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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

CO2 Въглероден диоксид 

FP7 Seventh Framework Programme / Седма рамкова програма на ЕС 

kW KiloWatt/ киловат 

kWh KiloWatthour/ киловатчас 

MJ Megajoules/мегаджаули 

MW MegaWatt/ мегават 

MWh MegaWatthour/ мегаватчас 

БГВ Битово горещо водоснабдяване 

Бр. брой 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ВЕЦ Водноелектрическа централа 

ВИ Възобновяеми източници 

ВтЕЦ Вятърна електрическа централа 

ГСККЕ Глобалното споразумение на кметовете за климат и енергия 

ДГС Държавно горско стопанство 

ЕБВР Европейска банка за възстановяване и развитие 

ЕЕ Енергийна ефективност 

ЕЕС Електроенергийна система 

ЕИБ Европейска инвестиционна банка 

ЕК Европейска комисия 

ЕП Европейски парламент 

ЕС Европейски съюз 

ЕСКО Компания за енергийни услуги 

ЕСМ Мерки за енергийни спестявания 

ЗБР Закона за биологичното разнообразие 

ЗЕВИ Закон за енергията от възобновяеми източници 

ЗЕЕ Закон за енергийната ефективност 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

ИБЕ Инвентаризацията на базовите емисии 

КЕВР Комисия за енергийно и водно регулиране 

КЕП Крайно енергийно потребление 

м Метри 

м.е. Мерни единици 

м.н.в. Метри надморска височина 

МФК Международен фонд „Смолян“ 

НСИ Национален статистически институт 

ОП Оперативна програма 

ОСЗГ Общинска служба по земеделие и гори 

ОУ Основно училище 

ПДК Пределно допустими концентрации 

ПДУЕК План  за  действие  за  устойчива  енергия  и  климат 

ПЧП Публично-частно партньорство 

РДГ Регионална дирекция по горите 

УОУ Улична осветителна уредба 

ФЕ Фотоволтаична енергия 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ 

Адаптиране 

(към  

климатичните  

промени) 

Действия,  предприети  за  предвиждане на  неблагоприятните  

въздействия  от  климатичните  промени,  предотвратяване  или 

свеждане  до  минимум  на  щетите,  които  могат  да  причинят,  

или  за  използване  на  възможности,  които  може  да  възникнат.   

Климатични  

промени 

Всяка  климатична  промяна  във  времето,  независимо  дали  се   

дължи  на  естествена  изменчивост  или  е  резултат  от  човешка  

дейност 

Инвентаризация   

на   емисиите 

Количествено   представяне   на   парниковите   газове (CO2  или  

CO2  еквивалент),  емитирани  в  резултат  на  потреблението  на  

енергия  на  територията   на   подписалите   Споразумението   на   

кметовете   в   продължение   на определена   година   —   това   

дава   възможност   да   се   идентифицират   основните  източници  

на  емисии  и  съответния  потенциал  за  тяхното  намаляване.   

Смекчаване  на  

климатичните  

промени 

Действия, предприети за намаляване на концентрациите на  

парникови  газове,  изпускани  в  атмосферата. Мониторингов  

доклад: документ,  който  подписалите  Споразумението  на  

кметовете  се  задължават  да  представят  на  всеки  две  години  

след  представянето  на  техния  ПДУЕК,  в  който  се  очертават  

междинните  резултати  от  неговото  изпълнение   —  целта  на  

този  доклад  е  да  се  проследи  постигането  на  предвидените  

цели. 

Устойчивост    

(адаптивност) 

Способност  на  дадена  социална  или   екологична  система  да  

поема  смущенията,  като  запазва  същите  основни  начини  на  

функциониране,  както  и  възможност  за  приспособяване  към  

стрес  и  (климатични)  промени. 

Уязвимост 

Степента,  в  която  дадена  система  е  податлива   и  неспособна  

да  се  справи   с   неблагоприятните   последици   от   климатичните   

промени,   включително  изменчивостта  и  екстремните  прояви  на  

климата  (обратно  на  устойчивостта). 

Риск 

Вероятността  за  неблагоприятни  последици  или  загуби  в  

социален, икономически  или  екологичен  план  (напр.  човешки  

живот,  здравословно  състояние, поминък,  активи  и  услуги),  

които  могат  да  се  случат  на  конкретна  община  или  на дадено  

общество,  засегнати  от  уязвими  условия  през  някакъв  

определен  бъдещ  период  от  време. 

Холистичен 

подход 

Цялостен подход към управлението, включващ заинтересовани 

страни, процеси, ресурси и организация. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият  отчет на  „План   за   действие   за   устойчива   енергия   2014 -2020 на   

община Смолян  (ПДУЕ)  е  разработен  във  връзка  с  поетите ангажименти на община  

Смолян  към  Глобалното споразумение  на  кметовете  за  климат  и  енергия (ГСККЕ).     

Климатичните промени са глобално предизвикателство с ясно изразен комплексен 

характер и с екологичен, социален, технологичен, икономически и политически аспект. 

В международен и национален план и съответно на местно ниво, политиката по 

изменение на климата се реализира основно в две направления – смекчаване на 

изменението на климата чрез мерки и дейности за намаляване на парниковите газове и 

адаптация към неизбежните климатични промени чрез оценка на рисковете и дейности 

за ограничаване на въздействието им. Изпълнението на тези политики изисква 

инвестиции в нови технологии и интегриране на климатичните предизвикателства в 

секторните политики на национално и местно ниво. Именно в хода на търсене на 

конкретни решения и развитие на политиките в областта на климата, градовете поемат 

водеща роля в глобалната битка за ограничаване на емисиите на парникови газове и 

изграждането на устойчивост към въздействията на изменението на климата. Тази 

водеща роля на градовете е наложителна и в контекста на факта, че около 50 % от 

световното население живее в градовете, като се наблюдава и трайна тенденция за 

нарастване на градското население.   

Глобалното споразумение на кметовете се възползва от опита, натрупан през 

последните години в Европа и по света, и се основава на ключовите фактори за успех 

на инициативата: управлението „отдолу-нагоре“, модела на сътрудничество на много 

нива и рамката за контекстово мотивирани инициативи.  

В момента то обединява над 7000 местни и регионални власти в 57 държави, като 

ползва потенциала си на световно движение с множество заинтересовани страни, както 

и техническата и методологическа подкрепа, предлагана от представителствата по 

места. 

През юни 2016 г. Споразумението на кметовете навлезе в нов, основен етап от 

развитието си, като се обедини с друга градска инициатива: Пакт на кметовете [англ. 

„Compact of Mayors“]. В резултат се сформира „Глобалното споразумение на кметовете 

за климата и енергията“ – най-голямото движение, в което членуват местни власти, 

ангажирани с реализацията на наднационално ниво на цели в областта на климата и 

енергията. В пълно съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие и принципите 

на „Климатичната справедливост“, ГСККЕ се ангажират да прилагат политики и да 

предприемат мерки за:  

 

 смекчаване на последиците от изменението на климата,  

 адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата;  

 всеобщ достъп до сигурна, чиста и евтина енергия; 

 проследяване и докладване на напредъка си по тези цели. 
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Споразумението на кметовете продължава глобалното си разширяване с 

откриването на свое представителство в Субсахарска Африка, a от 2017 г. се създават 

регионални подразделения на Споразумението в Северна Америка, Латинска Америка 

и Карибите, в Китай и Югоизточна Азия, в Индия и Япония, като по този начин се 

допълват вече съществуващите. 

