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1.ВЪВЕДЕНИЕ 

Понятието за енергийна ефективност е далеч от старите представи за икономия 
на енергия. Тя не е изключване на отоплението и лишаване от комфорт. Енергийната 
ефективност означава извличане на максимална полза от всяка единица енергия чрез 
съответните навици и използване на модерни технологии за задоволяване на 
ежедневните нужди. Тя е най- лесният и ефективен начин за намаляване на енергийната 
консумация и замърсяването на околната среда. 

Енергийната ефективност е качествено понятие, характеризиращо рационалното 
използване на енергийните ресурси чрез подобряване качеството на енергийните 
услуги при най-приемлива цена за обществото. В основни линии включва повишаване 
на ефекта от дейностите, свързани с потребление на енергия, при същевременно 
намаляване на разходите за това, естествено без загубата на комфорт. 

Енергийна ефективност води до: 
 намаляване на разходите за скъпи горива и енергия; 
 подобряване на топлинния комфорт чрез въвеждане на енергоспестяващи 

мерки в сгради, при спазване на съотношението „разходи – ефективност“, 
като в резултат на това се променя енергийното поведение на съответната 
сграда; 

 възпитаване на навици у крайните клиенти на енергия 
/поведенчески мерки/, свързани с пестене на енергия, в условия на 
непрекъснато покачване на цените на енергоносителите и 
произвежданите от тях деривати – електрическа и топлинна енергия; 

 създаване на предпоставки за търсене на варианти за смяна на гориво-
енергийна база чрез оползотворяване на енергията от възобновяеми 
източници /слънчева, геотермална енергия и др./ за задоволяване на 
енергийните потребности на сградите и на техните обитатели; 

 търсене на варианти за привеждане на наличния сграден фонд в „сгради с 
близко до нулево потребление на енергия“ чрез комбинацията на мерки, 
свързани със съвместното изпълнение на строително-монтажни работи в 
сгради, водещи до повишаване на енергийните характеристики на сградите 
до клас „А“ по скалата за класовете на енергопотребление и въвеждането 
на инсталации за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, 
като участието на този вид енергия в общия   гориво-енергиен   състав   на   
енергията,   служеща  за задоволяване на енергийните потребности на 
дадена сграда и на нейните обитатели, трябва да е не по-малко от 55 %; 

 намаляване на парниковите газове в атмосферния въздух и ограничаване 
изменението на климата; 

 диверсификация на доставките на енергия. 
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Програмите за енергийна ефективност (ПЕЕ), подлежащи на изготвяне от 

органите на държавна и органите на местната власт, са инструмент за изпълнение на 
държавната политика в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и служат за 
постигане на националната индикативна цел за пестене на горива и енергии, заложена в 
Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г. 

Една от ключовите цели на програмите за енергийна ефективност е, чрез елемента на 
стратегическо планиране, да се подпомогне местната власт при осигуряването на 
достатъчно финансиране за изпълнение на отговорностите ѝ за предоставяне на 
адекватни обществени услуги. В това отношение, Програмата за енергийна 
ефективност има ролята на прогнозен документ относно необходимите инвестиции за 
реализиране на икономия на енергия в крайното енергийно потребление чрез въвеждане 
на енергоспестяващи мерки, от една страна, а от друга – на стратегически документ, 
имащ за цел намирането на варианти за осигуряване на необходимото финансиране за 
изпълнението на този вид мерки. 

Въвеждането на задължение в българското законодателство за изработване и 
приемане на планове/ програми за енергийна ефективност от органите на държавната и 
органите на местната власт произтича от вторичното законодателство на Европейския 
съюз - Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сгради, 
Директива 2006/32/ЕО относно енергийната ефективност при крайното потребление на 
енергия и предоставяне на енергийни услуги и Директива 2012/27/ЕС относно 
енергийната ефективност. Целеният ефект с разработването и приемането на този вид 
стратегически документи е минимизиране на разходите за издръжка на публичния 
сектор, както и въведените в сгради - държавна и общинска собственост, 
енергоспестяващи мерки да служат като образец/ добър пример за населението. 

Нещо повече, в т. 18 от преамбюлната част на Директива 2012/27/ЕС, въведена в 
българското законодателство със сега действащия Закон за енергийната ефективност 
/ЗЕЕ/, се посочва, че „редица общини и други публични органи в държавите членки 
вече прилагат интегрирани подходи за спестяване на енергия и за снабдяване с 
енергия, например чрез планове за действие за устойчива енергия, като 
разработените съгласно инициативата „Споразумение на кметовете“ (Covenant of 
Mayors), както и интегрирани градоустройствени подходи, които надхвърлят 
отделните интервенции по отношение на сгради или транспортни средства. 
Държавите членки следва да насърчават общините и другите публични органи да 
приемат интегрирани и насочени към устойчиво развитие планове за енергийна 
ефективност с ясни цели, да привличат гражданите в тяхното разработване и 
прилагане и да ги информират адекватно за тяхното съдържание и за напредъка по 
постигането на целите. Такива планове могат да доведат до значителни икономии на 
енергия, особено ако се изпълняват чрез системи за управление на енергията, които 
позволяват на съответните публични органи по-добре да управляват своето 
потребление на енергия. Обменът на опит между общинските власти на големи и 
малки градове и другите публични органи следва да се насърчава по отношение на по-
новаторскияопит.“
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По дефиниция терминът „устойчиво развитие“означава: начин на използване на 
природните ресурси, който цели да задоволи човешките нужди, като същевременно 
запазва естествения баланс в околната среда, така че тези потребности да могат да 
бъдат задоволявани както в текущия момент, така и в далечното бъдеще. Като се има 
предвид значението на това понятие, на практика Директива 2012/27/ЕС въвежда по-
високи изисквания към органите на държавна и местна власт, а именно – изисквания за 
търсене на варианти за въвеждане на интелигентни мрежи; активно оползотворяване на 
енергията от възобновяеми източници /слънчева енергия, вятърна енергия, геотермална 
енергия/ не само в сградите – държавна и общинска собственост, и в обществения 
транспорт, а в цялостен мащаб; въвеждане на системи  за  акумулиране  на  
произведената  от  тези  източници    енергия /електрическа, топлинна и/ или енергия за 
охлаждане/; създаване на софтуерни продукти, свързани със следене потреблението на 
енергия в реално време и предприемане на мерки за редуциране на използваната 
енергия в зависимост от броя потребители и други обективни критерии 
/управление на енергопотреблението/. Целеният ефект от реализацията на всяка една от 
този вид мерки е постигане на относително ниво на енергийна независимост на органите 
на държавна и местна власт, и на населението, в качеството им на крайни клиенти на 
енергия, по отношение на доставчиците на енергия и намаляване на финансовия, и 
социалния риск при снабдяване с енергия на тези лица от либерализиран пазар, където 
цената на енергията не е константа, а динамично променяща се в зависимост от 
различни фактори величина. 

 

2. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 
Изготвянето на общинските програми за енергийна ефективност, както и на програмите 
за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и биогорива, е един от 
приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2020 г. 
Чрез устойчиви енергийни проекти и стратегии за изпълнението на тези програми, 
кохезионната политика превръща екологичните предизвикателства – осигуряване 
качество на атмосферния въздух, предотвратяване изменението на климата и 
управление на ресурсите, във възможности за развитие на регионите и превръщането 
им в по-атрактивно място за инвестиции и създаване на нови работни места. 

Въвеждането на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност в българското 
законодателство със сега действащия Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) на 
практика постави общините в Република България в ситуация, при която всяка една от 
тях следва да приеме нова, актуална програма за енергийна ефективност, отчитаща 
разпоредбите на Директивата и на ЗЕЕ, по чиято сила: 

 на органите на държавната и местната власт вече не се разпределят 
индивидуални цели за енергийни спестявания, като част от националната 
задължителна цел за енергийни спестявания на Република България, тъй 
като тези органи понастоящем не са задължени лица, които отговарят за 
изпълнението на тази цел. Поради това, органите на държавната и местната 
власт вече не изготвят планове за енергийна ефективност със строго 
фиксирани мерки по енергийна ефективност, икономия на енергия, която 
ще се генерира в резултат от изпълнението на тези мерки и краен срок, в 
който тези мерки следва да бъдат въведени; 
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 програмите по енергийна ефективност са отворени стратегически 
документи. Това означава, че във всеки един момент тези програми могат да 
бъдат изменяни и допълвани по начин, който в максимална степен дава на 
органите на държавната и местната власт възможност да бъдат гъвкави при 
реализацията на дейности и мерки за повишаване на енергийната 
ефективност, като елемент от политиката по устойчиво развитие; 

 и органите на държавната, и органите на местната власт, освен по линия на 
структурните и Кохезионния фондове на   Европейския съюз, и от 
специализираните фондове /Национален Доверителен Екофонд, Фонд 
„Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, Норвежки фонд и др./, 
имат опция, в качеството си на крайни клиенти и на бивши задължени лица 
по два поредни закона за енергийната фективност, да привличат свеж 
финансов ресурс от задължените по сега действащия ЗЕЕ лица – търговци с 
енергия, по линия на договори за енергийноефективни услуги, договори с 
гарантиран резултат /ЕСКО договори/ и договори за възмездно прехвърляне 
на удостоверения за енергийни спестявания; 

Нещо повече, за общини с население над 20 000 души, сега действащият ЗЕЕ, в 
съответствие с Директива 2012/27/ЕС, предвижда задължение за повишаване на 
енергийната ефективност на улично и парково осветление. 

По силата на чл. 12, ал. 1 – ал.3 от ЗЕЕ, държавната политика в областта на енергийната 
ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи, като за целта тези 
органи разработват и приемат програми по енергийна ефективност, съответстващи 
на целите, заложени в: 

 
1. Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България; 

2. Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 -2020 г.; 
3. Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия, 

националния план за подобряване на енергийните характеристики на 
отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от 
държавната администрация и 

4. Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за 
изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на 
сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден 
фонд. 

 
Програмите по енергийна ефективност се разработват при отчитане на стратегическите 
цели и приоритети на регионалните планове за развитие на съответните райони, 
изготвяни на основание чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие, както и въз 
основа на перспективите за устойчиво икономическо развитие на съответните райони за 
икономическо планиране. 

По аргумент от чл. 12, ал. 4 от ЗЕЕ, средствата за изпълнение на програмите по 
енергийна ефективност се осигуряват в рамките на бюджетите на държавните органи и 
на общините. 
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3. НОРМАТИВНА ОСНОВА 
Настоящата програма е изготвена в съответствие с европейско законодателство в 
областта на енергийната ефективност и е съобразена със: 

Стратегия „Енергетика 2020” на Европейския съюз (Трети либерализационен 
пакет в енергетиката „Енергетика и климат“) 

През 2007 г. Европейският съвет прие нови енергийни цели до 2020 г., т.нар.„триада 20-
20-20” за повишаване на енергийната ефективност в крайното енергийно потребление, 
включена в пакета „Енергетика и климат“. Триадата „20-20-20“ включва цели, свързани 
с: 

- насърчаване изпълнението на дейности и мерки за повишаване на 
енергийната ефективност, които следва да доведат до 20 % икономия на 
енергия в крайното енергийно потребление към 31.12.2020 г.; 

- насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 
постигане на дял от 20 % на този вид енергия в брутното крайно енергийно 
потребление към 31.12.2020 г.; 

- намаляване в резултат от изпълнението на горните видове дейности и мерки, 
на емисиите на парникови газове в атмосферния въздух с 20%. 

Базисната година, спрямо която се залагат и отчитат поставените цели, определена от 
Европейската комисия, е 1990 г. 

Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност, представляващи част 
от Третия либерализационен пакет „Енергетика и климат“: 

Европейското право в областта на енергийната ефективност включва седем директиви и 
девет регламента, които са транспонирани в българското законодателство съответно в 
Закона за енергийната ефективност и в Закона за устройство на територията, и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането на тези закони. 

Две от директивите са тясно свързани с енергийния мениджмънт в общините - 
Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 
2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. 

Директива 2010/31/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. 
относно енергийните характеристики на сградите. 

Целта на Директивата е да се подобрят енергийните характеристики на сградите в  
рамките  на  държавите-членки  на  Европейския  съюз,  като се външните климатични 
и местни условия, както и изискванията за параметрите на вътрешния въздух при 
стриктно спазване на съотношението „разходи-ефективност“. 

Директивата въвежда изискване за привеждане на съществуващия сграден фонд в 
държавите – членки до „сгради с близко до нулево потребление на енергия“. 

Директивата въвежда и критерии по отношение на: 
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 общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни 
характеристики на сгради и части от тях; 

 прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните характеристики 
на нови и съществуващи сгради, сградни компоненти и външни ограждащи 
елементи на сградата, които подлежат на основен ремонт; 

 енергийно сертифициране на сгради и части от тях. 

Основните изисквания от Директива 2010/31/ЕС са заложени в Закона за енергийната 
ефективност, а съществените изисквания към енергийните характеристики на нови и 
съществуващи сгради са транспонирани в Наредба № 7 за енергийната ефективност на 
сгради на министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Директива 2012/27/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 25 октомври 
2012 г. относно енергийната ефективност 

Основната цел на тази Директива е да допринесе за постигане на целите на 
Европейския съюз за повишаване на енергийната ефективност в крайното енергийно 
потребление на държавите-членки до 31 декември 2020 г. с 20 % чрез: 

 изготвяне на национална дългосрочна стратегия за саниране на обществения и 
частен сграден фонд; 

 задължително реновиране на 3% годишно от пълната разгъната застроена площ (РЗП) 
на държавните сгради с разгъната застроена площ над 250 кв.м, а за общинските 
сгради това е пожелателно; 

 въвеждане на схеми за задължения за енергийната ефективност, осигуряващи 
изпълнението на националната цел за енергийни спестявания от страна на т.нар. 
„задължени лица – търговци с енергия“, между които тази цел се разпределя като 
индивидуални цели за енергийни спестявания, подлежащи на изпълнение чрез: 
 сключване на договори за реализация на енергийноефективни услуги при 

крайните клиенти на енергия;
 внасяне на парични средства от търговците с енергия в специализирани фондове 

за енергийна ефективност;
 прехвърляне на енергийни спестявания чрез закупуване на удостоверения за 

енергийни спестявания.

 насърчаване използването на т.нар. „ЕСКО модел“, представляващ финансова схема 
за насърчаване реализацията на енергоспестяващи мерки при крайните клиенти на 
енергия чрез реализацията на договори с гарантиран резултат; 

 въвеждане на система за управление по енергийна ефективност (енергиен 
мениджмънт), включително енергийни обследвания, като част от прилагането на 
програмата по енергийна ефективност от публичните органи и органите на местната 
власт и местното самоуправление. 
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Пътна карта за енергетиката до 2050 г. 
През декември 2011 г. Европейската комисия прие Пътна карта за енергетиката, която 
има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г., като същевременно се 
подобри конкурентоспособността на икономиката и сигурността на доставките на 
енергия за Европа. Ключов елемент за изпълнението на тази цел е реализацията на 
политиката по енергийна ефективност. 

Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. 

Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. отразява визията за развитие 
на сектор „Енергетика“ при отчитане на европейската визия в тази област, както и на 
политиките по енергийна ефективност и оползотворяване на енергията от възобновяеми 
източници. 

Стратегия „Европа 2020“ 
Тя залага на три основни приоритета: 

 интелигентен растеж - изграждане на икономика, основаваща се на знания и 
иновации;

 устойчив растеж - насърчаване развитието на екологична и 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, както и нейните три 
основни цели:



1. заетост за 75% от населението на възраст 20-64 години; 

2. инвестиции в научно изследователската и развойна дейност в размер 3% 
от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз; 

3. постигане на целите „20-20-20“ по отношение на енергетиката и климата. 


Закон за енергийната ефективност 
Въвеждането в българското законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно 
енергийната ефективност със сега действащия ЗЕЕ /в сила от 15.05.2015 г./ поставя 
редица предизвикателства пред т. нар. „задължени лица – търговци с енергия“, както и 
пред общините в качеството им на крайни клиенти на енергия. 

Съгласно чл. 14 от ЗЕЕ, за подпомагане изпълнението на националната цел за 
енергийна ефективност се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, 
която да осигури постигането на обща кумулативна цел за спестена енергия при 
крайното потребление на енергия до 31 декември 2020 г. 

