якоруда; спортна зала – гр. Якоруда. 
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VII. Наблюдение, контрол и отчет на изпълнението на програмата 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет е органът, който 

приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които 

отразяват националните и европейските политики за развитие на местните общности. В 

изпълнение на това правомощие се разработва и приема и настоящата програма, като 

освен приемането й следва да се обезпечи и процеса на нейното изпълнение и отчитане. 

Наблюдението и изпълнението на ПEE е отговорност на кмета на общината.  

С оглед на действащата административна структура на Община Якоруда, 

наблюдението и контрола на изпълнението на ПЕЕ ще се осъществява от група от 

експерти от общинската администрация на община Якоруда, които ще бъдат отговорни 

за наблюдението и контрола на изпълнението на дейностите по ПЕЕ. Групата има 

следните задължения:  

 одобрява и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на ПЕЕ;  

 извършва периодични прегледи на постигнатия напредък по отношение на 

изпълнението на целите; 

 разглежда резултатите от междинните оценки; 

 анализира резултатите от изпълнението на мерките и дейностите; 

 оценява степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите; 

 разглежда предложенията за промяна на мерките; 

 предлага промени, свързани с постигането на целите на ПЕЕ. 

Контролът върху работата на експертите ще се осъществява от ресорния 

заместник-кмет.  

Наблюдението и контролът са неразделна част от процеса на 

изпълнение/реализиране на ПЕЕ и чрез тях се цели да се предостави на компетентните 

местни органи: Общинския съвет, Кмета на общината, служителите от общинска 

администрация, както и на всички заинтересовани страни – социално-икономическите 

партньори и структури на гражданското общество, ранна информация за напредъка или 

липсата на напредък по постигане на заложените в програмата цели и резултати, на 

ефективността на нейната реализация. Получената информация се използва за целите на 

управлението - осъществяване на контрол и вземането на управленски решения относно 

продължаването, изменението, допълването или прекратяването на реализацията на 

съответната политика или програма.  

За осъществяването на мониторинга на програмата е необходимо да се приемат и 

въведат в практиката на администрацията на Община Якоруда правила за мониторинг, 

контрол и оценка при изпълнението на програмата, които могат да бъдат конкретно 

разписани за политиката по енергийна ефективност, но могат да бъдат и правила, които 

се прилагат от общинската администрация и по отношение на другите конкретни 

политики.  

Правилата трябва подробно да описват отговорностите на съответните експерти в 

общината за набиране на необходимата информация със съответните срокове, както и за 

обобщаването й и подготовката на годишен отчет пред общинския съвет за изпълнението 
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на дейностите и мерките от програмата. В правилата трябва да се определят обхвата на 

информацията, която ще се събира, източниците на данни и графика за предоставяне на 

информацията. Обхватът и източниците на необходимите данни ще се обуславят от 

включените в програмата цели и мерки и избраните индикатори за изпълнение на 

мерките и за постигане на програмните цели. Осигуряването на достатъчно и надеждни 

данни в единен формат за образуване, състав, събиране, оползотворяване и обезвреждане 

на отпадъците е от съществено значение за проследяване на напредъка при постигане на 

целите и осъществяване на контрол по изпълнение на мерките. За целта е целесъобразно 

да се изготвят въпросници (формуляри), които ще се попълват от звената, които имат 

отношение към изпълнение на включените в програмата мерки. 

По отношение на графика за предоставяне на информацията, свързана с текущото 

наблюдение на изпълнението на програмата за енергийна ефективност, необходимо е 

събирането и систематизирането на информацията да се извършва на годишна база. 

Източниците на информация за стойностите на индикаторите за наблюдението на 

изпълнението на ПЕЕ, ще се базират на данни на Националния статистически институт, 

на официалната статистика на други централни, териториални държавни органи, агенции 

и институции, имащи правомощия и осъществяващи мониторинг и контрол в областта 

на енергийната ефективност, на общинската информационна система и информация от 

различните отдели в общината, както и на данни от други надеждни национални, 

регионални и местни източници на информация. В процеса на наблюдение общинската 

администрация осигурява участието на организации, физически и юридически лица, като 

се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Орган за контрол по 

изпълнение на програмата за енергийна ефективност е общинският съвет. Кметът на 

общината информира ежегодно общинския съвет и обществеността за изпълнението на 

програмата през предходната календарна година. 

За отчитане изпълнението на програмата е предвидено да се изготвя отчет, който 

се представя ежегодно на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие. Годишният отчет ще се изготвя от експертите от общинската администрация 

до 1 март на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности и 

мерки, на база на събраната и анализирана през годината информация и на база 

проследяване на индикаторите за нейното изпълнение. Отчетът се изготвя по образец, 

утвърден от изпълнителния директор на агенцията. 

VIII. Оценка на резултатите и актуализация на програмата 

Програмата за енергийна ефективност се актуализира при промяна във 

фактическите и/или нормативните условия: 

 в резултат от въздействието на „външни“ фактори - например промени в 

изискванията на европейското и българското законодателство, които налагат 

промяна в поставените в програмата стратегически и приоритети и в съответните 

програмни мерки; 
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 в резултат на фактори, свързани с изпълнението - значително изоставане в 

изпълнението на програмните мерки и/или липса на напредък за постигане на 

целевите индикатори, въпреки изпълнението на програмните мерки, което налага 

прилагането на допълнителни мерки към вече приетите или замяна на някои от 

приетите мерки, които не дават очаквания предварително резултат. 

Целесъобразно е с оглед значението на изпълнението на целите в общинските 

програми за енергийна ефективност за изпълнение на националните цели, които страната 

докладва пред ЕК, да се представят междинни и годишни отчети (доклади), които ще 

посочат тенденциите и степента на изпълнение на програмните цели. В съответствие с 

изводите от годишните и междинните доклади може да се извърши актуализация на 

програмата, ако се налага. Ако обаче в резултат на промени в обстоятелствата се налага 

да се направи актуализация в друг времеви период, то тя може да се извърши по всяко 

време от изпълнението на общинската програма за енергийна ефективност. Процедурата 

за актуализация на общинската програма за енергийна ефективност следва процедурата 

за разработване и одобрение на програмата. Актуализацията на програмата също трябва 

да премине през обществени консултации и да се приложи законодателството в областта 

на енергийната ефективност, след което да се одобри от общинския съвет и да се 

публикува за информация на обществеността. 

 