  Споразумението   на   кметовете   създава   рамка   за   действие,   която   помага   

на местните   органи   да   превърнат   в   реалност   своите   стремежи   за   смекчаване   

на  климатичните  промени  и  адаптиране  към  тях,  вземайки  предвид  

разнообразието  на предоставена гъвкавост  да  избират  най-добрия  начин  за  

изпълнение  на  местните  им  действия.  Дори  приоритетите  да  са  различни,  

местните  органи  се  приканват  да  действат  по  интегриран и  холистичен  начин. 

Настоящият доклад за отчет на Плана за действие за устойчиво енергийно развитие 

на Община Смолян за периода 2014 - 2020 г. е разработен от Плеядес България ЕООД. 

Настоящият отчет е съобразен със съществуващите документи на Община 

Смолян в областта на енергията, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни 

източници. Той е създаван спрямо Плана за устойчиво енергийно развитие на Община 

Смолян 2014 – 2020 г., приет от Общински съвет на Община Смолян.  

Настоящият отчет е разработен в съответствие с насоките на инициативата 

Конвента на кметовете.   
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2. ЦЕЛИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН СЪГЛАСНО ПДУЕ 2014-2020 

2.1 Обши цели  

Енергийната политика на Община Смолян се гради върху две основни направления: 

ефективно потребление на енергията и използване на възобновяеми енергийни ресурси, 

отразени главно в документите:  

 Общинска програма по енергийна ефективност, 2008 – 2013 г. и  

 Общинска програма за устойчиво използване на възобновяеми енергийни 

източници 2008 – 2013 г.  

 По този начин тя отговаря на изискванията на европейската политика към 

устойчивост, конкурентност и сигурност на доставките.  

 Ефективното използване на енергията е поставено като приоритет от първа 

величина, за реализирането на който Общината поема многофакторна роля:  

 Да оптимизира собственото потребление като разпространява и демонстрира 

успешна практика и възможностите на съвременните технологии;  

 Да открива достъп до национални и международни програми и финансови 

инструменти;  

 Да поощрява инвестициите в ефективни проекти и проекти за използване на 

ВИ, чрез подобряване на инвестиционната среда и съдействие за 

отстраняване на бюрократични пречки;  

 Да сътрудничи с доставчиците на енергия при изпълнението на техните 

задължения по Директива 2012/27/ЕО за енергийната ефективност;  

 Да съдейства активно за постигане разнообразие на енергийните източници и 

ресурси;  

 Да проучва и разпространява информация за потенциални проекти, 

технологии, финансови инструменти.  

 С тази дейност Общината очаква да се постигне:  

 Подобряване на показателите за ефективност на потреблението на 

територията на общината, намаляване на загубите, а с това и разходите за 

енергия;  

 Намаляване на енергийната зависимост на общината чрез увеличаване на 

местното производство на енергия от ВИ, подобряване на сигурността и 

качеството на енергоснабдяването;  
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 Повишаване на инвестиционната активност и трудовата заетост на 

територията на общината;  

 Намаляване на емисиите на парникови газове и други вредни емисии в 

атмосферата;  

 Повишаване на приходите и социалното положение на населението.  

Община Смолян си е поставила стратегическа цел да постигне енергийна 

независимост, за което трябва да разкрие и оползотвори потенциала за енергийна 

ефективност във всички сектори и технически структури:  

 сграден сектор;  

 битово потребление;  

 външно осветление;  

 обслужващ сектор;  

 добивна и преработваща промишленост;  

 обществен и личен транспорт; o разпределителни енергийни мрежи и други.  

Важен дял от енергийната политика на Общината е използването на ВИ. Тя 

предвижда да се повиши активността на местната общност в използването на 

възобновяемите източници на енергия, чиито потенциал в общината е значителен:  

 отпадъчна биомаса от дърводобива и селското стопанство;  

 водни ресурси;  

 ветрова енергия;  

 слънчева енергия за отопление, загряване на вода и производство на 

електроенергия;  

 геотермална енергия;  

 битови отпадъци.  

Устойчивото енергийно развитие до голяма степен е свързано със запазването на 

горите, събирането и правилното третиране на отпадъците.  

Общината е официален партньор по програмата „Зелена светлина на ЕС“ – 

доброволна инициатива за предотвратяване на замърсяването, която обхваща частни и 

обществени потребители, ангажиращи се да инсталират енергоефективни осветителни 

технологии.  

2.2 Специфични цели  

Плана за действие за устойчива енергия 2014-2020г се стреми да постигне следните 

резултати по отношение на: 

1. Намаляване на емисиите на CO2 в община Смолян - 20% до 2020г. 

2. Намаляване на потреблението на енергия в община Смолян - 20 % до 2020г. 

3. Дял на ВЕИ в енергийният микс на община Смолян - 20% до 2020г. 
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2 АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНО ПРОИЗВОДСТВО И 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

2.1. Методика за оценка потреблението на енергия по сектори 

За оценка на потреблението на енергия по сектори са използвани дефинираните в 

нормативната база показатели и по-конкретно физичната величина „първична енергия”. 

Нормативната база, която е съблюдавана е: 

- Закон за енергийната ефективност 14.11.2008г., който урежда обществените 

отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на 

енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и 

предоставянето на енергийни услуги;  

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

на енергия  в сгради; (изм. И доп. ДВ. Бр. 93 от 21 Ноември 2017г.); 

- Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;  

- Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия 

и енергийните характеристики на сградите; 

- Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за 

разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени 

системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на 

условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и 

изготвяне на оценка на енергийни спестявания; 

- Директива 2010/31/ЕС на европейския парламент и на съвета от 19 май 2010 

година относно енергийните характеристики на сградите;  

- Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 

2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО. 

Като допълнителни документи са използвани различни национални и 

регионални политики, стратегии, предходни одити в Община Смолян на индивидуални 

или група потребители и др.  

В настоящата методология е възприето използването на физичната величина 

първична енергия, тъй като това дава възможност за адекватна оценка и адекватно 

сравнение между отделните видове използвани енергии (електрическа, топлинна, 

енергия от природен газ, твърди и течни горива). По този начин се осъществява 

количествена съпоставимост между изследваните величини и се осъществява 

достоверна оценка за индивидуалното им въздействие върху общия разход на енергия. 

Енергийната характеристика като първична енергия се определя чрез 

формулата: 
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Формула 1    



m

i

iНi еQQEP
1

, . [kWh] 

Където: 

Q – количество първична енергия [kWh]; 

Qi,Н – количество потребена енергия с i-ия енергоносител [kWh]; 

ei – коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на i-тата съставяща 

на потребената енергия, показан на долната таблица. 

              

Таблица 1 Референтни стойности на коефициента eр и fi 

 
 

За всички енергийни носители, с изключение на електричеството, коефициентът 

ер е в границите 1-1,3. Единствено за електричество той има стойност 3, тъй като е 

известно, че производството на ел. енергия при конвенционалните технологии е с нисък 

к.п.д. (к.п.д. на ТЕЦ е в границите 20-30%, на АЕЦ около 35%), като отделно има 

съпътстващи загуби от пренос, трансформация и разпределение на ел. енергия. 