Общата кумулативна цел за енергийни спестявания обхваща периода 2014- 2020 г. и се 
определя като натрупване на нови енергийни спестявания от минимум 1,5 на сто 
годишно от средната годишна стойност на общото количество на енергията, доставена 
до крайните клиенти на територията на страната през 2010, 2011 и 2012 г., с 
изключение на количеството горива и съответстващата на тези горива енергия, 
използвани за транспортни цели под код „B_101900“ по статистиката на Евростат. 
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Общата кумулативна цел се разпределя, като индивидуални цели за енергийни 
спестявания, между следните задължени лица: 

1. крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с издадена 
лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, които продават 
електрическа енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно; 

2. топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават 
топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно; 

3. крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни 
клиенти повече от 1 млн. кубически метра годишно; 

4. търговци с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил. 
тона течни горива годишно, с изключение на горивата за транспортни цели; 

5. търговци с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил. 
тона твърди горива годишно. 

При определяне на общата кумулативна цел се използват следните ставки за изчисление 
на енергийни спестявания в размер: 

1. по 1 на сто годишно за 2014 и 2015 г.; 

2. по 1,25 на сто годишно за 2016 и 2017 г.; 

3. по 1,50 на сто годишно за 2018, 2019 и 2020 г. 
Като основа за изчисляване на общата кумулативна цел се използва продаденото на 
крайни клиенти през предходната календарна година количество енергия от различните 
видове търговци с енергия. 
Съгласно чл. 21 от ЗЕЕ, при изпълнение на индивидуалните цели за енергийни 
спестявания задължените лица по чл. 14, ал. 4 (търговци с енергия) могат да: 

1. предлагат енергийноефективни услуги на конкурентни цени чрез доставчик на 
енергийноефективни услуги, и/или 

2. правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или 
в други финансови посредници за финансиране на дейности и мерки за енергийна 
ефективност в размер на инвестициите, необходими за изпълнение на мерки за 
постигане на индивидуалните им цели, определени съгласно методиката по чл. 7, 
ал. 1, т. 11, и/или 

3. сключват споразумения с доставчици на енергийноефективни услуги или други 
незадължени страни за прехвърляне на енергийни спестявания чрез прехвърляне на 
удостоверения за енергийни спестявания. 

 Предоставяне на енергийноефективни услуги на конкурентни цени при крайните 
клиенти: 

Съгласно чл. 65 от ЗЕЕ, енергийноефективните услуги имат за цел комбиниране 
доставката на енергия с енергоефективна технология и/или с действие, което обхваща 
експлоатацията, поддръжката и управлението, необходими за предоставяне на услугата, и 
водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност 
и/или спестяване на първични енергийни ресурси. 
Енергийноефективните услуги се извършват въз основа на писмени договори, сключени с 
крайни клиенти и включват изпълнението на една или повече дейности и мерки за 
повишаване на енергийната ефективност, определени в наредбата по чл. 18, ал. 2 – 
Наредба № Е-РД-04-3/ 04.05.2016г. на министъра на енергетиката за допустимите мерки 
за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на 
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доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за 
тяхното оценяване и начините за потвърждаването им. 

Когато в обхвата на енергийноефективните услуги се включва изпълнението на дейности 
по обследване за енергийна ефективност на сгради или обследване за енергийна 
ефективност на промишлени системи, задължените лица: 

1. изпълняват сами дейностите, в случай, че отговарят на изискванията за обследване 
за енергийна ефективност на сгради по чл. 43, ал. 1 или 2 или за обследване за 
енергийна ефективност на промишлени системи по чл. 59, ал. 1; 

2. възлагат изпълнението на дейностите на лица, които отговарят на изискванията за 
обследване за енергийна ефективност на сгради по чл. 43, ал. 1 или 2, или за 
обследване за енергийна ефективност на промишлени системи по чл. 59, ал. 1. 

 Внасяне на парични средства във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници” или в други финансови посредници: 

Ключов момент от цитираната по-горе разпоредба на чл. 21 от ЗЕЕ е алтернативната 
възможност за задължените лица – търговци с енергия да внасят парични средства във 
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” или в други финансови 
посредници. В тази връзка чл. 7, ал. 1, т. 11 от ЗЕЕ предвижда, че министърът на 
енергетиката утвърждава методика за оценка на размера на вноските от задължените 
по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ лица във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници“ и в други финансови посредници, необходими за постигане на 
индивидуалните им цели по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за 
устойчиво енергийно развитие. Към настоящия момент няма данни горепосочената 
методика да е разработена и утвърдена. 

 Прехвърляне на енергийни спестявания чрез прехвърляне на удостоверения за 
енергийни спестявания от задължени лица, които са в преизпълнение на целите 
си или от незадължени лица: 

Съгласно чл. 75 от ЗЕЕ, удостоверенията за енергийни спестявания могат да се 
прехвърлят от: 

1. задължено към друго задължено лице по чл. 14, ал. 4, когато първото задължено 
лице е в преизпълнение на определената му индивидуална цел за енергийни 
спестявания; 

2. незадължено лице към задължено лице по чл. 14, ал. 4. 

Водещото за удостоверенията за енергийни спестявания е, че те обективират 
реализирана икономия на енергия в резултат на вложена инвестиция за изпълнението 
на мерки по енергийна ефективност. Тоест основното при прехвърлянето са не самите 
удостоверения, а икономията на енергия, за която те се отнасят. 

Важен момент за общините, в качеството им задължени лица по два предходни ЗЕЕ и 
съответно – на незадължени лица по сега действащия ЗЕЕ, е възможността за възмездно 
прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания, издадени за реализирани 
енергоспестяващи мерки в сгради- общинска собственост в полза на търговци с 
енергия. По този начин в бюджетите на общините се привлича свеж финансов ресурс, 
който може да бъде оползотворяван за задоволяване на различни потребности на 
населението. 
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Управление потреблението на енергия: 
Законът за енергийната ефективност предвижда и още една съществена дейност – 
управление потреблението на енергия. 

Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗЕЕ, задължените по чл. 14, ал. 4 лица, собствениците на 
сгради по чл. 38, ал. 1 (сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната 
застроена площ над 250 кв.м.), по отношение на които може да бъде извършено 
обследване за енергийна ефективност или сертифициране, собствениците на 
предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление са 
длъжни да извършват управление на енергийната ефективност. 

Списъкът от дейности, посредством които се осъществява управлението на енергийната 
ефективност се съдържа в чл. 63, ал. 2 от ЗЕЕ и включва: 

1. организиране на изпълнението на програмите за енергийна ефективност на 
държавните и местните органи, както и на други мерки, които водят до 
изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания; 

2. поддържане на бази данни за месечното производство/потребление по видове 
енергии и потребители, включително дати, цени, количество и качество на 
доставените/продадените енергии и горива; 

3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление; 

4. оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни 
спестявания. 

По аргумент от нормата на чл. 63, ал. 1 от ЗЕЕ, задълженията за общините по 
управление потреблението на енергия, произтичащи от нормата, в качеството им на 
собственици на сгради с разгъната застроена площ над 250 кв.м., са: 
- дейностите по организиране на изпълнението на програмите за енергийна 
ефективност; 
- ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление въз основа на данни 
за месечното потребление на енергия по видове горива и енергия. 
ЕСКО модел (договори с гарантиран резултат) 
Наименованието „ЕСКО“ на договорите с гарантиран резултат идва от 
абревиатурата „ЕSCO“, която означава „Еnergy Saving Company“. 
Доколкото ЕСКО договорите са доста сходни с договорите за енергийноефективни 
услуги, за да има яснота по отношение на всеки един от двата вида договори, трябва 
да бъде направен сравнителен анализ, както следва: 
1. Нормативна уредба: 
- ЕСКО договори: чл. 72 и чл. 73 от ЗЕЕ; 
- Договори за енергийноефективни услуги: чл. 65 – чл. 67 от ЗЕЕ. 
2. Правна същност: 
- Систематичното място на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) е в 
Глава четвърта от ЗЕЕ, носеща наименованието „Схеми за насърчаване за енергийна 
ефективност“. По аргумент от това, ЕСКО договорите са вид финансова схема за 
насърчаване за енергийна ефективност. В 
§ 1, т. 31 от Допълнителните разпоредби на ЗЕЕ е дадено легално определение на 
понятието „схеми за насърчаване за енергийната ефективност“, по силата на което 
това е всеки инструмент, схема или механизъм, който насърчава повишаването на 
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енергийната ефективност. 

- Систематичното място на договорите за енергийноефективни услуги е в 
Глава трета от ЗЕЕ, носеща наименованието „Дейности и мерки за 
повишаване на енергийната ефективност и предоставяне на 
енергийноефективни услуги“. Съгласно чл. 65 от ЗЕЕ, 
енергийноефективните услуги имат за цел комбиниране на доставката на 
енергия с енергоефективна технология и/или с действие,    което    обхваща    
експлоатацията,    поддръжката    и управлението, необходими за 
предоставяне на услугата, и водят до проверимо, измеримо или оценимо 
повишаване на енергийната ефективност и/или спестяване на първични 
енергийни ресурси. 

 
1. Страни по ЕСКО договорите и съответно – по договорите за 

енергийноефективни услуги: 

- По аргумент от чл. 72, ал. 2 от ЗЕЕ, изпълнители на ЕСКО 
договорите могат да бъдат лица, които имат статута на 
доставчици на енергийноефективни услуги. Тези лица трябва да 
са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон и 
да имат предмет на дейност, включващ изпълнение на услуги по 
договори с гарантиран резултат. 

Легално определение на понятието „доставчик на енергийноефективни услуги“ се 
съдържа в § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗЕЕ и по смисъла на това 
определение „доставчик на енергийноефективни услуги“ е физическо или юридическо 
лице, което осъществява услуги, включващи изпълнението на дейности (обследване за 
енергийна ефективност) и/или мерки за повишаване на енергийната ефективност 
(строителни и монтажни работи). 

Възложители по ЕСКО договорите са собственици на сгради, собственици на 
промишлени системи и собственици на улично осветление. 

- По аргумент от чл. 67, ал. 2 от ЗЕЕ, изпълнители на договорите      за      
енергийноефективни      услуги       са„ задължените лица – търговци 
с енергия по смисъла на чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ (лица, снабдени по реда на 
Закона за енергетиката и Наредбата за лицензиране на дейностите в 
енергетиката с лицензия, свързана с осъществяването на доставки на 
електрическа енергия, топлинна енергия“ или природен газ, търговци с 
течни горива от нефтен произход за цели, различни от транспортни и 
търговци с твърди горива). 

 
Възложители договорите за енергийноефективни услуги са крайните клиенти на 
енергия. 

2. Откупуване на направената инвестиция за изпълнение на дейности и 
мерки за повишаване на енергийната ефективност при ЕСКО
 договорите и при договорите за енергийно ефективни 
услуги: 
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- Инвестицията, която се прави при ЕСКО договорите от ЕСКО 

компанията за изпълнение на дейности (обследване за енергийна 
ефективност) и мерки (енергоспестяващи мерки) за повишаване на 
енергийната ефективност в полза на възложителя – собственик на 
сграда, собственик на промишлена система, собственик на улично 
осветление, се откупува за сметка на реализираната икономия на 
енергия. 

- Инвестицията която се прави при договорите за 
енергийноефективни услуги от страна на „задължено лице 
– търговец с енергия“ по смисъла на чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ за изпълнение 
на дейности (обследване за енергийна ефективност) и мерки 
(енергоспестяващи мерки) за повишаване на енергийната ефективност 
в полза на краен клиент - купувач на енергия, се откупува през 
доставната цена на съответния вид енергия (електрическа 
енергия, природен газ, топлинна енергия и др.). 

 
3. Срок на откупуване на инвестицията при ЕСКО договорите и при 

договорите за енергийноефективни услуги: 

- Изпълнението и на ЕСКО договорите, и на договорите за 
енергийноефективни услуги се предшества от извършването на 
обследване за енергийна ефективност, което има за цел да 
идентифицира кои са необходимите мерки за повишаване на 
енергийната ефективност на даден обект (сграда, промишлена система 
или улично осветление), какъв е размерът на инвестицията, която ще се 
вложи в предписаните енергоспестяващи мерки и съответно- какъв е 
срокът на откупуване на тази инвестиция през икономията на енергия, 
която се предвижда да бъде генерирана в резултат на изпълнението на 
тези мерки. Поради обвръзката с изпълнението на мерки за 
повишаване на енергийна ефективност и двата вида договори – 
ЕСКО договори и договори за енергийноефективни услуги имат 
срок на действие, равен на срока на откупуване на инвестицията, 
обективиран в доклада от обследването. Това е и причината тези 
два съвсем различни договора да се смесват и да не се прави 
разграничение между тях. 
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Закон за енергетиката 
Със Закона за енергетиката на кметовете на общини се възлагат следните задължения: 

 да изискват от енергийните предприятия на територията на общината прогнози за 
развитието на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ, 
програми и планове за електроснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване; 

 да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на 
мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за 
имоти – общинска собственост; 

 да предвиждат в общите и подробните устройствени планове благоустройствени 
работи, необходими за изпълнението на инвестиционните програми на енергийните 
предприятия за развитие на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. 

Закон за устройство на територията 
Едно от основните изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е т.нар. 
„шесто съществено изискване към строежите“ – изискването за енергийна ефективност 
/“икономия на енергия и топлосъхранение“/, въведено в ЗУТ през 2005 г. (вж. чл. 169, 
ал. 1, т. 6 от ЗУТ). С въвеждането на това изискване дейностите, свързани с реализация 
на инвестиционни намерения в областта на строежите, в това число и дейностите по 
изпълнение на енергоспестяващи мерки, бяха поставени на съвършено нова основа. 

През 2015 г., в изпълнение на Директива 2009/28/ЕО относно насърчаване използването 
на енергия от възобновяеми източници, Директива 2010/31/ЕС относно енергийните 
характеристики на сградния фонд и Регламент /ЕС/ №310 от 09.03.2011 г. за определяне 
на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, в чл. 169 
от ЗУТ беше въведено и ново седмо съществено изискване към строежите – 
изискването за устойчиво използване на природните ресурси. С това изискване, на 
практика, в българското законодателство се отваря вратата за т.нар. „сгради с близко до 
нулево потребление на енергия“, като проектите за нови сгради, съответно - за основен 
ремонт и основно обновяване на сгради, вече следва да се изготвят въз основа на 
предварителен анализ относно възможностите за оползотворяване на енергия от 
възобновяеми източници за задоволяване енергийните потребности на дадена сграда и 
на нейните обитатели. 

Конкретните изисквания, свързани с оползотворяването на енергия от възобновяеми   
източници,   като   форма   на   устойчиво   използване     на 

природните ресурси, са детайлно развити в Наредба № 7 за енергийната ефективност на 
сгради /посл., изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 21.11.2017 г., в сила от 21.11.2017 г./, издадена 
от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Национални стратегически документи, планове и програми 
Енергийна стратегия на Република България ; 

Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 - 2010 г.; 

Втори национален план за действие по енергийна ефективност 2011 - 2013 г.; 

Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 - 2020 г.; 

Годишен отчет за изпълнението на Национални план за действие по енергийна 
ефективност 2014 – 2020 г. за 2015 г.; 
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Национален план за действие по промените в климата; 

Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна ефективност 
и План – програма за нейното изпълнение; 

Национална програма за развитие „България 2020”; Общински план за развитие на 

Община Девин 2014-2020 г. 

 
Подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност 

 НАРЕДБА № РД-16-347 ОТ 02.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера 
и изплащане на планираните средства по договор с гарантиран резултат, водещи до 
енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост; 

 НАРЕДБА № РД-16-932 ОТ 23.10.2009 г. за условията и реда за извършване на 
проверка на водогрейни котли и на климатични инсталация по чл.27,ал.1 и чл.28, 
ал.1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване , поддържане и ползване 
на базата данни за тях; 

 НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, 
структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация. 

 НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

 НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 
енергийните характеристики на сградите; 

 НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на 
енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на 
постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното 
оценяване и начините за потвърждаването им; 

 НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 08.09.2016 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; 

 НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за енергийна 
ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема 
за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели 
за енергийни спестявания между задължените лица (приета с Постановление на 
Министерския съвет № 240 от 15.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила 
от 27.09.2016 г.). 
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4. ОБЩ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ДЕВИН  

4.1 Географаска характеристика 

 
Община Девин се намира в югозападната част на Родопския масив като 

територията й е разположена предимно в дълбоката долина на р.Въча и представлява 
17,83% от територията на Смолянска област. 