В настоящия материал, за да бъдат сравними различните енергии е използвана 

величината първична енергия като е съблюдавано отношението: 

 

1 kcal първична енергия = 0,001162 kWh/kcal първична енергия 

 

По-долу в таблицата са показани някои зависимости между физичните 

величини, използвани при изготвянето на настоящия анализ. 
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Таблица 2 Видове горева и калоричност 

Гориво Калоричност 

Кафяви въглища 3500 kcal/kg 

Природен газ 8500 kcal/m3 

Мазут 9520 kcal/kg 

Ел. енергия 860 kcal/kWh 

Пропан-бутан 11950 kcal/kg 

Нафта 10000 kcal/kg 

Дърва 2500 kcal/kg 

Природен газ  хнм3=1000 нормални кубични метра 

Бензин - Относителна плътност при 150С: 720÷770 kg/m3 

Нафта – Относителна плътност при 150С: 820÷850 kg/m3 

 

При анализа на електропотреблението по сектори са използвани предоставени 

данни за електропотреблението предоставени от Община Смолян, както и 

статистически данни от периодичните справочници на Национален статистически 

институт.  

Отчетът се основава на данните да показани в годишен разрез, като са 

използвани два репера (базови години) – 2009  базова година за ПДУЕ 2014-2020 и 

2018 г. – годината към която се извършва отчета. 

 

Данните са разгледани при сравняване на първични енергии по 

енергоизточници, с цел съпоставимост на резултатите. 

 

2.2 Сектор „Обществени сгради и услуги” 

2.2.1 Състояние на крайното енергийно потребление в сектор „Обществени 

сгради и услуги” 

Анализът включва всички сгради, за които енергийното потребление е на 

общински партиди. Това включва сградите на местната администрация, училища, 

детски градини, социални и здравни заведения, културни институции, общински 

спортни съоръжения, държавни сгради и др. В този сектор е включено и уличното 

осветление. Към сектора не е включен общински транспорт, тъй като последният е 

отчетен в сектор „Транспорт”. 

Обобщените данни за консумацията на енергия от общинските обекти е показана 

в  Таблица 3, a дяловото участие на отделните съставящи в енергийното потребление в 

Таблица 4. 
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Таблица 3 Обобщени данни за консумацията на енергия и горива от обществени сгради и 

услуги 

Енергиен носител 
 

2009 2018 Delta EP % Delta ЕP [MWh] 

Електричество - Обществени 

сгради 
MWh 5841.000 6608.555 13.14 767.555 

Електричество - Държавни сгради MWh 10006.659 6352.881 -36.51 -3653.778 

Улично осветление MWh 7140.000 6487.539 -9.14 -652.461 

Дърва MWh 490.480 455.707 -7.09 -34.773 

Въглища MWh 796.969 185.455 -76.73 -611.514 

Брикети MWh 0.000 74.831 100.00 74.831 

Пелети MWh 0.000 1452.717 100.00 1452.717 

Природен газ - общински партиди MWh 847.447 1303.764 53.85 456.317 

Промишлено /Котелно/ гориво  - 

общински обекти 
MWh 5473.252 3610.082 -34.04 -1863.171 

Промишлено /Котелно/ гориво  - 

държавни обекти 
MWh 5409.087 3606.527 -33.32 -1802.559 

Общо: MWh 36004.894 30138.059 -16.29 -5866.835 

Delta EP% - процентно увеличение на потреблението на i-ия енергийния носител за двете базови 

години (  2009 г. спрямо 2018 г.) [%] 

Delta EP [MWh] – абсолютно изменение на потреблението на i-ия енергиен носител за двете 

базови години (  2009 г. спрямо 2018 г.). 

 

Таблица 4 Дялово участие в консумацията на енергия и горива от обществени обекти  

Енергиен носител 
 

2009 2018 

Електричество - Обществени сгради % 16.22 21.93 

Електричество - Държавни сгради % 27.79 21.08 

Улично осветление % 19.83 21.53 

Дърва % 1.36 1.51 

Въглища % 2.21 0.62 

Брикети % 0.00 0.25 

Пелети % 0.00 4.82 

Природен газ - общински партиди % 2.35 4.33 

Промишлено /Котелно/ гориво  - 

общински обекти 
% 15.20 11.98 

Промишлено /Котелно/ гориво  - 

държавни обекти 
% 15.02 11.97 

Общо общински услуги и дейности % 100 100 

 

Изменението на потреблението на енергия по съставящи енергоносители е 

показано на фиг. 1. Анализът на резултатите показва, че за базова година 2018 г. е 

налице намаление на общото енергопотребление с -16.29%, спрямо базова година 2009 

г. Сравнението в изменението на отделните съставящи показва, че за периода е имало 

преразпределение на приоритетните енергоносители, вследствие на правилна и 

ефективна политика на общината свързана с енергийната ефективност.  



 
     Отчитане и анализ на резултатите от изпълнение на ПДУЕ до 

2020г. 

 

 

     

 

 
15 

 
Фигура 1 Енергопотребление в сектор обществени сгради и услуги 

 

Потреблението на електричество за общински сгради е овладяно на стабилни 

нива, с ръст на потреблението за перида 2009-2018 г. от 13.14 %. Това се дължи най - 

вече на въвеждане на нови електрически мощности, включително и климатични и 

отоплителни инсталации с по-голяма консумация на електричество. Много малка част 

от електричеството се използва за охлаждане през летните месеци.  

В уличното осветление е налице намаление на консумацията на електричество с 

-9.14%. Причина за това намаление са интервенции по уличното осветление, при 

подмяна на стари светлоизточници с нови LED базирани. Същевременно са предприети 

и мерки за подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление още на 

етап поддръжка – замяна на дефектирали осветители с осветители от съвременно 

технологично ниво с LED базирани осветители, включително и чрез цялостна 

реконструкция и модернизация, като средствата за финансиране се очакват от външна 

донорска програма. Очакванията са след цялостна реконструкция на осветителните 

уредби за външно изкуствено осветление в цялата община, потреблението на 

електричество за улично осветление да намлее драстично до 2030г. 

Силно положителна тенденция е значително увеличение на природен газ, на 

практика със 100%, вследсвие на замяна на стари отоплителни инсталации на газьол, 

дизелово и промишлено гориво. Отчетени са близо 34% намаляване на използваните 

ниско ефетивни горива през 2018 спрямо базовата 2009. Докато за 2009 г. делът на 

природния газ в общото потребление е бил 2.35%, то за 2018 г. е достигнал дял 4.33% 

от общото емнергопотребление на сектора. Увеличението на потреблението на 

природен газ е довело до намаляване на потреблението на газьол, дизелово и 
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промишлено гориво, което също следва да се отчете като положителна тенденция. За 

2009г. дизелово гориво, газьолът и промишлено /котелно/ гориво  е с дял 

приблизително 30% от общото енергопотребление, то през 2018 година същото 

намалява до  24% от общото потребление. 

В рамките на разглеждания период в община Смолян са извършени редица 

действия за повишаване на енегйната ефективност в общински обекти, като общо 

спестената първична енергия от прилагане на мерки за енергийна ефективност възлиза 

на 14 436.3 MWh. Спестените емиции въгледоред диоксид възлиза на 2 385,9 тона 

годишно.  

Като обобщение, изменението на енергийното потребление в сектор 

„Обществени сгради и услуги”, като относителна стойност при сравнение на базовата 

2009 и 2018г., в % (DeltaEP%) е -16.29 и като абсолютна стойност в [MWh] (Delta EP) е 

-5866.835, което е в резултат на прилагането на мерки за енергийна ефективност от 

страна на потребителите. 

 

 

Фигура 2 Изменение на потреблението на енергия по съставящи енергоносители в 

сектор обществени сгради и услуги, % 
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Фигура 3 Изменение на потреблението на енергия по съставящи енергоносители в 

сектор Обществени сгради и услуги, MWh/год. 

 

Като обобщение, изменението на въглеродните емисии CO2 в сектор 

„Обществени сгради и услуги”, като относителна стойност при сравнение на базовата 

2009 и 2018г., в % (DeltaEP%) е -16.29 и като абсолютна стойност в [MWh] (Delta EP) е 

-5866.835, което е в резултат на прилагането на мерки за енергийна ефективност от 

страна на потребителите. 

2.2.2 Произведени емисии СО2 в сектор „Общински сгради и услуги“ 

 

Таблица 5 Произведени емисии  CO2  в „Общински сгради и услуги“, тона 

Сектор 2009 2018 

Енергоностиел 
Първична 

енергия, GWh 

Произведен 

CO2, тона 

Първична 

енергия, GWh 

Произведен 

CO2, тона 

Електричество 22,99 18826,89 19,45 15928,71 

Природен газ 0,85 171,18 1,30 263,36 

Топлинна енергия 0,00 0,00 0,00 0,00 

Брикети/пелети 0,00 0,00 1,53 65,68 

Дърва 0,49 21,09 0,46 7,97 
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Въглища 0,797 290,10 0,185 67,51 

Нафта (газ, диз.) 

отопление 
10,88 2905,58 7,22 1926,83 

Дизелово гориво 0,00 0,00 0,00 0,00 

Горива граждани 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо: 36,00 22214,85 30,14 18260,07 

Dp енерг. потреб. /2009-2018/ 

% -16,29 
  

Dp CO2 /2009-2018/ % -17,75 

 

 
Фигура 4 Произведен емисии CO2 в сектор „Общински сгради и услуги“, тона 

 
Фигура 5 Произведен емисии CO2„Общински сгради и услуги“, % 
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2.3  „Битов сектор” - домакинства 

2.3.1 Състояние на крайното енергийно потребление в битов сектор – 

домакинства 

 

Потреблението на енергия в „Битов сектор” е пряко свързана със задоволяване 

на домакинските нужди на населението и до- голяма степен зависи от енергийната 

ефективност на многофамилните жилищни сгради, броя жилища в тях, броя жители, 

използваемостта им и др. Данните за енергопотреблението в „Битов сектор” са 

показани в таблицата по-долу. 

Таблица 6 Енергийно потребление по енергоносители в битов сектор 

Енергиен носител 
 

2009 2018 Delta EP [%] Delta EP [MWh] 

Електричество* MWh 162468.00 112588.28 -30.70 -49879.72 

Природен газ MWh 55.64 64.95 16.75 9.32 

Топлинна енергия (oтопление) MWh 3372.20 0.00 -100.00 -3372.20 

Дърва/пелети/брикети MWh 57216.71 51168.24 -10.57 -6048.47 

Въглища MWh 6998.49 1628.55 -76.73 -5369.94 

Общо сектор домакинства MWh 230111.042 165450.024 -28.100 -64661.018 

 

* Забележка: Данните за електричество са получени в МWh първичен енергиен носител, за да бъдат 

сравними различните енергии. При нужда да се отчитат в електрическа енергия, показанията да се разделят с 

коефициент 3 

Delta EP% - процентно увеличение на потреблението на i-ия енергийния носител за двете базови 

години (за 2018 г. спрямо 2009г.) [%] 

Delta EP [MWh] – абсолютно изменение на потреблението на i-ия енергиен носител за двете 

базови години (  2009 г. спрямо 2018 г.). 

 

Данните за процентния състав (процентна тежест) на отделните компоненти на 

енергийното потребление са показани в Таблица 7. 

 

Таблица 7 Дялово участие в консумацията на енергия и горива в битов сектор 

Енергиен носител   2009 2018 

Електричество* % 70.60 68.05 

Природен газ % 0.02 0.04 

Топлинна енергия (oтопление) % 1.47 0.00 

Дърва/пелети/брикети % 24.86 30.93 

Въглища % 3.04 0.98 

Общо сектор домакинства % 100 100 

 

Енергийното потребление в битовия сектор за периода 2009-2018 г. е показано 

на Фигура 6. 



 
     Отчитане и анализ на резултатите от изпълнение на ПДУЕ до 

2020г. 

 

 

     

 

 
20 

 
Фигура 6 Енергопотребление MWh, битов сектор 

 

Налице е ясно изразена тенденция за намаляване на общото енергопотребление, 

като то е предизвикано най-вече от естесвените демографски тенденции за намаляване 

броя на населението, прекратяване изпозлването на централно отопление през 2010г., и 

прилагането на мерки за енергийна ефективност в сектора. Средното годишно 

намаление за периода е относително плавно, като тенденцията се дължи на намалена 

консумация на електроенргия и въглища за отопение и за сметка на повишаване дела на 

природен газ. Забелязва се и намаление на използването на дървесна биомаса – 

първична и преработена, което се дължи на множество фактори, като негативна 

демографска тенденция, относително по-малко отопляеми обеми вследствие на 

икономическите възможности на населението, прилагане на мерки за енергийна 

ефективност, скъсяване на отоплителният сезон.  

Негативна е тенденцията за използването на твърдо гориво за огрев в 

домакинствата. За енергийната ефективност, изгарянето на твърдо гориво 

непосредствено от крайния потребител е по-ефективно от изгарянето му с цел 

производство на електрическа енергия. Това обаче има силно негативен екологичен 

ефект за общината и трябва да бъдат потърсени мерки за ограничаването и пълното 

прекратяване на използването на непреработена биомаса и въглища. Тук обаче, основен 

фактор е икономическият – въпреки трудностите, свързани с транспортиране, доставка, 

съхраняване и употреба на дърва и въглища, известна част от домакинствата ще 

предпочетат да ги ползват от чисто икономически съображения. Следва да се отбележи 

и факта, че една част от населението добива дърва за огрев от собствени гори, съгласно 

плана на ДГС Смолян. 



 
     Отчитане и анализ на резултатите от изпълнение на ПДУЕ до 

2020г. 
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От данните се вижда, че основен определящ компонент в енергопотреблението е 

консумацията на електрическа енергия. Дяловото участие на електрическата енергия, 

отчетена като първична, е достигнала до 68.05% през 2018г.  Това е обяснимо, тъй като 

през последните години, повишаването на благосъстоянието на градското население 

доведе до по-голям дял на битовите електроуреди, включително и уреди използвани за 

отопление захранвани с електричество. 

Като обобщение, изменението на енергийното потребление в „Битов сектор”, 

като относителна стойност в -28.10% (DeltaEP%) (таб. 7) и като абсолютна стойност в   

-64661.018 [MWh] (Delta EP) (таб. 8). 

 

 
Фигура 7 Изменение на потреблението на енергия по съставящи енергоносители в 

битов сектор, % 
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Фигура 8 Изменение на потреблението на енергия по съставящи енергоносители в 

битов сектор, MWh/год. 

2.3.2 Произведени емисии СО2 в сектор „Битов сектор“ 

 

Таблица 8 Произведени емисии CO2  в „Битов сектор“, тона 

Сектор 2009 2018 

Енергоностиел 
Първична 

енергия, GWh 

Произведен 

CO2, тона 

Първична 

енергия, GWh 

Произведен 

CO2, тона 

Електричество 162,47 133061,29 112,59 92209,80 

Природен газ 0,06 11,24 0,06 13,12 

Топлинна енергия 3,37 977,94 0,00 0,00 

Брикети 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дърва/пелети/брикети 57,22 2460,32 51,17 2200,23 

Въглища 6,998 2547,45 1,629 592,79 

Нафта (газ, диз.) 