В административно отношение община Девин се намира в област Смолян и 
граничи с общините Смолян и Чепеларе на изток, на север - общините Родопи, Кричим 
(обл. Пловдив) и Брацигово (обл. Пазарджик), на запад - с общините Батак (обл. 
Пазарджик) и Борино (обл. Смолян). Южната й граница съвпада с границата на 
Република България с Република Гърция, но поради липсата на директна транспортна 
връзка с южната ни съседка, районът е краен, а не транзитен. Общината включва един 
град - Девин и 15 села. 

 

РЕЛЕФ 
Релефът на общината е средно и високо планински и се простира в централната част 

на Западните Родопи. На нейната територия попадат участъци от шест орографски 
единици, съставни части на Западните Родопи. 

На изток от дълбоката, каньоновидна долина на река Въча до границата с община 
Чепеларе, на юг до долината на Широколъшка река и на север до границата с Област 
Пловдив територията на общината се заема от западните и югозападните части на 
мощния западнородопски рид Чернатица. По границите с общините Чепеларе и Родопи 
от юг на север са подредени неговите първенци – върховете Голям Персенк 2094,5 m 
(най-високата точка на общината), Малък Персенк 2073,9 m, Модър 1991,9 m и др. 

Южно от рида Чернатица, между дълбоките долини на реките Въча на северозапад, 
Широколъшка река на север и Мугленска река на югозапад на територията на община 
Девин се простират северозападните ниски части на най-високия родопски рид 
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Мурсалица Неговата най-висока точка в пределите на общината е връх Кърмилята 
1818,2 m, разположен югозападно от заличената махала Катранци. 

Районът на югозапад от рида Мурсалица, между каньоновидните долини на реките 
Мугленска на североизток и Чаирдере на югозапад се заема от рида Чамлия. Той се 
простира от югоизток на северозапад, като най-високите му части са на границата с 
Гърция и тук се издига Средния връх (Делибабка) 1949,7 m. 

Най-южните райони на община Девин, землищата на селата Триград и Кестен се 
заемат от крайните югоизточни части на най-дългия западнородопски рид – Велийшко-
Виденишкия дял. На 1,5 km северозападно от село Триград, на границата с община 
Борино се издига най-високата му точка – връх Дурдаш 1692,7 m. 

Между река Въча на юг и изток и левият ѝ приток Девинска река на север на 
територията на община Девин се простират най-източните части на Девинска планина с 
връх Хамамбунар 1686,1 m, разположен на 3 km северозападно от село Грохотно, на 
границата с община Борино. 

Северозападната четвъртина на община Девин, между долините на реките Въча на 
изток и Девинска река на юг се заема от югоизточните части на Баташка планина. 
Максималната ѝ височина в пределите на общината е връх Исинчал 1559,9 m, намиращ 
се на около 1 km северозападно от ДГС „Балакли“. 

  Минималната височина на община Девин от 538,7 m н.в. е котата преливник на язовир        
Въча. 
 

КЛИМАТ 
Община Девин попада в планинската климатична област. Сравнително голямата 

надморска височина, силно пресеченият релеф и най-вече високо издигащото се на юг 
главно морфохидрографско бѝло не позволява проникването на средиземноморското 
климатично влияние. 

Климатът се характеризира с по-ниски температури, малка годишна амплитуда и по-изобилни 
валежи. Средните годишни температури се движат от 4 °С за най-високите части на района до 8 
°С за землищата от по-ниския регион. Най-ниските измерени температури са от -18 до -20 °С, а 
най-високите от 30 до 32 °С, годишните валежи варират от 650 mm до 800 mm. За тях е 
характерно, че се изменя общият им годишен ход, което се изразява в увеличаване на зимните 
валежи, които по високите места падат по-рано и снеговалежите се задържат до средата на 
пролетта. Тук есента е по-топла от пролетта, а максималните температури закъсняват и 
вместо през юни настъпват през юли и август. Такова закъснение показват и 
минималните температури, които вместо през януари постъпват през февруари. 

Силно нарязания релеф, малките вътрешно планински котловинки и отворената на 
север долина на река Въча оказват съществено влияние върху характера на ветровете. В 
повечето случаи преобладава тихо време. Ветрове и то сравнително силни се наблюдават 
през декември, януари и февруари, когато са придружени със силни снежни виелици, 
които са причина за образуване на снежни преспи. Често пъти се проявява така 
нареченият „бял вятър“ с фьонов характер, който затопля времето и предизвиква 
интензивно снеготопене. Духат предимно югозападни ветрове, които под влиянието на 
силно пресеченият релеф търпят съществени изменения. 

   Интересни са наблюденията върху валежите, които се изменят в зависимост от    
надморската височина. Средногодишните валежи в най-ниските части са с около 272 mm, 
по-малко отколкото в по-високите части. Това се дължи на голямата разлика в 
надморската височина и на така наречената валежна сянка. Максимумът на валежите е 
през май и юни, а минимумът през септември. Средната дата на първия снеговалеж в град 
Девин е на 29 ноември, а крайната дата на снегозадържането е 18 април. Най-много 
снеговалежи има през декември, януари и февруари в зависимост от което е и дебелината 
на снежната покривка, съответно за декември 2,8 cm, за януари – 4,2 cm и за февруари – 3 
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cm. С увеличаване на надморската височина се увеличават снеговалежите и 
продължителността на снегозадържането. 
 

ВОДИ 

През средата на Oбщина Девин, от юг на север, в много дълбока, каньоновидна долина, 
с малки долинни разширения при селата Тешел, Грохотно и Михалково и град Девин 
протича с горното и част от средното си течение втората по големина родопска река – 
Въча. Тя се образува от сливането на двете съставящи я реки Буйновска (лява 
съставяща) и Чаирдере (дясна съставяща) при село Тешел. За нейно начало се приема 
Буйновска река, която води началото си от община Борино.  
След образуването си река Въча тече в североизточна посока между Девинска планина 
на северозапад и рида Мурсалица на югоизток в дълбока долина. При град Девин тя 
образува малко долинно разширение, завива на север и навлиза в първия от трите 
изградени по течението ѝ язовири – Цанков камък. Преди село Михалково реката изтича 
от язовира, минава през селото, след което навлиза във втория, най-голям по течението ѝ 
язовир – Въча. След изтичането си от него напуска пределите на общината. 

На територията на община Девин река Въча получава четирите си най-големи 
притока. При село Тешел се влива дясната съставяща я река Чаирдере (21 km), която 
изцяло протича през общината. Тя води началото си от северното подножие на Средния 
връх (Делибабка) в рида Чамлия и тече на северозапад в дълбока, на места каньоновидна 
долина, като служи за граница между рида Чамлия на североизток и Велийшко-
Виденишкия дял на югозапад. Нейни основни са: Триградска река (ляв) и Мугленска 
река (27 km, десен). Мугленска река протича през общината с долното си течение в 
много дълбока каньоновидна долина между ридовете Чамлия на югозапад и Мурсалица 
на североизток. 

На около 2 km преди град Девин отдясно в река Въча се влива Широколъшка река, 
която води началото си от община Смолян, а в община Девин преминава долното ѝ 
течение в дълбока и залесена долина. По цялото си протежение реката е граница между 
мощните родопски ридове Мурсалица на юг и Чернатица на север. 

Източно от град Девин река Въча получава отляво най-големия си приток – 
Девинска река (Дамлъдере). Тя протича през общината с най-долното си течение в много 
дълбока и непроходима каньоновидна долина и служи за граница между Баташка 
планина на север и Девинска планина на юг. 

В най-долната част на язовир Цанков камък, преди преградната му стена, отляво 
във Въча се влива последният ѝ голям приток – река Гашня. Тя протича през общината с 
долното и част от средното си течение в дълбока и гориста долина през югоизточните 
части на Баташка планина. 

Освен тези четири големи притока на територията на община Девин река Въча 
получава още множество други притоци, по-големи от които са: Лясковска река (десен, 
влива се преди село Михалково) и Чурековска река (десен, влива се в село Михалково). 

 

ПОЧВИ 
Почвите на територията на общината са предимно кафяви горски, плитки, средно 

ерозирали, бедни на хумус. 
В района на гр.Девин е характерна активна тектонска дейност през олигоцена, 

придружена от обилен вулканизъм и седиментация. С тези процеси основно са свързани 
орудяванията на скалната маса /флуоритови, полиметални находища/. Характерни за 
района са подземните богатства – флуорит, калиевонатриев пегматит, мрамори и скално 
облицовъчни материали, както и наличието на многобройни геотермални извори. 



Община Девин План за енергийна ефективност
 

 

Минералните води се извличат чрез изградени дълбоки сондажи, като на терена, водата 
при отворен сондаж излиза на самоизлив. 
 
РАСТИТЕЛНОСТ 

Девинският регион притежава високопланински ландшафт, чиито особености са 
резултат от множество фактори, сред които най-много влияние оказват сложната 
конфигурация на терена, особеностите на климата, почвите, видовото разнообразие, 
разположението и състоянието на растителната покривка. 

Именно разнообразието на почвени и климатични условия, което Девинския регион 
предлага и съществуващата конфигурация на релефа са довели до образуването и 
оформянето на голямо разнообразие от растителни видове. 

Общата площ на горите е 40,545 ха., като иглолистните гори са 30,610ха. или 75,5%, 
а широколистните гори са 9,935 ха. или 24,5%. 

В горите най–разпространени са смърчове, елови и букови дървета по северните 
склонове, а южните са заети от бял бор, дъб, а на места и габър. Срещат се черен бор, 
бреза, явор, бяла мура, офика и др. На отделни места горите са смесени и това придава 
специфична красота на тази част от планината. Горите са богати на боровинки, ягоди, 
малини, гъби и билки. Растителността в района е представена от 334 вида, принадлежащи 
към 5-7 семейства. 
В Триградско - Ягодинския район се срещат 32 ендемични, 24 редки и 5 застрашени вида, което 
определя високата консервационна значимост на района. 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
На територията на общината има два природни резервата за съхранение на 

биоразнообразието, три защитени местности и две природни забележителности: 
 

 Резерват “Старата гора” /Шабаница/, създаден със Заповед 
№2245/30.12.1956 на Главно управление по горите с цел “ 
Опазване на вековна буково-смърчова гора с възраст над 200 
год., а отделни смърчови екземпляри и над 350 год.”. 
Намира се  в землището на с.Триград на 1700-1800 м 
надморска височина, в близост до границата ни с Република 
Гърция. Резерватът е достъпен за разглеждане. 

 Резерват “Казаните” – в землището на с.Гьоврен. 
Разположен е на площ от 161 ха, на 950-1000 м. надморска 
височина, върху изключително стръмни терени. Създаден за 
съхранение на насъждения, съставени предимно от бяла ела, 
бял и черен бор, смърч и бук на възраст 80 – 100 години. 

 Защитена местност “Триградско ждрело” - обявена със 
Заповед № 4021/06.12.1963 год. на КГГП на МС. 
Представлява дълбок пролом по течението  на 
р.Триградска, с площ от 314 ха. Варовитите скали на 
ждрелото са сред най- богатите местообитания на 
ендемични, редки и реликтни растителни и животински 
видове в България. Триградска река образува бистри и 
дълбоки вирове, изчезва при пещерата “Дяволското гърло” 
и се появява след 500 м., като буен карстов извор. По 
подземният път на Триградска река се намират 12 водопада, 
като всички са образували ерозионни котли. 

 Защитена местност “Чаирите” – Обявена със Заповед 
3751/30.11.1973г. на МГОПС. Представлява живописна 
местност, в която се намират 6 бр. естествени свлачищни 
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езера и планински бисер. 
 “Синият вир”, скътан сред вековна смърчова гора. Намира 

се в землището на с.Триград. 
 Защитена местност “Поречието на река Девинска” - 

обявена със Заповед № РД – 618/08.07.2002 г., създадена с 
цел съхраняване на уникални растителни и животински 
същества. 

 Природна забележителност “Струилски дол” е водопад на 
река в землището на гр.Девин. Височината на пада е 3.0 м., 
надморската височина – 1000 м., заема площ от 0.5 ха. 
Обявена със Заповед № 3796/11.10.1965 год. на МГГП. 

 Природна забележителност “Настанска могила” е скално 
образувание с площ 3.0 ха. Надморската височина е 1200 м. 
Обявена със Заповед №1120/02.07.1968 г. на МГГП. Целта 
на обявяването му е да се запази характерният скален 
гребен, завършващ с хобот на слон. Намира се в местността 
“Настанска могила” в землището на гр.Девин, кв.Настан, на 
територията на ДЛ-Девин. 

 Връх Гребенец – Висок 1373 м., извисяващ се 
северозападно от гр.Девин. На североизток от него е 
разположен връх Голям Персенк /2091 м./, на изток – връх 
Преспа /2001 м./, а на югоизток – връх Перелик /2191 м./. 

 “Харамийска пещера“ - землище на с.Триград пропастен 
тип пещера, атракция на границата между класическия и 
екстремен туризъм. Достъпна за разглеждане. Тя е една от 
седемте пещери в района, които са били обитавани в 
древността. 

 “Кестенска пещера” – северозападно от с.Кестен. 
Обитавана в древността. Не е проучвана и благоустроена. На 
територията на общината има много непроучвани и 
неблагоустроени пещери, които не са достъпни за 
туристическо разглеждане. Разработването им като 
туристически продукт и включването им в туристически 
маршрути, ще имат съществен принос за развитието на 
туристическия сектор в района. Анализът показва, че 
природните забележителности въпреки своята атрактивност, 
не са масово посещавани от местните и чуждестранните 
туристи. Причината за това е недостатъчното им познаване, 
липсата на туристическа презентация и не на последно 
място липсата на изградена инфраструктура до тях пътища, 
екопътеки, обозначаване. 
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4.2 Население 
Общото население на Община Девин към 18.10.2019г. по данни е 12 759 души. В 

таблицата по-долу е систематизирана информация за броя жители по населени места – 
град и села. 
 
 
 

ЕКАТЕ             Населено място Брой жители 

3112 С.БЕДЕН 377 
6269 С.БРЕЗЕ 452 
11733 С.ВОДНИ ПАД 6 
17957 С.ГРОХОТНО 992 
18424 С.ГЬОВРЕН 983 
20465 ГР.ДЕВИН 6917 
29502 С.ЖРЕБЕВО 87 
36796 С.КЕСТЕН 82 
44848 С.ЛЯСКОВО 700 
48547 С.МИХАЛКОВО 250 
54198 С.ОСИКОВО 360 
66130 С.СЕЛЧА 578 
69465 С.СТОМАНЕВО 264 
72360 С.ТЕШЕЛ 1 
73105 С.ТРИГРАД 673 
81815 С.ЧУРУКОВО 37 
       

Общо:   12 759 
 

Социална характеристика на населението 
Средната гъстота на населението за 2013 г. е 22 души на кв.км, като остава по-

ниска от средната за страната. Това се дължи на местоположението на общината, която 
се намира в периферен граничен и труднодостъпен район. 

В Община Девин има демографската криза и през последните години тя се 
задълбочава. Влияние върху демографското развитие на общината оказват световните и 
национални демографски процеси - намалена брачност и раждаемост, засилена 
урбанизация, както и специфичните - увеличена смъртност и интензивна емиграция. В 
резултат на тези процеси населението на общината намалява и застарява ежегодно. 
Прирастът в община Девин е отрицателен и през последните години се движи в 
диапазона от „-99" до „-112", като през 2011 г. приема максимално отрицателна 
стойност. Налице е по-силно проявен демографски срив както по отношения на средния 
показател за областта, така и по отношения на показателя на национално ниво. Общото 
за трите сравнявани териториални единици (държава, област, община) е следното - по-
високите показатели при мъжете, в сравнение с тези при жените. Докато по отношение 
на областта (- 769), естественият прираст в общината е „-108", то изоставането спрямо 
средния за страната естествен прираст (-5,1%о) е повече от притеснително. 
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Данните за миграция (най-вече вътрешната) на населението за общината показват, че 
изселените са повече от заселените, като механичния прираст е с отрицателен знак. 
Съотношението на градското към селското население към 2012 г. е: 54%:46%, което 
съотношение се запазва и през 2013 г. и 2016г. Най-голям относителен дял на населението 
имат хората на възраст между 40 и 60 години (32%). На второ място е дела на хората над 
60 години, който е 27%, а най-малко процентно съотношение има представителите на 
младото населението до 20 годишна възраст, едва 18%. Отрицателната демографска 
картина в община Девин се дължи, както на все по-малко родените деца, така и на 
силно застаряващото население в градовете и селата. Това са причини, породени от 
неблагоприятната икономическа конюнктура страната и на местно ниво, които лишават 
по-голямата част от младото население от възможност за намиране на работа и 
препитание. В резултат младото население с образование и в трудоспособна възраст 
напуска пределите на Общината и се отправя към други региони, за да търси по-добри 
възможности за реализация. 

 
 
4.3 СГРАДЕН ФОНД 

Oписание 

Община Девин разполага със значителен сграден фонд. При някой общински 
сгради е предприето извършване на енергийно обследване за енергийна ефективност, 
като в една част от тях са осъществени различчни мерки за енергийна ефективност.  

Подобряването на външните ограждащи елементи, модернизирането на 
отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия, дървесна биомаса и т.н. 
могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%. Външните 
стени на повечето стари сгради имат над 5 пъти по-големи топлинни загуби в 
сравнение с нормите за ново строителство. Повечето от сградите на общината са 
строени по времето, когато цената на енергията е била ниска и поради това външните 
ограждащи конструкции са причина за много недостатъци в сградите при 
експлоатацията им, по съществените от които са увеличените топлинни загуби и поява 
на кондензат по вътрешните повърхности. Топлинните загуби понякога достигат до 
около 50% от общите топлинни загуби на сградите. Тe се дължат предимно на ниските 
топлоизолационни качества на използваната дограма и некачествен монтаж, лошото 
физическо състояние на сградите и конструкциите – без стандартните изолации на 
покриви и стени, стари дограми, осветление с енергоемки светлоизточници, 
амортизирани отоплителни инсталации. Много голяма част от еднофамилните 
сгради(къщи) използват ниско ефективни отоплителни уреди, като най-често това са 
печки на дърва с ниско кпд(под 50%) при наличието на високоефективни уреди за 
отопление с кпд над 90%(котли с пиролизно горене, котли на пелети, автоматизирани 
пелетни камини и др.). Този сграден фонд ще съществува дълго и е необходимо да се 
вземат мерки за модернизирането му, ако за всеки конкретен случай това е 
икономически оправдано. 

На територията на Община Девин функционират – две средни и седем основни 
училища. В някой детските градини и училищата на територията на Община Девин са 
обособени и оборудвани здравни кабинети, в които работят медицински сестри и 
фелдшери. 
Общият извод, който може да се направи е, че има потенциал за прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в Община Девин и всички тези мерки са възможни, но за 
реализирането им са необходими много средства. 
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Списък на сградите - общинска собственост за Община Девин: 
 
 

№ 
Училища, детски градини, Център за подкрепа за личностно развитие 

/ЦПЛР/ 

1 СУ "Христо Ботев" - гр.Девин 

2 ПГЕ "Е.С.Попов" - гр.Девин 

3 ОУ "Пейо Яворов" - с. Гьоврен 

4 ОУ "Отец Паисий" - с. Селча 

5 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - гр.Девин, кв. Настан 

6 ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно 

7 ОУ "Иван Вазов" - с. Триград 

8 ОУ "Христо Ботев" - с.Лясково 

9 ОУ "Димитър Благоев" - с.Осиково 

10 ДГ "Изворче" - гр.Девин 

11  - филиал кв.Настан 

12 ДГ "Здравец" - гр.Девин 

13 ДГ "Катя Ванчева" - с.Грохотно 

14 ДГ "Радост" - с.Гьоврен 

15  - филиал с.Триград 

16 ЦПЛР - Ученическо общежитие - гр.Девин 

17 ЦПЛР - Общински детски комплекс - гр.Девин 

 

№ Читалища 

1 НЧ "Родопска просвета - 1923" - гр. Девин 

2 НЧ "Възраждане -1949" - гр. Девин, кв. Настан 

3 НЧ "Назъм Хикмет - 1948" - с. Грохотно 

4 НЧ "Светлина - 1948"- с. Гьоврен 

5 НЧ " Изгрев - 1936" - с.Триград 

6 НЧ " Надежда - 1950" -  с. Беден 
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7 НЧ " Асен Златаров - 1945"- с. Брезе 

8 НЧ " Просвета - 1942" - с. Лясково 

9 НЧ "Родопска обнова - 1938" - с. Михалково 

10 НЧ "Отец Паисий - 1951"  - с. Селча 

11 НЧ "Светлина - 1946" - с. Стоманево 

12 НЧ "Съединение - 2006" - с. Осиково 

 
  
 
4.4 ПРОМИШЛЕНОСТ И ИКОНОМИКА 
 
 

Mестоположението на Община Девин, планинските ресурси – вода, дървесина, 
чист въздух и други дадености, както и умерените климатични условия предоставят 
възможности за развитие на устойчиво и разнообразно развитие на туризъм и всички 
съпътстващи дейности свързани с отрасъла.  

В икономиката на Община Девин един от водещите отрасли е промишлеността. 
Тук преобладават предприятия, занимаващи се с дървообработване и    
дървопреработката, както и тези от леката и хранително-вкусовата промишленост, 
машиностроенето и електротехническата промишленост. 

На територията на общината функционират и няколко предприятия от строителния 
сектор, които са специализирани в строителство на хидротехнически съоръжения и 
производство на бетон, бетонови изделия и инертни материали. 

Икономиката на град Девин е насочена най-вече към търговията, хотелиерство и 
ресторантьорство, преработващата промишленост, селско, горско и рибно стопанство. 
В процентно отношение най-голям дял в общинската икономика има секторът на 
търговията с 36%, на второ място с 18% е туристическият сектор, а на трето и четвърто 
са преработващата промишленост - 8% и селско-стопанският и горският сектор със 7%. 

В общината стопанските субекти попадат в категориите на микро- (с до 9 заети) и 
малките (с 10-49 заети) предприятия, като преобладаващи са микро-предприятията. 

Рентабилността на производствените предприятия в общината като цяло е ниска, 
поради липсата на съвременни технологии. Изключение правят "Девин" АД - гр. Девин 
/предприятие за бутилиране на трапезна минерална вода/;, „Балдаран спринг" АД - гр. 
Девин /цех за бутилиране на изворна вода/, и ТПК "Михалково" - с. Михалково /цех за 
бутилиране на естествено газирана минерална вода/. 

От технологична гледна точка, общинската икономика може да се квалифицира 
като твърде ресурсоемка. Ресурсоемкостта се обуславя от големите производствени 
разходи за суровини, енергии и горива, транспортната отдалеченост, остарялата не 
енерго ефективна техника, ниското ниво на инвестиции и иновации. Това води до 
оскъпяване на продукцията и понижаване на конкурентно способността на местните и 
външни пазари. Изключения правят бутилираната минерална вода, шивашките изделия 
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и бичените иглолистни материали. 
Водещ отрасъл в икономиката на община Девин е преработващата промишленост, 

която формира 66% от приходите от стопанска дейност и 38% от заетостта в общината. 
На територията на Община Девин има значителен брой фирми, които работят в сферата на 
преработката на хранително-вкусовата промишленост – няколко бутилиращи минерална 
вода предприятия, хлебопроизводствени предприятия, също така има и фирми в сферата 
на дървообработката и раззлични други фирми в други отрасли. На територията на 
Община Девин има и значителен брой фирми занимаващи се с отглеждане, производство 
и търговия на риба и рибни изделия и малък брой фирми в сферата на строителството. В 
таблицата по-долу са систематизирани основните фирми на територията на Община 
Девин. 
 

Предприятие Основна дейност 

"ДЕВИН" АД Бутилиране и продажба на минерална и 
трапезна вода 

 
ТПК "МИХАЛКОВО" 

 
Бутилиране и продажба на естествено 
газирана минерална вода 

 
 
            „БАЛДАРАН 1968“ АД 

 
ПРОИЗВОДСТВО, БУТИЛИРАНЕ И 
ПРОДАЖБА НА ИЗВОРНИ, 
МИНЕРАЛНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ; 
ПРОИЗВОДСТВО, БУТИЛИРАНЕ И 
ПРОДАЖБА НА БЕЗАЛКОХОЛНИ 
НАПИТКИ 

 
 
 

„Атлантик Дивайна” АД 

 
 
Предприятие за бутилиране на трапезна 
минерална вода 

 

„П.А.Л-БГ“ ЕООД 
Риба и рибни храни - производство и 

търговия. 

 
 

„АГРОТЕКСИМ“ ЕООД 

Риба и рибни храни - производство и 
търговия. 

 
 

„НИК - 60 - ГЛОБАЛ КОМЕРС“ ООД 

Риба и рибни храни - производство и 
търговия. 



Община Девин План за енергийна ефективност
 

 

 
 

"БИЛДЕКС" ЕАД 

Риба и рибни храни - производство и 
търговия. 

 
 

„Топчиев“ ЕООД 

Риба и рибни храни - производство и 
търговия. 

 
 

“Евро Корект” ООД 

Риба и рибни храни - производство и 
търговия. 

 
 

„ВИДА-СЕРВИС-2006“ ООД 

Риба и рибни храни - производство и 
търговия. 

 
 

"ДЪЛГЪЧЕВ - МИХАЛКОВО" ООД 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВИ И 
ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ 

 
 

ПК "ЕДИСТВО" ДЕВИН 

Търговска дейност:производство на стоки, 
извършване на услуги - битови и други 
услуги; изкупуване, преработка и заготовка 
на селскостопанска продукция, пчеларство, 
зайцевъдство, овцевъдство, събиране на 
билки, гъби, диворастящи плодове, вторични 
суровини и всички дейности и услуги, които 
не противоречат на закона. 

 
„ТЕП ТРАНС“ ЕООД Дървообработване и търговия с дървесина 

 
„ЮРУКОВ-Д“ ЕООД Дървообработване и търговия с дървесина 

 
„ДЕВЛЕС“ ЕООД Дървообработване и търговия с дървесина 

 
„ГОРА-2” ООД Дървообработване и търговия с дървесина 
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                         „ЕКОУУДС“ ЕАД 

 

Дървообработване и търговия с дървесина. 

ЦЕХ ЗА ПЕЛЕТИ 

 
„РОСВЕН 2012“ ЕООД Търговия. Дървообработване и търговия с 

дървесина. 

 
„БОРАН“ ЕООД Търговия. Дървообработване и търговия с 

дървесина. 

 
ЕТ "РЕНИ СТРОЙ - ВЕРОНИКА 

ХАДЖИЕВА" 

СТРОИТЕЛСТВО, ВКЛЮЧВАЩО 
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ 

 
 

 
 
 

„ЕКО-ДЕВИН-2002“ ООД 

СМЕТОПОЧИСТВАНЕ, 
СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, 
СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ДРУГИ 
КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ; 
СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И 
СЪОРЪЖЕНИЯ; САНИРАНЕ НА СГРАДИ, 
ШПАКЛОВКА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО 
БОЯДИСВАНЕ 

 
 

„ЕЛА СТРОЙ“ ООД 

СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
БРАШНА, ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ВАРИВА, 
ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО. 

 
 

"МЕЛТИ 2012" 

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ 
ИЗДЕЛИЯ 

 
 

„ИВАНКА КОЛЕВА 37-Ж“ ЕООД 

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ 
ИЗДЕЛИЯ 

 
 

„ВЕНЕЛИН ИВАНОВ 71“ ЕООД 

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ 
ИЗДЕЛИЯ 
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ЕТ "АНЖЕЛ-Г ГОРАН КАМЕНОВ" 

TPAHCПOPTHA ДЕЙНОСТ 

 
 

"АРМАНДО - 61" ЕООД 

TPAHCПOPTHA ДЕЙНОСТ 

 
 

"ШАН ТРАНС" ООД 

TPAHCПOPTHA ДЕЙНОСТ 

 
„Механичен завод Девин - ООД” Машиностроително предприятие за 

производство на детайли и оборудване на 
стругове 

 
„Възход манифакчринг” ЕООД, „Меди -

7” ООД 

Производство на готово облекло 

 
Дълготрайните материални активи са в незадоволително състояние. Това се отнася 

особено за придобитите чрез приватизация бивши държавни предприятия, чиито 
приемници са: “МЗ” АД, “Родопи автотранспорт” АД, “МАУСС” ЕООД, отчасти “Родопи 
лес” АД. В преобладаващата част от предприятията, техниката е остаряла и амортизирана, 
а инвестиците и иновациите не са на необходимото равнище. Дълготрайните материални 
активи в туристически сектор са нови, неамортизирани. ДМА на европейско ниво има в 
хотелите с 3 и 4 звезди. 

Степента на концентрация е висока в туристическия бизнес. Специализация има в 
следните направления: туризъм и балнеолечение; бутилиране на трапезна минерална 
вода; дървообработване; лека и хранително-вкусова промишленост. 

Главните подотрасли в промишлеността на Община Девин използват местни 
суровини и дадености – минерални води, дървесина, мляко, риба и др. Зависимост 
съществува главно от суровини за изработка на опаковки за готовата продукция или от 
доставка на готови опаковки. 

Икономическите връзки между населените места в общината за съжаление са 
незначителни. 

От технологична гледна точка, общинската икономика може да се квалифицира 
като твърде ресурсоемка. Ресурсоемкостта се обуславя от големите производствени 
разходи за суровини, енергии и горива, транспортната отдалеченост, остарялата 
неенергоефективна техника, ниското ниво на инвестиции и иновации. Това води до 
оскъпяване на продукцията и понижаване на конкурентноспособността на местните и 
външни пазари. Изключения правят бутилираната минерална вода, шивашките изделия и 
бичените иглолистни материали. 
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Горско стопанство 
Горското стопанство се характеризира със запазен относителен дял в развитието на 

икономиката на общината, поради запазените държавни структури. Слаб е ръстът в 
създаването на нови насаждения, както и в лесокултурните мероприятия, което 
предполага изпълнението на ефективни мерки за подобряване на горския фонд. 

Развитието на горското стопанство е едно от основните предимства, които има 
Община Девин. То е един от стратегическите резерви за развитието на отделни отрасли в 
общинската икономика: дърводобив, дървопреработване, лов и риболов, събиране на 
диворастящи билки, гъби, плодове и др. 

Съществуващите гори в Община Девин покриват 67% от територията на 
Общината, поставяйки я на едно от първите места по залесеност в страната. Горите са 
ценен източник на дървесина и много други ресурси, които имат значение за развитието 
на района. Тъй като 94% от горите са държавна собственост, тяхното стопанисване се 
изпълнява от две държавни горски стопанства със седалища в с. Михалково, с. Триград и 
едно държавно ловно стопанство „Извора” в гр. Девин. В района на община Девин 
преобладават иглолистните гори, които са богати на дивеч – сърни, муфлони, елени, 
глухари, глигани, мечки и др. Много малка част от горите и полезащитните пояси са 
частна, друга или общинска собственост, както е видно от таблицата по-долу. Голините, 
сечищата и пожарищата, както поляните и горските пътища и просеки са изцяло 
държавна собственост. 
 

 
 

Услуги 
Като цяло сферата на услугите в Община Девин е добре устроена и предлагаща на 
местното население различни видове услуги в сферата на информационните услуги, 
интернет доставка, банково дело, операции с недвижими имоти, консултиране и др. 
Въпреки икономическата ситуация в региона, в сектора на специализираните услуги се 
повишен потребителски интерес към тях. Банковата мрежа, която е представител на 
сектора на специализираните услуги, подпомага икономиката в общината, като 
предлага разнообразие от съвременни финансови услуги.  

Фирмите, предоставящи таксиметрови услуги на територията на Общината са няколко 
на брой и малко еднолични превозвачи. 