отопление 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Дизелово гориво 0,00 0,00 0,00 0,00 

Горива граждани 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо: 230,11 139058,24 165,45 95015,95 

Dpенерг. потреб. /2009-2018/ % -28,10 
  

Dp CO2 /2009-2018/ % -31,67 
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Фигура 9 Произведен емисии CO2 в сектор „Битов сектор“, тона 

 
Фигура 10 Произведен емисии CO2 в сектор „Битов сектор“, % 

2.4 Сектор „Промишленост” 

2.4.1 Състояние на крайното енергийно потребление в сектор 

„Промишленост” 

Данните за енергопотреблението в сектор „Промишленост” са показани в Таблица 9.  
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Таблица 9 Енергийно потребление по енергоносители в сектор „Промишленост” 

Енергиен 

носител  
2009 2018 Delta EP% 

Delta EP 

[MWh] 

Електричество* MWh 160647.00 191719.97 19.34 31072.97 

Природен газ 

сектор 

"Промишленост" 

MWh 0 391.1292 100.00 391.13 

Общо: MWh 160647.000 192111.102 19.586 31464.102 

Забележки:  

* Данните за електричество са получени в МWh първичен енергиен носител, за да бъдат 

сравними различните енергии. При нужда да се отчитат в електрическа енергия, показанията да се 

разделят с коефициент 3 

Delta EP% - процентно увеличение на потреблението на i-ия енергийния носител за 

двете базови години ( за 2018 г. спрямо 2009 г.) [%]; 

Delta EP [MWh] – абсолютно изменение на потреблението на i-ия енергиен носител за 

двете базови години ( за 2018 г. спрямо 2009 г.) 

Енергийното потребление за периода 2009-2018 г. е показано на Фигура 11. 

 
Фигура 11 Енергопотребление, сектор Промишленост   

Данните за процентния състав (процентна тежест) на отделните компоненти на 

енергийното потребление са показани в Таблица 10. 

 



 
     Отчитане и анализ на резултатите от изпълнение на ПДУЕ до 

2020г. 
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Таблица 10 Дялово участие в консумацията на енергия и горива в сектор 

„Промишленост” 

Енергиен носител 
 

2009 2018 

Електричество* % 100.00 99.80 

Природен газ сектор 

"Промишленост" 
% 0.00 0.20 

Общо: % 100 100 

Видно от таблицата се вижда че, сектора е доминиран почти 100% от 

използването на електричество. От данните се вижда, че относителното повищение на  

енергопотреблението DltaEP%= 19.34%. Консумацията на електричество се увеличава 

поради по-високата икономическа активност на икономическите оператори. Не е 

налична достоверна информация, за енергията използвана за отопление в сектора, но се 

предполага, че една по-голяма част от нея се дължи на електрическа енергия. 

  Навлизането на природен газ в сектора и плановете за развитие на 

газопреносното дружетсво, предполага че използвните стари горива за отпление, ще 

бъдат заменени с природен газ в близко бъдеще. Увеличение на консумацията на 

електроенергия, би могло да бъде изцяло компенсирано от засиленото въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност, но тук, за разлика от битов сектор, можем да очакваме 

тази тенденция да има колебателен ефект – да има увеличения и спадове около 

средното увеличение, тъй като самият сектор е много по-чувствителен от 

макроикономическата обстановка и климат и такива колебания могат да бъдат 

очаквани, но трудно прогнозируеми като абсолютна стойност.  

Като обобщение, изменението на енергийното потребление в сектор 

„Промишленост”,  като относителна стойност в % (DeltaEP%) е 19.586и като абсолютна 

стойност в [MWh] (Delta EP) е 31464.102. 

 
Фигура 12 Изменение на потреблението на енергия по съставящи енергоносители 

в сектор Промишленост, % 
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Фигура 13 Изменение на потреблението на енергия по съставящи енергоносители 

в сектор Промишленост, MWh/год. 

 

2.4.2 Произведени емисии СО2 в сектор „Промишленост“ 

 

Таблица 11 Произведени емисии  CO2  в сектор „Промишленост“ 

Сектор 2009 2018 

Енергоностиел 
Първична 

енергия, GWh 

Произведен 

CO2, тона 

Първична 

енергия, GWh 

Произведен 

CO2, тона 

Електричество 160,65 131569,89 191,72 157018,66 

Природен газ 0,00 0,00 0,39 79,01 

Топлинна енергия 0,00 0,00 0,00 0,00 

Брикети 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дърва 0,00 0,00 0,00 0,00 

Въглища 0,000 0,00 0,000 0,00 

Нафта (газ, диз.) 

отопление 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Дизелово гориво 0,00 0,00 0,00 0,00 

Горива граждани 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо: 160,65 131569,89 192,11 157097,67 

Dpенерг. потреб. /2009-2018/ % 19,59 
  

Dp CO2 /2009-2018/ % 19,40 
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Фигура 14 Произведени емисии  CO2  в сектор „Промишленост“, тона 

 
Фигура 15 Произведени емисии  CO2  в сектор „Промишленост“, % 

2.5 Потребление на енергия в „Транспорт” 

2.5.1 Крайно енергийно потребление в сектор „Транспорт” 

Енергопотреблението в сектор “Транспорт” се определя от потреблението на 

енергийни носители в следните типове транспорт: 

- Въздушен; 

- Железопътен; 

- Речен; 

- Автомобилен по пътища от републиканската пътна мрежа; 

- Градски транспорт 

- Автомобилен транспорт в рамките на общината от граждани и товарен 

транспорт. 
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Анализът не включва първите четири типа – въздушен, железопътен, морски и 

автомобилен по пътища от републиканската пътна мрежа, тъй като те следва да бъдат 

обект на проучване от областен и/или национален мащаб. 

 

Данните за енергопотреблението в сектор „Транспорт” са показани в Таблица 

12. 

Таблица 12 Енергопотребление в сектор “Транспорт” 

Енергиен носител 
 

2009 2018 Delta EP% 
Delta EP 

[MWh] 

Дизелово гориво - градски транспорт MWh 14445.704 12415.719 -14.05 -2029.98 

Бензинови горива - градски транспорт MWh 792.653 700.761 -11.59 -91.89 

Дизелово гориво граждани MWh 25419.313 22208.694 -12.63 -3210.62 

Бензинови горива граждани MWh 32390.094 27744.139 -14.34 -4645.95 

Дизелово гориво - Общински сектор MWh 369.138 260.516 -29.43 -108.62 

Бензинови горива - Общински сектор MWh 169.785 129.872 -23.51 -39.91 

Дизелово гориво - Товарен транспорт MWh 39813.053 46154.240 15.93 6341.19 

Бензинови горива - Товарен транспорт MWh 9111.342 2500.317 -72.56 -6611.02 

Природен газ сектор "Транспорт" - 

Градски транспорт 
MWh 478.047 2162.075 352.27 1684.03 

Общо транспорт MWh 122989.129 114276.334 -7.08 -8712.795 

Delta EP% - процентно увеличение на потреблението на i-ия енергийния носител за двете базови 

години ( за 2018 г. спрямо 2009 г.) [%] 

Delta EP [MWh] – абсолютно изменение на потреблението на i-ия енергиен носител за двете 

базови години ( за 2018 г. спрямо 2009 г.) 