 

Туристическо развитие 
Природните дадености в Община Девин са добра предпоставка за развитието и на 
алтернативни форми на туризъм. Изключително атрактивна за посещения е защитена 
местност „Поречието на река „Девинска”. Тя представлява живописно ждрело с 
характерен ландшафт и забележителни скални форми и образувания, находища на 
редки и защитени растителни и животински видове, чиито беспорни лидери сред 

Общо Частна Държавна Общинска Друга
/Дка/ /Дка/ /Дка/ /Дка/ /Дка/

Горски територии 383 245 10 435 362 221 683 9 906
Гори и полезащитни пояси 365 621 10 435 344 597 683 9 906
Голини, сечища и пожарища 5 372 0 5 372 0 0
Поляни 9 722 0 9 722 0 0
Горски пътища и просеки 2 530 0 2 530 0 0

Видове територии и начин 
на ползване
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едемитите са родопския силивряк и дивата коза. Реката е изваяла множество красиви 
вирове и меандри, достигащи дълбочина 2-3 метра. Освен минералната вода, основни 
природни ресурси на Община Девин са чистият въздух, вековните гори, реките и 
язовирите, пещерите, защитените територии, биоразнообразието, ландшафтите и 
красивите гледки. На територията на община Девин липсват големи замърсители и като 
цяло състоянието на околната среда е добро. Към природните ресурси следва да бъдат 
добавени антропогенните такива /архитектурни, етнографски, историко-
археологически, културни и спортни събития и фестивали, фолклорно наследство, 
занаяти и др., които способстват развитието на разнообразен туристически продукт. За 
улесняване достъпа на туристите до защитената местност е изградена екопътека 
„Струилица – Калето – Лъката”, която е изключително атрактивна и включва метални 
мостове, стълби и места за отдих. В защитената местност е обособена зона за 
риболовен туризъм с дължина 3 км., която предоставя отлични условия за риболов на 
балканска пъстърва. В местността „Калето” се намират развалините на стара българска 
крепост от VІ-ХІІІ век, а в месността „Лъката” е установено средновековно селище. И 
двата обекта са със статут на паметници с местно значение и са под специална закрила. 
Откритите плувни басейни в местността „Струилица” привличат много посетители през 
активния туристически сезон. Има терапевтичен басейн, парна баня, сауна, джакузи, а 
на около 30 минутен преход от паркинга в едноименната местност се намират и 
стъпаловидните водопади „Струилски дол”. Местностите „Лисичево" и „Чурал" се 
намират на 15 км. северозападно от гр.Девин. Живописната природа и удобния 
асфалтов път от гр.Девин са фактори, които определят местността „Лисичево” като 
предпочитано място за отдих и почивка на гражданите и гостите на града. Уникална за 
себе си е и защитена местност „Триградско ждрело”. Разположена е по поречието на 
р.Триградска по пътя Девин-Триград, на около 1,5 км. от селото. Защитената местност 
обхваща най-живописната част от речния каньон с отвесни стени, високи до 300 метра, 
които на места  се доближават една до друга надвиснали над пътя , закривайки небето. 
Величествена гледка на стръмни скали, върху които растат смърчове и борове, придава 
особена стойност на този великолепен природен паметник. Един от феномените на 
Триградско ждрело е пропастната пещера „Дяволско гърло”. Водите на р.Триградска 
навлизат с грохот в пещерата, където образуват 12 подземни водопада, най-големият от 
които е с височина 42 метра /един от най-високите в Европа/, и се появяват отново след 
530 метра като буен карстов извор. За пещера „Дяволско гърло” се носят много 
легенди, а местните жители разказват че, нищо което е влязло в подземния и лабиринт, 
не излиза от нея. Интерес представлява легендата, която разказва, че древните траки 
хвърляли в бездната своите вождове, за да ги направят безсмъртни. Според друга 
легенда това е мястото, където митичния певец Орфей слязъл в подземното царство да 
търси своята любима Евридика. В землището на с.Триград се намира Харамийската 
пещера, която също е от пропастен тип и предлага атракция на границата на 
класическия и екстремния туризъм. През последните години защитената местност 
„Триградско ждрело” е все по-популярно място за развитието на алтернативни форми 
на туризъм, като посещение на пещери, пешеходни преходи, наблюдение на птици и 
растения, планинско колоездене, конен туризъм, рафтинг и др. Изключително 
привлекателно място за туристите е и защитената местност „Чаирите”. Тя представлява 
свлачищни езера, вековна гора и сенокосни ливади, разположени на 1600 метра 
надморска височина. Тук се намират някои изключителни природни феномени: 
Превалетият камък – естествена каменна арка, висока над 10 метра; Пияната гора с 
нейните дървета, странно изкривени и наклонени от свличането на почвените слоеве, 
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върху които растат. Най-ценият и неповторим природен феномен в района беспорно са 
7-те свлачищни езера, запазени от епохата на кватернера. Ценни за развитието на 
туризма са и минералните извори:       Находище “Беденски бани“  - разположено на 12 
км.от гр.Девин, с температура 73,50 – 76,00 С. Минералната вода има външно 
балнеологично приложение. Основният профил за ползване включва заболявания на 
опорно-двигателния апарат, гинекологични заболявания и кожни заболявания. Водата 
не е пригодна за бутилиране.  Находище “Девин” - разположено в гр. Девин,  с 
температура 37 – 45оС. Минералната вода има следните предназначения:   
-  за питейно приложение – стомашно-чревни заболявания; жлъчно-чернодробни 
заболявания; бъбречно-урологични заболявания; обменно-ендокринни заболявания; 
-  за външно приложение – за заболявания на опорно-двигателния апарат; на нервната 
система; половата система, сърдечно-съдовата система и кожни заболявания; 
-  за инхалационно приложение – при заболявания на дихателната система от 
възпалително, алергично и токсично естество; 
-  за спортно-профилактични цели и закаляване на организма в закрити и открити водни 
басейни; 
 Находище “Михалково” е с дебит на находището 2,8 л/с. Водата извира с температура 
16,00-26,00С. Тя е най-силно газираната въглекисела вода в страната. Благоприятна е за 
лечение на сърдечно-съдови заболявания, на заболявания на храносмилателния апарат, 
на нервната система и за лечение на ендокринно-обменни заболявания. 
 Находища “Настан-1” и „Настан-2” – се намират се в кв. Настан, гр. Девин. 
Водата е сулфатна, хидрокарбонатно-натриева и се използва за: 
  - питейно балнеолечение и балнеопрофилактика – стомашно-чревни, бъбречно – 
урологични и обменно-ендокринни заболявания; 
  - трапезни цели като натурална минерална вода - на водоизточника или в бутилиран 
вид, включително и газирана. 
 Девин е подходящ за почивка през четирите сезона на годината, но това което ще 
остане незабравимо за посетителя е топлото гостоприемство на девинчани и жителите 
от региона и възможността да опитат от чистите и натурални вкусотии и специалитети 
като родопски клин, пататник, смилянски фасул и балканска пъстърва. 
Туристическата индустрия на община Девин към момента страда от ниска заетост на 
легловата база, сезонност, едностранчиво предлагане, не-координирано 
информационно обслужване, липса на партньорство между заинтересованите страни, 
липса на маркетингова стратегия, слаба комуникационна политика и сравнително ниска 
ефективност. Характерно за община Девин, както за целия Южен централен район е, че 
се оформят две много различни групи предприемачи: от една страна - големи 
инвеститори в усвояването на балнеоложките услуги, и от друга страна – множество 
микро-предприятия, в повечето случаи – семейни фирми, които работят в останалите 
сфери на алтернативния туризъм. Въпреки че, големите СПА хотели реализират 69% от 
обема на нощувките в община Девин, не бива да се подценяват възможностите и 
усилията на нито една от заинтересованите страни за развитието на сектора. Нещо 
повече, изграждането на стабилни и успешни партньорства между всички 
заинтересовани страни е предпоставка за успешното развитие на туризма. 
Изграждането на силен бранд на дестинацията и нейното модерно управление в 
съответствие с принципите на устойчивото развитие ще гарантират успешното 
позициониране на община Девин като предпочитано място за отдих и туризъм, ще 
повиши приходите от сектора и ще стимулира инвестициите. Прави впечатление, че 
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въпреки, че СПА туризмът не е с изявена сезонност и може да се практикува през 
цялата година, не всички СПА хотели на територията на община Девин работят 
целогодишно. Определено има потенциал в предлагането да се комбинират няколко 
форми на туризъм, тъй като 46% от туристите практикуват два вида туризъм 15,26% 
съчетават три и повече и 28% от туристите практикуват един вид туризъм. 
Сред проблемите за развитие на туризма в общината са зле поддържаната третокласна 
и общинска пътна мрежа, която затруднява достъпа до туристическите обекти. Много 
от потенциалните туристически атракции не са разработени по начин, който да 
оползотворява в пълна степен техния потенциал, т.е. да привличат достатъчно 
посетители за по-дълъг престой. Съществува тенденция дори известните обекти да са 
само временни спирки по пътя на туристите, без да могат да задържат потока на 
туристи на територията на дестинацията – това е характерна слабост на атракциите в 
цялата страна. Друг проблем е остарялата или липсваща туристическа инфраструктура, 
липсата на маркировки по екопътеките и лошото състояние на някои от обектите – 
предимно археологически. 
 

4.5. Инфраструктура 

Транспортна инфраструктура 
Поради своя характерен ландшафт, Община Девин има ограничена достъпност и разчита 
единствено на автомобилния транспорт за всички видове превози. Най- близкото 
отстояние до железопътната мрежа е 56 км /гара Кричим/. Автомобилният парк е 
притежание на стопанските субекти и гражданите на общината и в преобладаващата си 
част е на възраст от 10 до 30 години. Това води до увеличаване себестойността на 
превозите и до замърсвяне на околната среда. Категорията на изградената пътна мрежа в 
общината е ниска: клас ІV – 98.3 км. и клас  ІІІ – 76.7 км. Първокласен и второкласен път 
няма. Гъстотата на пътната мрежа е 0.304 км/кв.км. Пътната мрежа е в лошо състояние. 
Всички елементи, като се започне от габарита, настилката, кривите и т.н не отговарят на 
стандартите за сигурност и комфорт на пътуване. Поддръжката им е затруднена поради 
голямата надморска височина и стръмните склонове. През октомври 2009 г. общината 
проведе конкурс за   определяне на превозвачи по автобусните линии, което допринесе за 
поява на нови превозвачи с модерен автобусен парк. В утвърдената транспортната схема 
на община Девин влизат следните автобусни линии за превоз на пътници: 
 
 Девин – София – Девин – 208 км.; 
 Девин – с. Стоманово – 32 км; 
 Девин – Селча – 35 км; 
 Девин – Лясково – 32 км; 
 Девин – Пловдив – 88 км; 
 Девин – Доспат – 44 км; 
 Девин – Чуреково – 29 км; 
 Девин – Кестен – 38 км; 
 Девин – Смолян – 45 км; 
 Девин – Брезе – 16 км; 
 Девин - Гьоврен – 18 км; 
 Девин - Беден - 13 км; 
 Девин – Осиково – 34 км; 



Община Девин План за енергийна ефективност
 

 

 Градска линия Девин – кв. Настан. До всички населени места с изключение на с. 
Брезе са осигурени транспортни връзки с общината на базата на сключени 
договори с трима превозвачи. 

 
На картата по-долу са дадени Общоевропейски транспортни коридори, които са на 

територията на Република България. 

 
 

 
 
 

 
В град Девин уличната мрежа е в задоволително състояние. В селата в Община Девин 
състоянието на уличната мрежа е значително по-лошо, като основните улици в повечето 
села се нуждаят от рехабилитация, а обслужващите улици се нуждаят от изграждане на 
изцяло нова настилка. Ръководството на общинската администрация трудно успява да 
заделя средства от общинския бюджет, поради което се налага да се търсят други 
механизми за финансиране на тези дейности. 
 
Железопътна инфраструктура 
На територията на Община Девин няма изградена железопътна инраструктура. 
 

Енергийна инфраструктура 
Енергопреносната мрежа на територията на Общината е представена от 

различни разпределителни уредби и съоръжения с ниво на напрежение 220/110/20 
kV. Електроснабдяването на Община Девин и цялостното стопанисване на 
електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се осъществява от “ЕВН 
България”, район Смолян. Електроенергийният системен оператор, осъществява 
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единното оперативно планиране, координиране и управление, осигурява 
експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната 
мрежа, поддържането на спомагателните мрежи, както и ремонтните дейности и 
услуги и поддържа електропроводи високо напрежение на територията на община 
Девин. 

Всички населени места на територията на общината са електрифицирани и 
нуждите на населението от електропотребление са задоволени. 

  Електроенергийната система в Общината е добре развита и оразмерена да поеме 
много по-голямо натоварване, което би улеснило бъдещите консуматори и би 
стимулирало икономическото развитие. 

Във връзка с рязко ограниченото промишлено производство през последните 
години електроснабдителните проблеми не се проявяват. Всички вероятни нужди 
могат да се формулират само чрез изработване на нов Генерален 
електроснабдителен план. 
Около 60 % от съоръженията средно и ниско напрежение са в експлоатацията 
повече от 20 години. Част от стълбовете и проводниковата мрежа е с изтекъл срок 
на годност. Много от металните стълбове са видимо силно кородирали, поради 
лошата поддръжка през годините. Прероръчително е кабелизиране на въздушните 
линии СН в населените места. По този начин ще отпаднат проблемите с 
преминаване на въздушните тресета и сервитутите към тях през частни имоти. 

Съществуват проблеми в отделни селища и квартали с пад на напрежението 
над допустимите норми, произтичащо от дълги мрежи с малки сечения и 
недостатъчен брой трафопостове. 

Повечето от трафопостовете в малките населени места са стари-монолитни с 
въздушен вход - с остаряла апаратура, което води до чести аварии и прекъсване на 
захранването. Препоръчителна е подмяната им с нови трафопостове, тип БКТП със 
съвременна апаратура, които се захранват кабелно посредством ВКП на стълбове 
от въздушните електропроводи 20 кV, извън населеното място. Също такива нови 
БКТП трябва да бъдат изградени и в зоните в които се предвижда увеличаване на 
застрояването.  
В лошо състояние е и уличното осветление в някои от населените места. 
Необходимо е реконструкция и модернизация чрез подмяна на проводници, 
доставка и монтаж на енергоикономични улични осветителни тела, часовникови 
механизми, фотоклетки, съгласно съвременните изисквания. 

Техническото състояние на електроенергийната система е сравнително добро 
и в момента може да поеме по-голямо натоварване. Наложителна е реконструкция 
на отделни междуселищни и вътрешноселищни мрежи, подмяна на дървени 
електрически стълбове с бетонови и изграждане на допълнителни трафопостове. 

На територията на общината са изградени обекти на хидрокомплекс “Средна въча” 
от хидроенергийна каскада “Доспат - Въча”. Произвежда се ел.енергия от две ВЕЦ: 
ВЕЦ “Девин” с мощност 80 МВТ и ВЕЦ “Тешел” с мощност 60 МВТ. Изграден е язовир 
“Цанков камък” с прилежаща ВЕЦ, която е с проектна мощност 85 МВТ. 
Водноелектрическата централа участва при покриване на върхови и подвърхови товари, 
регулиране на честотата и бърз резерв при отпадане на основната мощност. С 
реализацията на проекта през 2004г., водите се включат в голямата хидроенергийна 
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система: каскада “Доспат-Девин-Кричим”. Също така на територияята на Община 
Девин има изградени малки ВЕЦ. Това са : МВЕЦ „Гашня”- 0,6 MW; МВЕЦ „Гьоврен” 
– 0,63 MW; МВЕЦ „Осика”- 0,4 MW; МВЕЦ „Чаир дере” – 1,27 MW; МВЕЦ 
„Чурековска”- 0,78 MW и една фотоволтаична централа. 

 
 
Комуникационна инфраструктура 

Съобщителните връзки са на добро ниво. Телефонната плътност е 38,3 ТП на 100 
жители и е над средната за страната. Наличие на мобилни комуникации. Град Девин е 
включен в Националната автоматична мрежа, което му дава възможност да 
осъществява телефонни връзки с цял свят. 