Данните за процентния състав (процентна тежест) на отделните компоненти на 

енергийното потребление са показани в Таблица 13 

Таблица 13 Дялово участие в консумацията на енергия и горива в сектор „Транспорт” 

Енергиен носител 
 

2009 2018 

Дизелово гориво - градски транспорт % 11.75 10.86 

Бензинови горива - градски транспорт % 0.64 0.61 

Дизелово гориво граждани % 20.67 19.43 

Бензинови горива граждани % 26.34 24.28 

Дизелово гориво - Общински сектор % 0.30 0.23 

Бензинови горива - Общински сектор % 0.14 0.11 

Дизелово гориво - Товарен транспорт % 32.37 40.39 

Бензинови горива - Товарен транспорт % 7.41 2.19 

Природен газ сектор "Транспорт" - Градски 

транспорт 
% 0.39 1.89 

Общо транспорт % 100.00 100.00 

 

Енергийното потребление в сектор „Транспорт” за периода 2009-2018 г. е 

показано на Графика 16. 
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Фигура 16 Енергопотребление, сектор Транспорт 

 
Сектора е доминиран от автомобили на гражданите с дял от 43% и товарният 

транспорт с дял в потреблението на горива от близо 42%, от общото използване на 

горива в сектора.  Резултатите показват, че относителното изменение на 

енергопотреблението DeltaEP%= -7.08% за периода. Изменението е в резултат на 

подновяване на автомобилният парк с нови автомобили с намален разход на гориво и 

нова горивна база – природен газ и в някаква степен на намаляващият брой автомобили 

за лично ползване, вследствие на демографските тенденции. 

Що се отнася до градския транспорт, намаляването на уптребата на дизел и 

бензин се дължи на навлизането на нови автобуси на природен газ.    

Като обобщение, изменението на енергийното потребление в сектор 

„Транспорт“, като относителна стойност в % (DeltaEP%) е -7.08 и като абсолютна 

стойност в [MWh] (Delta EP), e -8712.795. 
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Фигура 17 Изменение на енергийното потребление по съставящи в сектор 

Транспорт, % 

 
Фигура 18 Изменение на енергийното потребление по съставящи в сектор 

Транспорт, MWh/год. 
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2.5.2 Произведени емисии СО2 в сектор „Транспорт“ 

 

Таблица 14 Произведени емисии СО2 в сектор „Транспорт“ 

Сектор 2009 2018 

Енергоностиел 
Първична 

енергия, GWh 

Произведен 

CO2, тона 

Първична 

енергия, 

GWh 

Произведен 

CO2, тона 

Природен газ 0,48 96,57 2,16 436,74 

Дизелово гориво 64,70 17275,35 62,16 16597,10 

Горива граждани 57,81 15435,11 49,95 13337,41 

Общо: 122,99 32807,02 114,28 30371,25 

Dpенерг. потреб. /2009-2018/ % -7,08 
  

Dp CO2 /2009-2018/ % -7,42 

 

 
Фигура 19  Произведени емисии СО2 в сектор „Транспорт“, тона 
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Фигура 20 Произведени емисии СО2 в сектор „Транспорт“, % 
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3 АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЕНИЯТ БАЛАНС НА ОБЩИНАТА  

От представения анализ за отделните сектори – „Обществени сгради и услуги”, 

„Битов сектор-домакинства”, „Промишленост” и “Транспорт” е извършена обобщена 

извадка, С отделен цвят са изобразени отделните основни групи енергийни носители – 

“Електричество”, „Природен газ”, „Топлинна енергия – централно топлоснабдяване”, 

„Твърдо гориво – битов сектор и общински” и „Течни горива”.  

Данните да показани в годишен разрез, като са използвани данните за  двете 

сравнявани години – 2009 и 2018 г. 

3.1. Натурални показатели 

В таблица 15 е направен енергийният баланс на общината, като са показани 

значимостта и тежестта на отделните енергийни източници, абсолютното и 

относителното изменение на консумацията на суровини в натурални показатели. 

Таблица 15 Консумация на енергия по натурални показатели 

Енергиен носител 
 
2009 2018 

Електричество 
 

113950.000 107919.075 

Електричество - Общински сгради MWh 1947.000 2202.852 

Електричество - Държавни сгради MWh 1918.000 2117.627 

Улично осветление MWh 2380.000 2162.513 

Електричество общински и държавни 

партиди - общо 
MWh 6245.000 6482.992 

Електричество битов сектор MWh 54156.000 37529.426 

Електричество сектор "Промишленост" MWh 53549.000 63906.658 

Твърдо гориво - Общински сектор 
   

Дърва тона 160.800 149.400 

Въглища тона 163.300 38.000 

Брикети тона 0.000 16.140 

Пелети тона 0.000 313.330 

Твърдо гориво - битов сектор 
   

Дърва тона 18660.000 15983.456 

Въглища тона 1434.000 333.693 

Брикети тона 12.000 14.009 

Пелети тона 52.500 506.807 

Природен газ 
   

Природен газ - общински партиди хнм3 78.000 120.000 

Природен газ сектор "Промишленост" хнм3 0.000 36.000 

Природен газ сектор "Транспорт" - Градски 

транспорт 
хнм3 44.000 199.000 

Топлинна енергия - централно 

топлоснабдяване    

Toплинна енергия битов сектор MWh 2594.000 0.000 
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Teчни горива 
   

Дизелово гориво - градски транспорт тона 1117.656 960.597 

Бензинови горива - градски транспорт тона 58.824 52.005 

Дизелово гориво граждани тона 1966.678 1718.274 

Бензинови горива граждани тона 2403.718 2058.934 

Дизелово гориво - Общински сектор тона 28.560 20.156 

Бензинови горива - Общински сектор тона 12.600 9.638 

Дизелово гориво - Товарен транспорт тона 3080.314 3570.928 

Бензинови горива - Товарен транспорт тона 676.166 185.552 

Промишлено /Котелно/ гориво  - общински 
обекти 

тона 428.200 279.310 

Промишлено /Котелно/ гориво  - държавни 

обекти 
тона 423.180 279.035 

 

3.2. Първична енергия 

В таблица 16 е направен енергийният баланс на общината за двете сравнявани 

години, като са показани значимостта и тежестта на отделните енергийни източници, 

абсолютното и относителното изменение на консумацията на суровини в първична 

енергия /ПЕ/. 

 

Таблица 16 Общ енергиен баланс за община Смолян /ПЕ/ 

Енергиен носител 
 

2009 2018 
Delta 

EP % 

Delta 

MWh 

Електричество МWh 346102.659 323757.225 -6.456 -22345.434 

Електричество - Общински 

сгради 
MWh 5841.000 6608.555 13.14 767.555 

Електричество - Държавни 

сгради 
MWh 10006.659 6352.881 -36.51 -3653.778 

Улично осветление MWh 7140.000 6487.539 -9.14 -652.461 

Електричество общински и 

държавни партиди - общо 
MWh 22987.659 19448.975 

-          

15.39 
-3538.684 

Електричество битов сектор MWh 162468.000 112588.277 -30.70 -49879.723 

Електричество сектор 

"Промишленост" 
MWh 160647.000 191719.973 19.34 31072.973 

Твърдо гориво - Общински 

сектор и услуги 
MWh 1287.450 2168.711 68.45 881.26 

Дърва MWh 490.480 455.707 -7.09 -34.773 

Въглища MWh 796.969 185.455 -76.73 -611.514 

Брикети MWh 0.000 74.831 100.00 74.831 

Пелети MWh 0.000 1452.717 100.00 1452.717 

Твърдо гориво - битов сектор МWh 64215.21 52796.79 -17.78 -11418.412 

Дърва MWh 56917.665 48753.536 -14.34 -8164.13 

Въглища MWh 6998.494 1628.553 -76.73 -5369.94 

Брикети MWh 55.637 64.953 16.75 9.32 

Пелети MWh 243.410 2349.751 865.35 
 

Природен газ MWh 1325.493 3465.839 161.48 2140.35 
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Природен газ - общински 

партиди 
MWh 847.447 1303.764 53.85 456.317 

Природен газ сектор 

"Промишленост" 
MWh 0.000 391.129 100.00 391.129 

Природен газ сектор 

"Транспорт" - Градски 

транспорт 

MWh 478.047 2162.075 352.27 1684.029 

Топлинна енергия - 

централно топлоснабдяване 
MWh 3372.200 0.000 -100.000 -3372.200 

Toплинна енергия битов 

сектор 
MWh 3372.200 0.000 -100.00 -3372.200 

Teчни горива MWh 133393.421 119330.868 -10.54 -14062.55 

Дизелово гориво - градски 

транспорт 
MWh 14445.704 12415.719 -14.05 -2029.98 

Бензинови горива - градски 

транспорт 
MWh 792.653 700.761 -11.59 -91.89 

Дизелово гориво граждани MWh 25419.313 22208.694 -12.63 -3210.62 

Бензинови горива граждани MWh 32390.094 27744.139 -14.34 -4645.95 

Дизелово гориво - Общински 

сектор 
MWh 369.138 260.516 -29.43 -108.62 

Бензинови горива - 

Общински сектор 
MWh 169.785 129.872 -23.51 -39.91 

Дизелово гориво - Товарен 

транспорт 
MWh 39813.053 46154.240 15.93 6341.19 

Бензинови горива - Товарен 

транспорт 
MWh 9111.342 2500.317 -72.56 -6611.02 

Промишлено /Котелно/ 

гориво  - общински обекти 
MWh 5473.252 3610.082 -34.04 -1863.17 

Промишлено /Котелно/ 

гориво  - държавни обекти 
MWh 5409.087 3606.527 -33.32 -1802.56 

Общa консумация от ен. 

носители 
MWh 549696.428 501519.436 -8.76 -48176.992 

Данните показват увеличение на потреблението на енергийни носители с -8.76%, 

спрямо базова година 2009 г., като в абсолютно изменение тази стойност е -48176.992 

MWh/год. 

 

3.3. Дялово разпределение 

В таблица 17 е предствавено дяловото разпределение на енергия и горива в общия 

енергиен баланс на общината. 

Таблица 17 Дялово разпределение на консумацията на енергия и горива в общия 

енергиен баланс на Община Смолян  

Енергиен носител 
 
2009 2018 

Електричество % 62.963 64.555 

Природен газ % 0.241 0.691 

Топлинна енергия - 

централно 

топлоснабдяване 

% 0.613 0.000 

Твърдо гориво % 11.916 10.960 

Teчни горива % 24.27 23.79 

 
% 100.000 100.000 

 

Основен енергоносител за Община Смолян е електричеството с дял 64.55 %. 

Втори по значимост са течните горива с дял в общото енергопотребление от 23.79%. На 
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трето място за твърдите горива използвани за отопление в размер на 10.96%, като с 

незначителен дял от общото енергопотребление към момента е природният газ.  

3.4. Изводи 

От направения анализ може да се съди, че намалението на КЕП за Община 

Смолян е около 1% годишно (за последните 10 години), което предполага реализиране 

на сценарий, при който в КЕП се отразява навлизането на енергоефективни решения по 

сектори, негативната демографска тендеция, навлизането и разширяването на 

газопреносната мрежа в общината, икономическата активност и др.  
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4 ВЪВЕДЕНИ ВЕИ НА ТЕРИТОРИЯТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

ПО СЕКТОРИ КЪМ 2018Г. 

На територията на община Смолян до края на 2018 г. са въведени няколко 

инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници. 

  

1. Въведени са БГВ с обща инсталирана мощност 0.22 MWt инсталирани на 

покриви на учебни заведения в сектор „Обществени сгради и услуги“ 

 

2. На територията на Община Смолян в сектор Промишленост са изградени 

няколко фотоволтаични инсталации с малък капацитет. 

 

Таблица 18 Фотоволтаични инсталации 

Наименование ФЕЦ Инсталирана мощност MW 

ФтЕЦ "Стойките" 0.00483 

ФЕЦ "Капман Грийн Енерджи Фонд" 0.015 

ФтЕЦ "Недстар - Смолян" 0.008 

ФтЕЦ "Смолник Енерджи" 2.8128 

Общо инсталирана мощност MW 2.84063 

 

3. На територията на Община Смолян, същесвуват множество ВЕЦ и микро 

ВЕЦ, като повече информация за тях е представена на таблицата по-долу. 

 

Таблица 19 ВЕЦ и микро ВЕЦ 

ВЕЦ/МВЕЦ Инсталирана Мощност 

MW 

ВЕЦ "Ухловица" 0.25 

ВЕЦ "Малаков камък" 0.272 

ВЕЦ "Горски дол" 0.5 

ВЕЦ "Черна" 0.28 

ВЕЦ "Речица" 0.135 

ВЕЦ "Устово" 0.7 

МВЕЦ "Мугла" 0.58 

МВЕЦ "Алеко и синове - 

Кутела" 
0.325 

МВЕЦ "Хубча" 0.2 

Обща инсталирана 

Мощност MW 
3.242 

 

Обобщената информация за произведената енергия е посочена на по долната таблица. 
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Таблица 20 Произведена енергия от ВИ, по сектори 

Сектор 
Обществени сгради 

и услуги 
Битов сектор Промищленост Транспорт Общо 

Вид на ВЕИ MWh MWh MWh MWh MWh 

Слънчева енергия - - 10652.36 - 10652.36 

Геотермална енергия - - - - - 

Водна енергия 

/ВЕЦ,МикроВЕЦ/ 
- - 38904 - 38904 

Вятърна енергия - - - - - 

БГВ 

отразени в 

резултатите по 

години 

отразени в 

резултатите 

по години 

- - - 

Биомаса /пелети,брикети, 

дърва/ 

отразени в 

резултатите по 

години 

отразени в 

резултатите 

по години 

- - - 

Общо достъпен усвоен потенциал ВЕИ* 49556.36 

*Отразява резултат за 2018г. 

* Резултатът е отразен в първична енергия 

* В настоящят случай не се отчита енергията от ВИ от биодизел и биоетанол.   

  

5 ЕКОЛОГИЧЕН ЕФЕКТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПДУЕ 2014-

2020Г. 

Прилагането на енергоефективни мерки води пряко и косвено до положителни 

ефекти по отношение на околната среда, включително ограничаване на вредните 

емисии в атмосферата. 

За изчисление на прогнозните количества емисии CO2,поради липса на конкретни 

данни за 1990г., приемаме за базова 2009г. в голямата си част прилагането на мерки за 

енергийна ефективност и мониторингът им в България, започват след 2007г., като към 

2009г. резултатите от прилаганите мерки за енергийна ефективност не са напълно 

отразени в ефекта на консумирана енергия по сектори. В тази връзка приемаме че 

планираните икономии СО2, към 2018 в сравнение с 2009г., ще бъдат близки при 

същото сравнение с 1990г. Икономиите на емииси СО2 са изчислени при планираната 

икономия на първична енергия. 