 

5. ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
 
 

Изпълняваните дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност на 
територията на Община Девин са насочени към постигане на определени цели и 
приоритети, заложени в Общинския план за развитие на Община Девин за периода 
2014-2020 г., както и в други стратегически документи. 
Водещата идея в общинската програма за енергийна ефективност е чрез система от 
енергоспестяващи дейности на местно ниво, в т.ч. и оползотворяването на енергия от 
възобновяеми източници за задоволяване на енергийните потребности на сгради и на 
обитателите в тях, да се намалят разходите за горива и енергия. 
С общинската програма по енергийна ефективност се цели: 

 намаляване на топлинните загуби в сградите и подобряване на енергийните им 
характеристики чрез саниране; 

 ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез въвеждане на 
отоплителни системи с висока ефективност; 

 замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по- висока; 

 изграждане/ монтаж на системи и инсталации за оползотворяване на енергия от 
възобновяеми източници; 

 модернизиране и повишаване енергийната ефективност на осветлението в 
общинските обекти без да се намалява нивото на осветеност и качеството на 
осветлението; 

 подобряване на енергийната ефективност при уличното осветление. 
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Постигането на заложените в настоящата Програма за енергийна 
ефективност цели е свързано с: 

 извършване на ежегодни анализи на енергийното потребление в сгради-общинска 
собственост и на системите за изкуствено външно осветление /улично и парково/. 
Анализите имат за цел да се установи кои точно обекти-общинска собственост, 
имат най-високи нива на енергопотребление и поради това следва да бъдат 
приоритет при реализацията на енергоспестяващи мерки от страна на Общината. 
Анализите следва да се изготвят от вписаните в нарочни регистри на Агенция за 
устойчиво енергийна развитие /АУЕР/ лица, които имат право да извършват 
обследване за енергийна ефективност на сгради и на промишлени системи и 
външно изкуствено осветление. Като основа за извършване на анализа, се 
използват данните от търговците с енергия /краен снабдител с електрическа 
енергия и търговец с природен газ/, предоставяни от тях въз основа на изготвяне 
на месечни и годишни енергийни баланси, включващи закупуваната и 
продаваната енергия по реда на чл. 63, ал. 2, т. 4 от ЗЕЕ /данни от „ЕВН България 
Електроснабдяване“ ЕАД относно енергопотреблението на общинските обекти/; 

 извършване на обследвания /заснеманe на актуалните нива на 
енергопотребление/ за енергийна ефективност на сгради-общинска собственост 
преди изпълнението на енергоспестяващи мерки в тях; 

 извършване на обследване за енергийна ефективност на уличното осветление 
преди изпълнението на енергоспестяващи мерки; 

 въвеждане на предписаните от обследванията по енергийна ефективност 
енергоспестяващи мерки; 

 извършване на последващи обследвания – след изпълнение на мерки за 
повишаване на енергийната ефективност. 
 

Последващите обследвания за енергийна ефективност имат две основни задачи: 

 

 извършване на оценка за енергийни спестявания с цел снабдяване на лицето,    
направило    инвестицията    в    енергоспестяващите   мерки /собственика на
 сградата или трето лице/, с удостоверение за енергийни спестявания. 

 издаване на сертификат за енергийни характеристики на сградата, удостоверяващ 
достигнатия в резултат на изпълнени енергоспестяващи мерки по дадена сграда 
нов клас на енергопотребление на тази сграда по скалата за класовете на 
енергопотребление. 

Оценката за енергийни спестявания служи, като основа за попълване и подаване на 
заявление до Изпълнителния директор на АУЕР за издаване на удостоверение за 
енергийни спестявания. Съгласно сега действащия ЗЕЕ, удостоверенията за енергийни 
спестявания представляват търгуеми финансови инструменти и могат да бъдат 
продадени, а в резултат от това Общината може да си възвърне направените в тези 
мерки инвестиции ако не изцяло, то поне частично. 
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Сертификатът за енергийни характеристики е неразделна част от техническите 
паспорти на сградите и замества т.нар. „енергиен паспорт“. Сертификатът за енергийни 
характеристики се издава по реда и при условията на Наредба № Е-РД-04-2 от 
22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на 
сградите, издадена от министъра на енергетиката, а техническият паспорт на сградата – 
при спазване на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, 
издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
В края на 2016 г. приключи и периода на действие на индивидуалните цели за 
енергийни спестявания на общинските и областните администрации в качеството им на 
задължени лица по силата на ЗЕЕ от 14.11.2008 г., въвеждащ в българското 
законодателство разпоредбите на Директива 2006/32/ЕО относно енергийната 
ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни 
услуги, отменен с влезлия в сила на 15.05.2015 г. нов ЗЕЕ. До края на м. март 2017 г., 
общините, в качеството си на задължени лица по смисъла на вече отменения ЗЕЕ, 
отчетоха изпълнението на възложените им за изпълнение от държавата индивидуални 
индикативни цели за енергийни спестявания, които трябваше да бъдат реализирани до 
31.12.2016 г. 

Като задължени лица, общините, както и органите на държавна власт, бяха длъжни да 
изготвят и изпълняват планове за действие по енергийна ефективност с фиксирани цели 
за енергийни спестявания и крайни срокове за реализацията на тези цели. Тъй като по 
настоящия ЗЕЕ, общините вече не са задължени лица и не са отговорни за 
изпълнението на националната задължителна цел енергийни спестявания на Република 
България, стратегическите документи, които са длъжни да изготвят общините, в 
качеството си на собственици на сгради с разгъната застроена площ над 250 кв.м. и на 
улично осветление, носят наименованието програми по енергийна ефективност и имат за 
цел да очертаят основните стратегически приоритети на дадена община в областта 
потреблението на енергия и енергийната ефективност, както и възможните варианти за 
намиране и осигуряване на финансиране на изпълнението на отделни видове дейности 
и мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

Общината е в състояние да упражнява контрол върху редица дейности, водещи до 
повишаване на енергийната ефективност, да взема стратегически решения, свързани с 
това и в границите на своите компетенции да налага на инвеститорите изпълнения на 
мерки с подобен характер. Основни инструменти за това могат да бъдат: 

 

 одобряване на устройствени планове; 

 използване на екологично съобразени технологии; 

 насърчаване на частната инициатива, свързана с реализиране на енергоефективни 
мероприятия. 
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Тук действията могат да бъдат насочени в две посоки: 

1/ Общината да оказва влияние върху крайните клиенти на енергия – промишлени 
предприятия, търговски обекти, домакинства, чрез провеждане на информационни 
кампании по енергийна ефективност и предоставяне на стимули за намаляване на 
потреблението на енергия; 

2/ Общината да изпълнява съвместни дейности със задължените лица – търговци с 
енергия. 

 

6. СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ 
 

Дейностите по пренос и доставка на електрическа енергия по мрежата с ниво на 
напрежение от 110kV до 400kV /киловолта/, представляваща част от електроенергийната 
система на Република България и находяща се на територията на Община Девин, се 
осъществяват съответно от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и „Национална 
електрическа компания“ ЕАД. Дейностите по пренос и разпределение на електрическа 
енергия по разпределителната електрическа мрежа/мрежа „средно и ниско напрежение“; 
реперно напрежение за дефиниране на мрежа „средно напрежение“ и мрежа „ниско 
напрежение“ е ниво на напрежение 20 kV/ се осъществяват съответно от лицензиантите за 
този вид дейности на територията на Югозападна България - „ЕВН България 
Електроразпределение“ АД и „ЕВН България Електроснабдяване“ АД. Годишното 
потребление на електрическа енергия на общинските сгради, в кВч, за 2018г., 
възлизаприблизително на: 
 

№ 
Училища, детски градини, 

Център за подкрепа за личностно 
развитие /ЦПЛР/ 

ел. енергия 
/kWh/ 

1 СУ "Христо Ботев" - гр.Девин 35015,7 

2 ПГЕ "Е.С.Попов" - гр.Девин 12906,0 

3 ОУ "Пейо Яворов" - с. Гьоврен 2387,0 

4 ОУ "Отец Паисий" - с. Селча 467,0 

5 
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - 
гр.Девин, кв. Настан 

1433,0 

6 ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно 1857,0 

7 ОУ "Иван Вазов" - с. Триград 1617,0 

8 ОУ "Христо Ботев" - с.Лясково 775,0 

9 ОУ "Димитър Благоев" - с.Осиково 666,0 

10 ДГ "Изворче" - гр.Девин 35628,0 

11  - филиал кв.Настан 15174,0 

12 ДГ "Здравец" - гр.Девин 46326,0 

13 ДГ "Катя Ванчева" - с.Грохотно 21285,0 
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14 ДГ "Радост" - с.Гьоврен 22607,0 

15  - филиал с.Триград 9570,0 

16 
ЦПЛР - Ученическо общежитие - 
гр.Девин 

12956,8 

17 
ЦПЛР - Общински детски комплекс 
- гр.Девин 

3480,0 

 
 
 
  

№ Читалища 
ел. енергия 

/kWh/ 

1 НЧ "Родопска просвета - 1923" - гр. Девин 14767,00 

2 
НЧ "Възраждане -1949" - гр. Девин, кв. 
Настан 

914,00 

3 НЧ "Назъм Хикмет - 1948" - с. Грохотно 
6093,00 

4 НЧ "Светлина - 1948"- с. Гьоврен 
120,00 

5 НЧ " Изгрев - 1936" - с.Триград 
82,00 

6 НЧ " Надежда - 1950" -  с. Беден 
894,90 

7 НЧ " Асен Златаров - 1945"- с. Брезе 
147,00 

8 НЧ " Просвета - 1942" - с. Лясково 
1121,00 

9 НЧ "Родопска обнова - 1938" - с. Михалково 
210,00 

10 НЧ "Отец Паисий - 1951"  - с. Селча 
246,00 

11 НЧ "Светлина - 1946" - с. Стоманево 
120,00 

12 НЧ "Съединение - 2006" - с. Осиково 
214,00 
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Консумацията на твърдо гориво – дърва, пелети и въглища в обществено-
административни обекти/сгради за обществено обслужване/ за 2018 г., е, както следва: 

 

№ 
Училища, детски градини, 

Център за подкрепа за личностно 
развитие /ЦПЛР/ 

дърва 
/куб.м./ 

Пелети 
/тона/ 

Въглища 
/тон/ 

1 СУ "Христо Ботев" - гр.Девин 0   0 

2 ПГЕ "Е.С.Попов" - гр.Девин 0   0 

3 ОУ "Пейо Яворов" - с. Гьоврен 75,00     

4 ОУ "Отец Паисий" - с. Селча 20,00     

5 
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - 
гр.Девин, кв. Настан 

64,00     

6 ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно 65,00     

7 ОУ "Иван Вазов" - с. Триград 60,00     

8 ОУ "Христо Ботев" - с.Лясково 50,00   4,00 

9 ОУ "Димитър Благоев" - с.Осиково 0   1,00 

10 ДГ "Изворче" - гр.Девин       

11  - филиал кв.Настан 30,00     

12 ДГ "Здравец" - гр.Девин       

13 ДГ "Катя Ванчева" - с.Грохотно 35,00     

14 ДГ "Радост" - с.Гьоврен 40,00     

15  - филиал с.Триград 12,00     

16 
ЦПЛР - Ученическо общежитие - 
гр.Девин 

  1,00   

17 
ЦПЛР - Общински детски комплекс 
- гр.Девин 

      

 

№ Читалища 
дърва 

/куб.м./ 

1 НЧ "Родопска просвета - 1923" - гр. Девин 10,00 

2 
НЧ "Възраждане -1949" - гр. Девин, кв. 
Настан 

8,00 

3 НЧ "Назъм Хикмет - 1948" - с. Грохотно 
8,00 

4 НЧ "Светлина - 1948"- с. Гьоврен 
8,00 

5 НЧ " Изгрев - 1936" - с.Триград 
5,00 

6 НЧ " Надежда - 1950" -  с. Беден 
0,00 
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7 НЧ " Асен Златаров - 1945"- с. Брезе 
6,00 

8 НЧ " Просвета - 1942" - с. Лясково 
10,00 

9 НЧ "Родопска обнова - 1938" - с. Михалково 
8,00 

10 НЧ "Отец Паисий - 1951"  - с. Селча 
10,00 

11 НЧ "Светлина - 1946" - с. Стоманево 
10,00 

12 НЧ "Съединение - 2006" - с. Осиково 
10,00 

 
 
 

Справка за изразходено течно гориво гориво за отопление на учреждения за 2018г. 
е предоставена в таблицата по-долу: 

 

№ 
Училища, детски градини, 

Център за подкрепа за личностно 
развитие /ЦПЛР/ 

Газьол  
/литри/ 

1 СУ "Христо Ботев" - гр.Девин 26686,000 

2 ПГЕ "Е.С.Попов" - гр.Девин 13272,000 

3 ОУ "Пейо Яворов" - с. Гьоврен   

4 ОУ "Отец Паисий" - с. Селча   

5 
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - 
гр.Девин, кв. Настан 

  

6 ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно   

7 ОУ "Иван Вазов" - с. Триград   

8 ОУ "Христо Ботев" - с.Лясково   

9 ОУ "Димитър Благоев" - с.Осиково   

10 ДГ "Изворче" - гр.Девин 10,000 

11  - филиал кв.Настан   

12 ДГ "Здравец" - гр.Девин   

13 ДГ "Катя Ванчева" - с.Грохотно   

14 ДГ "Радост" - с.Гьоврен   

15  - филиал с.Триград   

16 
ЦПЛР - Ученическо общежитие - 
гр.Девин 

4,500 

17 
ЦПЛР - Общински детски комплекс 
- гр.Девин 
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Консумацията на природен газ /компресиран/ в обществено-административни 
обекти/сгради за обществено обслужване/ за 2018 г., е, предоставен в следната таблица: 

 

№ 
Училища, детски градини, 

Център за подкрепа за личностно 
развитие /ЦПЛР/ 

Газ        
/хил.м3/ 

1 СУ "Христо Ботев" - гр.Девин   

2 ПГЕ "Е.С.Попов" - гр.Девин   

3 ОУ "Пейо Яворов" - с. Гьоврен   

4 ОУ "Отец Паисий" - с. Селча   

5 
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - 
гр.Девин, кв. Настан 

  

6 ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно   

7 ОУ "Иван Вазов" - с. Триград   

8 ОУ "Христо Ботев" - с.Лясково   

9 ОУ "Димитър Благоев" - с.Осиково   

10 ДГ "Изворче" - гр.Девин 3,610 

11  - филиал кв.Настан   

12 ДГ "Здравец" - гр.Девин 12,2 

13 ДГ "Катя Ванчева" - с.Грохотно   

14 ДГ "Радост" - с.Гьоврен   

15  - филиал с.Триград   

16 
ЦПЛР - Ученическо общежитие - 
гр.Девин 

  

17 
ЦПЛР - Общински детски комплекс 
- гр.Девин 

  

 

7. ЦЕЛ И ОБХВАТ 

Основната цел на разработването на програмите за енергийна ефективност е да бъдат 
идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни 
спестявания, както и проектите за тяхното изпълнение. 

В последните години значително внимание се отделя на прилагането на мерки за 
енергийна ефективност. Безспорно, намаляването на загубите от енергия е от 
приоритетно значение и със значителни ползи. 

Неприлагането на мерки за енергийна ефективност през последните години, 
амортизацията на малкото приложени такива и слабият контрол, водят до нарастващи и 
ненужно големи разходи за потребление на горива и електрическа енергия. Предвид 
това, е наложително да се прилагат енергоефективни мерки не само за намаляване на 
разходите, но и за повишаването на жизненото равнище и комфорта на потребителите 
на енергия. 
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И не на последно място енергоефективните мерки водят и до положителен екологичен 
ефект, свързан с намаляване на парникови газове в атмосферния въздух. 

Политиката на Община Девин по отношение на EE се базира на Общинския план за 
развитие на Община Девин 2014-2020 г. и на настоящата Програма по енергийна 
ефективност. 

Община Девин има следните цели: 
 намаляване на разходите за горива и енергия; 
 намаляване бюджетните разходи за енергия; 
 намаляване на замърсяването на околната среда - намаляване на вредните 

емисии в атмосферата; 
 подобряване на качеството на енергийните услуги; 
 изграждане на нова или реновиране на съществуваща инфраструктура, 

енергоспестяващо улично осветление и изграждане/ монтаж на нови инсталации 
за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници. 

Подцели: 
 Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на 

обществени сгради: 

- извършване обследване за енергийна ефективност на обществени общински 
сгради в експлоатация, с обща разгъната площ над 250 кв.м; 

- изолация на външни стени; 

- изолация на под; 

- изолация на покрив; 

- подмяна на дограма; 

- енергоспестяващи мерки по котелни инсталации; 

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

- енергоспестяващи мерки по сградни инсталации. 