Община Смолян, съгласно обследванията за енергийна ефективност и 

реализираните мерки, сградите преминават на отопление от екологично чиста енергия, 

както и топлинно изолират външните ограждащи елементикато и резултата от тези 

действия води до спестяване на въглеродни емисии в  размер над 2385,85 t/год.  

Таблично и графично по-долу са представени данните ефекта от икономия на 

произведени емисии СО2 при прилагане на мерки за енергийна ефективност през 

периода на действие на ПДУЕ и въведени производсвени инсталации от ВИ в края на 

2018г.    
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Таблицата отразява произведените емисии при избраната базова  2009 година, 

изчислени на база първична енергия. 

Таблица 21 Производство емисии парникови газове базова 2009г. 

Сектор Битов Обществени  

сгради и услуги 

Промишленост Транспорт 

Енергоностиел GWh CO2 GWh CO2 GWh CO2 GWh CO2 

Електричество 162.47 133061.29 22.99 18826.89 160.65 131569.89 0.00 0.00 

Природен газ 0.06 11.24 0.85 171.18 0.00 0.00 0.48 96.57 

Топлинна енергия 3.37 97.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Брикети/пелети 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Дърва 57.22 2460.32 0.49 21.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

Въглища 7.00 2547.45 0.80 290.10 0.00 0.00 0.00 0.00 

Нафта (газ, диз.) отопление 0.00 0.00 10.88 2905.58 0.00 0.00 0.00 0.00 

Дизелово гориво 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.70 17275.35 

Горива граждани 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.81 15435.11 

Общо: 230.11 138178.09 36.00 22214.85 160.65 131569.89 122.99 32807.02 

TOTAL CO2 [t] 324769.86        

TOTAL ENERGY [GWh] 549.75        

 

 

 
Фигура 21 Произведени емисии СО2  базова 2009 година 

Таблицата по- долу отразява произведените емисии с прилагане на мерки за 

енергийна ефективност и спествените емисии от въвеждане на ВЕИ  в края на  2018 

година. 
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Таблица 22 Производство емисии парникови газове 2018г. 

Сектор Битов  Обществени сгради и услуги Промишленост Транспорт 

Енергоностиел GWh CO2 GWh CO2 GWh CO2 GWh CO2 

Електричество 112.59 92209.80 19.45 15928.71 191.72 157018.66 0.00 0.00 

Природен газ 0.06 13.12 1.30 263.36 0.39 79.01 2.16 436.74 

Топлинна енергия 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Брикети/пелети 0.00 0.00 1.53 65.68 0.00 0.00 0.00 0.00 

Дърва 51.17 2200.23 0.46 19.60 0.00 0.00 0.00 0.00 

Въглища 1.63 592.79 0.19 67.51 0.00 0.00 0.00 0.00 

Нафта (газ, диз.) отопление 0.00 0.00 7.22 1926.83 0.00 0.00 0.00 0.00 

Дизелово гориво 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.16 16597.10 

Горива граждани 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.95 13337.41 

Общо: 165.45 95015.95 30.14 18271.69 192.11 157097.67 114.28 30371.25 

Спествени емисии от ВЕИ 40586.66               

TOTAL CO2 260169.89               

TOTAL ENERGY [GWh] 501.98               

Dp Потреблени /2009-2018/ % -8.69               

TOTAL CO2 % -20.11               

 

Фигура 22 Произведени емисии СО2 2018г. 
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Анализът на резултати показва че, потреблението на енергия е намаява с нива от 

8.69% спрямо базовата година 2009г. Намаляването на производството на емисиите 

парникови газове е 20.11 % с произведената енергия от ВИ в микса.    

6 РЕЗУЛТАТИ 

Резултатите от изпълнение на ПДУЕ 2014-2020г. (към края на 2018г.) са представени 

в следващата таблица: 

 

Таблица 23 Резултати от изпълнение на ПДУЕ 2014-2020 на община Смолян 

Елементи мярка 2009 2018г. 

КЕП - по години GWh 549.696 271.685 

Оползотворена енергия от ВИ GWh 75.407 73.178 

КЕП  Електроенергия GWh 115.368 107.919 

КЕП Топлинна енергия GWh 74.71 59.88 

КЕП Транспорт GWh 111.81 103.89 

ВИ Електроенергия GWh 16.442 16.442 

ВИ Топлинна енергия GWh 54.959 50.620 

ВИ Транспорт (Биоетанол и Биодизел - нормативно) GWh 4.006 6.115 

Дял на електрическата енергия от ВИ в брутното 

крайно потребление на електрическа енергия   
% 14.25 15.24 

Дял на топлинната енергия и енергията за охлаждане 

от ВИ в брутното крайно потребление на топлинната 

енергия и енергията за охлаждане 

% 73.56 84.54 

Дял на енергията от ВИ в крайното потребление на 

енергия в сектор транспорт 
% 3.58 5.89 

Дял на енергията от ВИ в крайното потребление на 

енергия  
% 

 
26.93 

КЕП - по години - отразява установеното крайно енергийно потребление за 

2009г. и 2018г.   

Видно, от представените резултати, в община Смолян, съществува потенцииал за 

постигане на националните цели за общ дял на енергията от ВИ в крайното 

потребление на енергия. През 2018 година обшият дел на енергия от ВИ  в крайното 

потребление на енергия е достигнало 26.93%. Дяловете на енергия от ВИ по сектори са 

дебалансирани, като крайният резултат се дължи почти изцяло на ВИ от топлинна 

енергия от биомаса. Тази зависимост се дължи от характеристиките на общината и е 

обусловена от наличните ресурси на енергия използвани за осигуряване на топлинна 

енергия. Изпълнението на целите за достигане на 13.05 % дял на енергията от ВИ в 

крайното потребление на енергия в сектор транспорт, се дължи изцяло на нормативно 

определените % за съдържание на биодизел и биетанол в горивата изпозлвани в 

сектора. 

 



 
     Отчитане и анализ на резултатите от изпълнение на ПДУЕ до 

2020г. 
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7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Община Смолян има висок потенциал за намаляване на емисиите на парникови 

газове и постигане на целите, които си поставя съгласно ПДУЕ 2104-2020.  

Присъединявайки се към Споразумението на кметовете, Община Смолян се ангажира 

да постигне целите на енергийната политика на ЕС и по-конкретно:  

 да намали емисиите на СО2 на територията на Общината с 20%;  

 да увеличи използването на ВЕИ с 20%;  

 да намали енергопотреблението си с 15%. 

Към 2018 г. Община Смолян е постигнала следните междинни резултати: 

 Намалени емисиите на СО2 на територията на Общината с 20.03%;  

 Дял на ВЕИ в енергийният микс 26.93%;  

 Намалено енергопотребление с 9.03%. 

В тази връзка следва да се отбележи, че повишаването на енергийната ефективност 

в обществената и частната инфраструктура, повишаване ефективността на уличното 

осветление в общината, повишаване капацитета на местната власт в областта на ЕЕ и 

ВЕИ, организиране на информационни кампании за гражданите и бизнеса, използване 

ресурса на ВЕИ в общинския и частния сектор и административно стимулиране за 

насърчаване на инвестициите в този сектор, следва да са приоритет в работа на 

общинската администрация до края на изпълнение на ПДУЕ 2014-2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