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

- реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и 
изграждане на нови такива; 

- внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки в системите за вътрешно 
осветление на сгради, улично и парково осветление. 

 
 Повишаване нивото на:

- познание по енергиен мениджмънт на специалисти от общинската 
администрация; 

- информираност, култура и знания в областта на енергийната 
ефективност на ръководния персонал на общинските обекти; 

- експертния потенциал на специалисти в общинската администрация за 
разработване и реализиране на проекти по енергийна ефективност; 

- професионална квалификация на експлоатиращия персонал. 
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 ОБХВАТ 
При разработването на Програмата за енергийна ефективност е приложен методът на 
приоритетните целеви групи, като се разглеждат нуждите на групи крайни потребители 
със сравним модел на потребление на енергията. 

Изборът на целеви групи се извършва след преценка на направените разходи за енергия в 
натурално и стойностно изражение, потенциала за реализиране на икономии, 
социалната значимост, нивото на комфорт, степента на влияние на структурите на 
администрацията, желанието на отделните структури към общината и др. 

Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност в Община Девин 
се насочват в три сектора: 

1-ви сектор „Сграден фонд“ с целеви групи - детски градини, училища и 
административни сгради; 

2-ри сектор „Услуги“ с целеви групи „Осветление в административните сгради“ и 
„Улично осветление“; 

3-ти  сектор „Възобновяеми източници на енергия“; 

 

В сектор „Сграден фонд“ най- ефективните енергоспестяващи мерки са: 

 подмяна на съществуващата дървена и стоманена дограма с нова PVC и алуминиева 
дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло; 

 топлоизолация на покриви; 

 полагане на фасадна топлоизолация; 

 повишаване ефективността на отоплителната инсталация и въвеждане на система за 
автоматично регулиране и контрол; 

 смяна на горивоенергийна база чрез оползотворяване на енергия от възобновяеми 
източници (напр. за сградите с непрекъсната употреба, като детски градини, 
болници, социални домове и др.) е подходящо монтирането на термосоларни 
инсталации за топла вода (слънчеви колектори). 

 
В сектор „Услуги“ най-ефективните енергоспестяващи мерки са свързани с 
подобряване на енергийните характеристики на енергийните системи чрез: 

 повишаване на енергийната ефективност на уличното осветлението чрез внедряване 
на допълнителни мерки; 

 оптимален режим за включване и изключване на уличното осветление; 

 система за мониторинг на уличното осветление; 

 въвеждане на енергоефективни уреди; 

 подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи в общинските сгради; 

 оптимизиране броя на осветителните тела. 
 
В сектор „Възобновяеми източници на енергия“ могат да се приложат мерки за 
енергийна ефективност, както в общинския сектор, така и по инициатива на 
частни ползватели и инвеститори. 

Резултатът от поставените цели е намаляване използването на горива, замърсяващи 
околната среда и удовлетворяване на растящите изисквания на населението по 
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отношение на опазването на околната среда и подобряване на качеството на живот. 
Общината трябва да предприеме действия за повишаване информираността на 
живеещите за възможностите за оползотворяването на енергия от възобновяеми 
източници. 

През последните години нараства интересът към слънчевите колектори и системи за 
затопляне на вода, тъй като за климатичната зона, в която попада територията на 
Община Девин, слънчевите системи могат да доставят от 50 до 75 % от потребностите 
от топла вода. 

 

8. ФИНАНСИРАНЕ, ИЗБОР НА ПРОГРАМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ 
И МЕРКИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

8.1. ФИНАНСИРАНЕ И ИЗБОР НА ПРОГРАМИ 

Общинските администрации разполагат с малки възможности за собствени финансови 
средства, които да инвестират в проекти за повишаване на енергийната ефективност. 
Основната възможност е Общината да реализира подобни проекти с външно 
финансиране. Реализирането им не само облекчава общинския бюджет, но и води до 
повишаване на благосъстоянието на населението. Инвестирането в енергийна 
ефектвност не е самоцел, а средство за намаляване на разходите, подобряване на 
конкурентоспособността, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната 
среда, както и създаване на допълнителна заетост. Възможностите за осигуряване на 
финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност са следните: 

 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ е продължение на програма 
„Регионално развитие“ 2007-2013 г. Специфичните цели на програмата са повишаване 
на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, 
чрез благоустрояване на физическата среда в градовете, подобряване на 
икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за 
икономическо развитие, развитие на връзките „град-район” и подобряване на достъпа 
до културни ценности, логистичните центрове, местата за рекреация и туризъм, 
производствените и бизнес зоните в районите. Чрез изпълнението на оперативната 
програма се цели и балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от 
градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в 
населените места. 

 
Община Девин активно участвува  в тази програма, чрез редица обекти обновени с 
цел енергийна ефективност.
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Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.“ 
Оперативната програма е предназначена за подпомагане развитието на по- 
конкурентоспособна нисковъглеродна икономика с ефикасно и устойчиво ползване на 
ресурсите, опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на 
загубата на биоразнообразие. 

Приоритетните оси на ОП „Околна среда“ са: 
Приоритетна ос 1: Води; 
Приоритетна ос 2: Отпадъци; 
Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразнообразие; 

Приоритетна ос 4: Подкрепа за интегриране на политика за околна среда и политика по 
изменение на климата при прилагане на ЕСИФ. 

 Примерни допустими дейности: 

 разработване на нови и/или актуализация на съществуващи нормативни/ 
стратегически/ програмни документи (вкл. планове и програми) и на съответните 
допълващи документи (ръководства, методически указания, проучвания и др.);

 изпълнение на проучвания и оценки за изпълнение на препоръките на ЕК и 
попълване на пропуските в първите ПУРБ във връзка с разработване на вторите 
Планове за периода 2015-2021 г.

 проучване и оценка на въздействието на човешката дейност върху качеството на 
повърхностните и подземните води, с цел планирането на контролен мониторинг 
на тези води.

 изготвяне на система за определяне на такса битови отпадъци отпадъците, на 
базата на количеството генерирани отпадъци, а не на база данъчна оценка на 
имотите;

-разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически документи 
за управление на отпадъците (национални стратегии, планове за управление на 
различни потоци битови отпадъци, други допълващи документи (ръководства, 
методически указания, проучвания и др.); 

- дейности, свързани с провеждане на информационни кампании и осигуряване на 
публичност и информираност на обществеността във връзка с управлението на 
отпадъците. 

- подготовка и провеждане на семинари и срещи за повишаване на информираността 
на населението и заинтересовани страни относно актуални теми за опазване на 
биологичното разнообразие и НАТУРА 2000, включително изготвяне на 
информационни материали (справочници, брошури, карти и др.) за тази цел.
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Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради 

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея 
се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри 
условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт 
и по-високо качество на жизнената среда. 

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 
допринася за: 

 по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните 
жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия; 

 подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения 
цикъл на сградите; 

 осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво 
развитие. 

В рамките на Националната програма се предоставя финансова и организационна 
помощ за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради.  

 

Международни програми и инициативи 

Норвежки финансов механизъм 
Норвегия подкрепя за последните 9 години проекти в България основно чрез два 
финансови механизма – Механизма на европейско икономическо пространство и 
Норвежкия финансов механизъм, които представляват приноса на Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия за намаляване на икономическите и социалните различия и 
засилване на двустранните взаимоотношения с шестнайсетте европейски страни от 
Централна и Източна Европа и Балтийските страни от Централна и Източна Европа и 
Балтийските страни. Финансирането отива в сектори, където Норвегия има специфична 
експертиза. Една от основните програми в рамките на Норвежкия финансов механизъм 
това е голямата иновация в „Зелената индустрия”, която има специфичен фокус за 
устойчивото развитие чрез създаване на иновативни продукти, иновативни технологии 
и услуги,    т.н. „Зелена икономика”. В края на 2016 г. правителството подписа 
меморандума за разбирателство за периода 2014-2021 г.  със страните от Европейското 
икономическо пространство (ЕИП) -Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, а през март 
2017 г., в рамките на отделните министерства, започна разработването на програмите 
по приоритетните области. 

Общата цел на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 е да допринесе за 
намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо 
пространство и да укрепи двустранните отношения между Норвегия и РБ посредством 
финансова помощ по приоритетните сектори. 
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Финансовата помощ се предоставя в следните приоритетни сектори: 

(a) Иновации, научни изследвания,образование и конкурентоспособност; 

(b)      Социално включване, младежка заетост и намаляване на бедността; 

(c) Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика; 

(d) Култура, гражданско общество, добро управление, основни права и свободи; и 

(e) Правосъдие и вътрешни работи; 

В съответствие с чл. 2.1 от Споразумението общият размер на финансовия принос 
възлиза на € 1,257 милиарда, които ще бъдат отпускани на годишни траншове от € 
179,1 милиона за периода от 1 май 2014 г. до 30 април 2021 г., включително. 

Програмите, залегнали в меморандума и предоставящи възможности за общински 
проекти, са: 

 Програма „Опазване на околната среда и изменения на климата”; 

 Програма „Енергия от ВЕИ, енергийна ефективност и енергийна сигурност“; 

 Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и социално приобщаване“; 

 Програма „Културно предприемачество, културно наследство и културен обмен“. 
 
Инициатива „ЕКО-иновации” 
Инициативата подкрепя еко-новаторски проекти в различни сектори, които целят да 
предотвратят или намалят (негативното) влияние върху природата и които допринасят 
за оптималната употреба на ресурсите: разработване на продукти, техники, услуги и 
процеси, които намаляват емисиите на CO2, ефективно използване на ресурсите, 
насърчаване на рециклирането и др. 

Приоритетните области на програмата включват: рециклиране на материалите, сгради, 
производството на храни и напитки сектор, както и екологични бизнес. Въпреки, че ще 
се дава приоритет на МСП и частни фирми като бенефициенти, поканата за набиране на 
предложения по програмата е отворена за всяко юридическо лице от една от следните 
страни: 27 страни членове на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, Албания, 
Хърватия, Бившата Югославска Република Македония, Израел, Черна гора, Сърбия и 
Турция, други страни – не членки на ЕС при условия, че има влязло в сила 
споразумение. 

 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/what_en.htm 
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Програма „Интелигентна енергия – Европа“ 
Програмата е основен инструмент за подпомагане премахването на нетехнологични 
бариери и за принос към сигурността, устойчивостта и конкурентоспособността на 
европейската енергийна система. Програмата подкрепя проекти, които популяризират и 
разпространяват знания, практики и информация относно спестяването на енергия, 
променят политиките и нагласите на хората, както и такива, които подпомагат пазара 
на енергоспестяващи продукти в различни области- транспорт, строителство, 
възобновяеми източници, биогорива и др. 

Със средства от програмата могат да се финансират до 75% от общите допустими 
разходи по проекта. Изключение от това правило прави само новата инициатива, 
насочена към разработване и прилагане на национални схеми за квалификация на кадри 
в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в 
строителния сектор. Финансирането за нейния първи етап е до 90% от общите 
допустими разходи. 

Допустими кандидати са обединения от минимум три публични или частни 
организации от страните членки на ЕС, както и членки на EFTA (Норвегия, Исландия и 
Лихтенщайн), страни кандидатки или страни от Западните Балкани. Мерките, 
допустими по програмата са насочени в няколко основни направления: 

Енергийна ефективност и рационално използване на ресурсите (SAVE); 

Енергийноефективни сгради, енергийни постижения в промишлеността, енергийно- 
ефективни продукти; 

Нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER) – Електроенергия от 
възобновяеми енергийни източници, отопление и охлаждане от възобновяема енергия; 
домашни и други приложения от малък мащаб на възобновяемата енергия; биогорива; 

Енергия в транспорта (STEER) – Алтернативни горива и екологично чисти превозни 
средства; енергийно-ефективен транспорт; 

Интегрирани инициативи – Създаване на местни и регионални агенции за управление 
на енергията; европейска мрежа за местни действия; устойчиви енергийни; био-бизнес 
инициативи; инициативи за енергийни услуги; образователна инициатива за 
интелигентна енергия. 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html 
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Европейска финансова инициатива JASPERS (Joint Assistance in Supporting 
Projectsin European Regions) 

Програмата е съвместна финансова инициатива на Европейската комисия, 
Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие 
и предлага техническа помощ при решаването на комплексни задачи по подготовката 
на качествени значими проекти, които да се представят за кандидатстване за 
финансиране от Европейските фондове пред ЕК. JASPERS е инструмент за техническа 
помощ за подготовката на големи инфраструктурни проекти, за които се предвижда 
финансиране от Структурните и от Кохезионния фондове на Европейския съюз. 

Техническата подкрепа от страна на инициативата е безвъзмездна и се изразява в 
предоставяне на консултации, съгласуване, изграждане и доусъвършенстване 
структурата на проекта, преодоляване на трудности, отстраняване на пропуски и 
идентифициране на нерешени проблеми. 

Предпочитат се големи проекти в областта на опазването на околната среда на стойност 
над 25 млн. евро. 

Европейската инициатива JESSICA (Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas). 

 
JESSICA е съвместна инициатива на ЕК, Европейската инвестиционна банка и Съвета 
на Европейската банка за развитие, която подкрепя публично-частни проекти за 
градско развитие, чрез предоставяне на заеми, банкови гаранции и дялово участие. На 
27 май 2009 г. беше подписан Меморандум за разбирателство между правителството на 
Р България и Европейската инвестиционна банка за изпълнение на инициативата 
JESSICA в България.  В качеството си на Холдингов фонд, ЕИБ ще подпомага 
българските общини в процеса на интегрирано градско планиране и идентифициране на 
проектни идеи и ще създаде Фондове за градско развитие, които да започнат реалното 
финансиране на проекти. 

Избираемите проекти по JESSICA трябва да бъдат насочени към подобряване на 
градската среда, като задължително включват компонент, който ще осигури печалба и 
възможност вложеният финансов ресурс да бъде върнат обратно във Фонда за градско 
развитие, в средносрочен план. Такъв тип компоненти могат да включват: бизнес 
центрове, бизнес паркове, културни институции, спортна инфраструктура, търговски 
зони, мерки за енергийна ефективност и др. Чрез този револвиращ механизъм, 
вложеният от Европейския фонд за регионално развитие (EFRD) финансов ресурс, ще 
продължи да бъде използван за финансиране на проекти за градско развитие в България 
дори след края на програмния период. 

В България JESSICA се осъществява чрез ОП „Регионално развитие”, в рамките на 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. 
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 Кредитни линии 
 
Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници за България (КЛЕЕВЕИ) 

Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници е 
разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в 
сътрудничество с Българското правителство и Европейския съюз. Програмата 
предоставя кредитни линии на участващите български банки, които от своя страна 
предоставят заеми на частни дружества за проекти за енергийна ефективност в 
промишлеността и проекти за възобновяеми енергийни източници. Български банки, 
участващи в КЛЕЕВЕИ: Българска Пощенска Банка, Банка ДСК, Уникредит Булбанк, 
Юнионбанк, Обединена Българска Банка, Банка Пиреус, Райфайзенбанк. 

Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL)  

Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) е създадена през 
2005г. с безвъзмездни средства от МФК и кредитен ресурс от ЕБВР с оглед 
осъществяване на енергоефективни мерки в жилищни сгради с бенефициенти физически 
лица и домакинства. 

Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 50 милиона 
евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се 
предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на потребителски 
кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове.Те включват: 

- Енергоефективни външни дограми; изолация на стени, подове и покриви; 
ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви системи за битово гореща вода; 
ефективни газови котли и термопомпени климатични системи. 

Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за енергийна 
ефективност в България 

Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка се финансира чрез безвъзмездни 
средства от Международен фонд „Козлодуй“ (МФК) и кредитен ресурс от ЕИБ, чрез 
подписан през м. декември 2006 г. меморандум между Р. България, ЕИБ и ЕБВР – в 
качеството и на администратор на МФК. Кредитната линия е насочена към 
финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници за публичния и частния сектор. Кредитната линия осигурява не само 
финансов ресурс (кредити, комбинирани с безвъзмездна помощ), но и техническа 
помощ при планиране и осъществяване на проекта. 
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Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ 
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ в България (ФЕЕВИ) е 
револвиращ фонд, създаден по силата на ЗЕЕ под формата на публично-частно 
партньорство, като автономно юридическо лице, с цел финансиране на инвестиционни 
проекти за повишаване на енергийната ефективност в съответствие с приоритетите в 
националните дългосрочни и краткосрочни програми по енергийна ефективност, 
приети от Министерския съвет. 

Основния капитал на ФЕЕ се формира от средства предоставени от Глобалния 
екологичен фонд на ООН, Правителството на Р България, средства от двустранни 
(правителствени) дарения и средства от други дарители, частни предприятия. ФЕЕ 
изпълнява функциите на финансираща институция за предоставяне на кредити и 
гаранции по кредити, както и на център за консултации. ФЕЕ оказва съдействие на 
българските фирми, общини и частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за 
енергийна ефективност. Фондът предоставя финансиране, съфинансиране или 
гарантиране пред други финансови институции. 

Основен принцип в управлението на ФЕЕ е публично-частното партньорство. Фондът 
следва ред и правила, разработени с  техническата помощ, предоставена от Световната 
банка и одобрени от Българското правителство. 

www.bgeef.com 

Национален доверителен ЕкоФонд (НДEФ) 
Фондът е създаден през м. октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение “Дълг 
срещу околна среда” между Правителството на Конфедерация Швейцария и 
Правителството на Република България. Съгласно чл. 66, ал.1 на Закона за опазване на 
околната реда, целта на Фонда е управление на средства, предоставени по силата на 
суапови сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу природа”, от 
международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, 
от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности както и 
на средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни, 
чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване на 
околната среда в Република България. Фондът допринася за изпълнение на политиката 
на Българското правителство и поетите от страната международни ангажименти в 
областта на опазване на околната среда. Националният доверителен ЕкоФонд е 
независима институция, която се ползва с подкрепата на българското правителство. 

Националният доверителен ЕкоФонд финансира проекти в четири приоритетни 
области: 

- ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото; 

- намаляване замърсяването на въздуха; 

- опазване чистотата на водите; 

- опазване на биологичното разнообразие; 

www.ecofund-bg.org 
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Форми на публично-частно партньорство 
Договори “до ключ” (пълен инженеринг).При този вид взаимоотношения, публичният 
сектор предоставя правата и задълженията на частния сектор да проектира, изгради и 
експлоатира съоръжение за определен период. Предмет на договора може да са 
инсталации за производство на енергия, системи за ефективно използване на енергията 
в обществения сектор, системи за контрол и мониторинг разхода на енергия и горива и 
други. 

Финансирането на изпълнението на проекта може да се извърши изцяло от страна на 
публичния сектор, като частният сектор заплаща “такса” за експлоатирането, или да 
бъде осигурено от страна на частния сектор, като изплащането на направената 
инвестиция е за сметка на събирането на “такси” или други вземания. 

ЕСКО договори (договори с гарантиран резултат) 
ЕСКО моделът е въведен в българското законодателство с първия ЗЕЕ от 2004 г. ЕСКО 
компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи мерки. 
Основната им дейност е свързана с изпълнението на пълен инженеринг за въвеждане на 
енергоспестяващи мерки при крайни клиенти на енергия, каквито са и общините. Този 
тип компании влагат собствени средства за покриване на всички разходи за реализиране 
на даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата икономия в 
периода, определен като срок на откупуване на първоначално направената инвестиция. 
За клиента остава задължението да осигури средства за годишни енергийни разходи, 
равни на правените от него през съответната базисна година. 

Договори за енергийноефективни услуги 
Съгласно чл. 65 от ЗЕЕ, енергийноефективните услуги имат за цел комбиниране на 
доставката на енергия с енергоефективна технология и/или с действие, което обхваща 
експлоатацията, поддръжката и управлението, необходими за предоставяне на услугата, 
и водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност 
и/или спестяване на първични енергийни ресурси. 

Енергийноефективните услуги се извършват въз основа на писмени договори, сключени 
между задължените лица – търговци с енергия и крайни клиенти на енергия (каквито са 
и общините) и включват изпълнението на една или повече дейности и мерки за 
повишаване на енергийната ефективност, определени в Наредба № Е-РД-04-3 от 
04.05.2016 г. на министъра на енергетиката за допустимите мерки за осъществяване на 
енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите 
енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините 
за потвърждаването им. 

Възмездно прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания 

Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗЕЕ, при изпълнение на индивидуалните цели за енергийни 
спестявания задължените лица по чл. 14, ал. 4 могат да: 

1. предлагат енергийноефективни услуги на конкурентни цени чрез доставчик 
на енергийноефективни услуги, и/или
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2. правят вноски във Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници" или в други финансови посредници за финансиране на дейности и мерки за 
енергийна ефективност в размер на инвестициите, необходими за изпълнение на мерки 
за постигане на индивидуалните им цели, определени съгласно методика, приета от 
Агенция за устойчиво енергийно развитие 
/АУЕР/, и/или 

3. сключват споразумения с доставчици на енергийноефективни 
услуги или други задължени или незадължени лица за прехвърляне на енергийни 
спестявания чрез прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания. 
По отменения ЗЕЕ общините, в качеството си на собственици на сгради с РЗП над 250 
кв.м., бяха задължени лица и изпълниха, и продължават да изпълняват редица 
енергоспестяващи мерки по сгради – общинска собственост. 
Понастоящем, по силата на горепосочената разпоредба от сега действащия ЗЕЕ, 
общините имат възможност да прехвърлят възмездно генерираните в резултат на 
изпълнени от тях мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради остатъци 
от спестена енергия в полза на задължените лица – търговци с енергия, чрез 
прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания. 

 
Собствени средства от общинския бюджет 
Възможностите за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в рамките на 
общинския бюджет се ограничават до отпускане на средства за подобряване на 
енергийните характеристики на образователната и социалната инфраструктура и 
уличното осветление. При реализирането на мащабни инвестиции и финансирането на 
цялостни решения ролята на общинския бюджет е само допълваща спрямо общия размер 
на необходимия финансов ресурс. 
 

8.2 ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНАТА 

 Общински план за развитие на Община Девин за периода 2014 
– 2020 г. 
 

 
9. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност на територията на Община Девин 
включват основно сгради, общинска собственост, като с приоритет са училищата. 
Препоръчва се всички сгради на територията на общината, които нямат енергийни 
обследвания, да им бъдат обследвани, след което, според получените резултати да бъде 
преценено по кои програми може да се участва за финансиране. 

Средните периоди на откупуване за най-често препоръчвани енергоспестяващи мерки 
са представени на следващата диаграма. 
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За обектите, които имат енергийни обследвания е необходимо да се прецизират и тези, 
които са със срок на откупуване до 5 години – да се направят постъпки за финансиране 
от Оперативните програми на Европейския съюз, като се вземат предвид предимствата 
на ФЕЕВИ като възможност за мостово финансиране. 

Мерките, които трябва да предприеме Общината са: 
 
 

№ МЯРКА 

1 
Създаване на система за наблюдение и контрол на енергийното потребление в

общинския сграден фонд 

2 
Създаване на Общинска информационна система за енергийна ефективност

3 Създаване на Общински информационен център за ЕЕ
  

4 Въвеждане на алтернативни системи за отопление

5 Извършване на енергийни обследвания на общинския сграден фонд 

6 Енергийно   обследване   на системата за улично   осветление  на
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 територията на общината 

7 
Подмяна и периодична поддръжка на системата за улично 
осветление 

8 
Въвеждане на морални и материални стимули за повишаване на ефективността 
на 

крайното потребление на енергийни ресурси

9 
Осъществяване на мерки за енергийна ефективност чрез реализиране на проекти
по 

различни финансови схеми, фондове и програми 

10 
Провеждане на периодични обучения на общинските служители, заети в 
областта на 
енергийната ефективност 

11 
Проучване и определяне потенциала на общината за използване на ВЕИ в 
сгради 

12 
Изграждане на инсталации за производство на енергия от 
възобновяеми източници в общински сгради 

13 
Модернизация и ефективна употреба на енергийни системи в сгради, 
общинска 

Собственост 
 

10. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Етапите на изпълнение на програмата за енергийната ефективност следва да бъдат 
съобразени със специфичния характер и сложността на всеки конкретен обект, както и 
спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти. Етапите на изпълнение на 
програмата са: 

 Инвестиционно намерение 

Включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се установи дали 
е целесъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, начините и мащаба 
на изпълнението му, както и обследване на енергийна ефективност; С оглед 
осъществяване на качествено енергийно планиране, общината се нуждае от създаване и 
поддържане на база данни за енергийната консумация и състояние на обектите, 
общинска собственост, с която до момента не разполага. Въз основа на събираните и 
актуализираните данни и информация, е възможно да се правят анализи и оценки. Тази 
база данни ще даде информация за състоянието на сградния фонд в общината, както и 
техническа информация за изходното състояние на енергийния сектор преди да започне 
изпълнението на Програмата за енергийна ефективност. 

 Предварително проучване 
 

Осъществява се предварително проучване за състоянието на обектите, в които е 
предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за намаляване на енергийното 
потребление на база на енергийно обследване; Трябва да се установи текущото 
състояние на дадена сграда енергопотреблението и, както и да се посочат 
целесъобразни енергоспестяващи мерки. 
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 Инвестиционен проект 

Разработва се в зависимост от спецификата и обема на предвидените дейности; За всеки 
инвестиционен проект се прави оценка като се използват различни методи и показатели, 
делящи се на статични и динамични. 

 Подготовка и изпълнение на строителството 

Включва подготовка на всички необходими документи и извършване на съответните 
строително – монтажни работи на съответния обект; След идентифицирането на 
необходимите мерки, които следва да бъдат извършени, за да се повиши енергийна 
ефективност на даден обект, следва и етапа на строително- монтажните дейности на 
заложените цели. На този етап се подготвят необходимите документи и се извършва 
строителството. 

 Мониторинг 

Той установява намалението на енергийното потребление след реализацията на 
дейностите и мерките по енергийна ефективност се извършва ежемесечно отчитане и 
записване на параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия 
персонал по поддръжка на инсталациите и др.; Ефективният мониторинг изисква 
изграждането на автоматизирана система за събиране и обобщаване на данни, което 
може да се осъществява чрез приложение на съвременните информационни и 
комуникационни технологии. По този начин може да се направят изводи по всяко 
време и за всеки обект дали средствата за снабдяване с енергия се изразходват 
целесъобразно и дали се спазват нормативните изисквания за поддържане на 
микроклимата в съответната сграда. 

 

11. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Максимално точното предвиждане за очакваните ефекти от изпълнението на 
дейностите, мерките и проектите ще даде възможност за цялостна технико–
икономическа оценка на програмата за енергийна ефективност на Община Девин. 

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

 икономия на топлинна енергия; 
 икономия на електрическа енергия; 
 икономия на горива; 
 намалени емисии парникови газове; 
 икономия на финансови средства;
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За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на откупуване, но 
в тези случаи трябва да се има предвид тяхната екологичната значимост. Освен това, е 
важно да се подчертае, че ефектът от реализирането на дейностите и мерките се 
изчислява на база на действащите в момента цени на топлинната и електрическата 
енергия и на горивата. Тези цени ще продължават да се повишават, вследствие на 
непрекъснато растящите цени на горивата на международните пазари, поради което 
срокът на откупуване ще бъде по-малък, в сравнение с направените изчисления. 
Допълнителна предпоставка за намаляване на срока на възвръщаемост на инвестициите 
е и бъдещата възможност за търговия на спестени емисии на парникови газове. 

Освен горните практически резултати, изпълнението на програмата за енергийна 
ефективност ще доведе до: 

 опазване на околната среда;
 забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси;
 подобряване на условията и стандарта на живот на хората;
 диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на 

зависимостта на крайните клиенти от цените на горива и енергии;
 създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за 

услуги и т.н.) и разкриване на нови работни места;
 създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици и по-голяма 

сигурност на доставките;
 подпомагане постигането на устойчиво развитие;



12. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ 
Процесът на наблюдение изпълнението на програмата за енергийна ефективност се 

осъществява от АУЕР. Съгласно ЗЕЕ, областните и общински администрации имат 
задължението ежегодно да изпращат попълнени отчети за напредъка по изпълнението 
на програмата по енергийна ефективност до АУЕР. 

Наблюдението и изпълнението на общинските програми по енергийна ефективност ще 
се извършва от съответните специализирани структури сформирани по силата на 
Закона за енергийнта ефективност. За общините тази структура e общинския съвет по 
енергийна ефективност, а за областта като цяло Областния съвет по енергийна 
ефективност. Експертната функция на първия определя неговата активна роля както в 
самото изготвяне на общинските програми, така и за тяхното изпълнение и наблюдение 
на изпълнението. Областният съвет по енергийна ефективност със своя консултативен 
характер ще акцентира върху оценяването на конкретното изпълнение и даването на 
препоръки и насоки за работа. 

С цел улесняване на процеса на наблюдение и оценка до двата вида специализирани 
звена ще трябва да достига следната информация: 
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Оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната статистическа 
информация - активна роля в този процес ще играят всички обществени и частни 
организации планували и реализирали мерки по енергийна ефективност в Община 
Девин. Периодично същите ще представят наличната информация на определените за 
това експерти в административните структури (областна и общински), както и 
резултатите от изпълнението и ефектите от програмите по ЕЕ в общината. Този вид 
информация ще бъде предоставяна на съвета по енергийна ефективност след изготвянето 
на отчети за изпълнението на съответните програми. Тя ще бъде водеща при 
определянето на бъдещата политика по енергийна ефективност в Община Девин. 

Оптималното осъществяване на дейностите по наблюдение и оценка на изпълнените 
или нереализирани цели от настоящата програма, ще позволи до голяма степен да се 
води успешна общинска политика по енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници. Процесът по наблюдение и контрол изисква формулирането на 
ясни, точни, конкретни, измерими и лесни за отчитане показатели за успешна реализация 
на Програмата, които да бъдат одобрени от общинската администрация. Примери за 
такива показатели са посочените по-долу: 

 Постигане на формулираните качествени и количествени цели и 
задачи на програмата; 

 Създаване на условия за повторяемост и мултиплициране на 
резултатите от осъществени добри практики от реализираната 
програма; 

 Въздействие на изпълнената програма върху други области, 
свързани с планирането и развитието на Общината; 

 Ефикасност и ефективност на управлението на програмата. 
 
13. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

В съответствие с чл. 12, ал. 7 от ЗЕЕ изпълнителният директор на АУЕР утвърждава 
образец на отчет за изпълнението на дейностите и мерките от програмите по енергийна 
ефективност. Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в АУЕР 
не по-късно от 1 март и се публикуват на интернет страниците на съответните 
държавни и местни органи. 
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14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Високата енергийна наситеност на единица произведена продукция в България, 
лошата топлоизолация на битовите и обществени сгради и липсата на традиции в 
усвояването на възобновяемите енергийни източници, са предпоставките, които налагат 
високите темпове на развитие в тази сфера. Реализирането на националната политика 
по енергийна ефективност, транспонирана в Закона за енергийната ефективност, е 
приоритет, който ще окаже положително въздействие върху редица аспекти на социално 
¬ икономическото развитие и опазването на околната среда в страната - в частност 
Община Девин. 

Въвеждането на енергийноефективни технологии за производство ще повиши 
конкурентоспособността на българската икономика, използването на възобновяеми 
енергийни източници в битовата и обществена сфера както и подобряването на 
топлинната изолация на сградите и оптимизирането на отоплителните системи - ще 
занижи енергийните разходи и ще намали натиска върху местния енергиен пазар. 
Същевременно ефектите върху околната среда ще бъдат значителни по отношение на 
нивото на парниковите газове, замърсяването на атмосферата с оксиди и опазването на 
почвите и водите. 

Цялата тази съвкупност от взаимозависими фактори и елементи на антропосферата 
са определящи за жизнения стандарт на населението. Тяхното разумно и научно 
обосновано управление е гаранцията за устойчиво бъдещо развитие. 

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

Програмата за енергийна ефективност на Община Девин за периода 2019 – 2024 г. 
е стратегически документ с отворен характер. Той може да бъде усъвършенстван, 
допълван, променян и изменян на база промени в нормативните документи на 
национално ниво, както и установените резултати, нуждите и финансовата възможност 
на Общината. 

 
 

Приета с Решение № …...... по Протокол № ….......... от заседание на Общински 
съвет гр. Девин, проведено на ............................. г. 

 
 
  


