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10.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници (ВИ) и биогорива на община Джебел е разработена в 

съответствие с Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 

(НПДЕВИ) и съгласно нормативните изисквания на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).  

Новата енергийна политика на ЕС е продиктувана от промените в климата, които 

особено в последните години отправят все по-тревожни сигнали за човечеството. 

Глобалните предизвикателства свързани с околната среда изискват отговор и действие на 

глобално, регионално, национално и местно ниво. Към страните членки се поставят все 

по-високи изисквания за увеличаване дяла на възобновяемата енергия в крайното 

енергийно потребление. Тези изисквания се регламентират с редица правни норми на 

първичното и производно право на ЕС и се транспортират в националните политики и 

законодателства на страните членки.  

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници има 

екологични и икономически предимства. Енергията от ВИ и енергийната ефективност 

имат потенциал да окажат силно въздействие върху предизвикателствата, пред които са 

изправени другите секторни политики.  

На ниво Европейски съюз се прилага координиран подход в голям диапазон 

политики на Общността, оказващи въздействие върху рационалното използване на 

енергията.  

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския 

парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз и на действията в 

областта на климата, беше публикуван „Интегрирани национален план в областта на 

климата и енергетиката“ (ИНПЕК) до 2030г..  

С тези планове се определят националните цели на държавите членки и 

политиките и мерките за постигането им. Това ще гарантира постигането на целите на 

европейско ниво до 2030 г. в областта на изменението на климата, а именно 32% дял на 

енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, 32,5% 

подобрение на енергийната ефективност и поне 15% междусистемна свързаност.  

- Енергопотреблението на сградата, определено като потребна първична 

енергия, отговаря на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за 

съответния тип сграда.  

- Не по-малко от 55% от потребната енергия за отопление, охлаждане, 

вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление, е енергия от възобновяеми 

източници. Националната дефиниция на Република България за сгради с близко до 

нулево потребление на енергия включва следните условия: 
 

В решаването на въпросите свързани с изменението на климата съществен принос 

имат както държавните и местните институции, така също и бизнесът, академичните и 

научните среди, неправителствените организации и гражданите. 

По отношение оползотворяването на енергията от ВЕИ страната ни е поела 

индивидуален ангажимент, който е документиран в договора за присъединяване към ЕС: 

към 2010 г. 11% от брутното вътрешно потребление на електроенергията да бъде 

произведено от ВЕИ спрямо базовата 2005 г.. Към днешната дата предложената 

индикативна цел от ЕК за България е 16% от общото крайно потребление на енергията в 
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страната през 2023 да бъде от ВЕИ. Това предложение е прието на правителствено ниво и 

е залегнало в проекта на нова енергийна стратегия на България до 2020 г. 

Изпълнението на ангажиментите на страната ни, свързани с реализирането на 

националната индикативна цел за ВЕИ, рефлектират пряко върху дейността на общините 

и местната власт, във връзка с произтичащите законови задължения и пакета от 

нормативните изисквания за регионално и секторно развитие. Въздействията върху 

околната среда изискват отговор и конкретни действия както на национално, така и също 

и на регионално местни ниво, съобразени с конкретната локална среда на всяка община. 

Реализирането на приоритетната национална цел за бърз и устойчив 

икономически растеж, свързан с наличието на енергиен сектор, отговарящ за: 

 висока конкурентоспособност; 

 сигурност на енергоснабдяването; 

 спазване на изискванията за опазване на околната среда 

 не може да бъде постигнато без мащабно внедряване и инвестиране на 

ВЕИ. 

 

Ползи от производството на електрическа и топлинна енергия от ВИ: 

 Подобряване сигурността на енергийните доставки;  

 Повишаване конкурентоспособността на индустрията и секторите, 

разработващи технологии за оползотворяване на ВИ;  

 Намаляване емисиите парникови газове;  

 Намаляване на националните и регионални емисии на замърсители;  

 Подобряване икономическите и социални перспективи за регионално развитие 

 

Принципни положения  

Възобновяемата енергия се нарича още и „зелена енергия”, понеже тя е 

изключително важна за устойчивото развитие в селските райони..  

Нейните предимства могат да се разглеждат в 4 насоки:  

• Намалено влияние върху изменението на климата – ВЕИ имат по-нисък 

въглероден отпечатък по време на строителството и почти нулев по време на 

експлоатацията им.  

• Достъпност и сигурност на доставките на енергия – слънцето, вятърът и 

водата са налични почти навсякъде и са безплатни. Чрез тях всяка държава може да бъде 

независима от внос на енергия от други страни. 

 • Дългосрочните икономически изгоди: тенденцията е цените на ВЕИ да 

спадат, а на изкопаемите горива да нарастват.  

• Населението одобрява екологично чистата енергия. Увеличаването на 

използването на възобновяема енергия създава, освен екологични, социални и здравни 

ползи, и нови възможности за заетост и регионално развитие.  

„Енергия от възобновяеми източници“ или „възобновяема енергия“ означава 

енергия от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева (слънчева 

термична и слънчева фотоволтаична) и геотермална енергия, енергия от околната среда, 

енергия от приливите и отливите, от вълните и друга океанска енергия, водноелектрическа 
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енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадъчни води и 

биогазове;  

 „Енергия от околната среда“ означава естествена топлинна енергия и енергия, 

натрупана в околната среда в определени граници, която може да се съдържа в околния 

въздух, с изключение на изходящия въздух, в повърхностни води или в отпадъчни води;  

Основни разлики между възобновяема и невъзобновяема енергия:  

Възобновяема:  

- Не се получават отпадъци вследствие на трудна преработка;  

- В по-голямата си част източниците са неограничени;  

- Не се отделят емисии въглероден диоксид (СО2); - 

 - Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от 

българското и европейското законодателство.  

Невъзобновяема:  

- Изкопаемите горива са ограничени; 

- При изгаряне се отделят вредни емисии.  

 

 

 

Ползи от производството на електрическа и топлинна енергия от ВИ  

 Подобряване сигурността на енергийните доставки;  

 Повишаване конкурентоспособността на индустрията и секторите, 

разработващи технологии за оползотворяване на ВИ;  

 Намаляване емисиите парникови газове;  

 Намаляване на националните и регионални емисии на замърсители;  

 Подобряване икономическите и социални перспективи за регионално развитие. 
 

 Държавното управление и системата на обществените отношения при 

осъществяване политиката за насърчаване използването на ВЕИ са регламентирани в 

Закона за енергетиката. 
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Настоящия документ е разработен в съответствие с Национален план за действие 

за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) съгласно чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона 

за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ),. 

 

2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

 

Общинската програма е съобразена с развитието на Южен централен район за 

планиране, особеностите и потенциала на община Джебел за насърчаване използването 

на енергия от възобновяеми източници и биогорива. 

 

2.1  Основни цели 

2.1.1.  Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, подобряване на 

средата за живот и труд. 

2.1.2. Създаване на условията за активизиране на икономическия живот в общината при 

спазване на установените норми за вредни вещества в атмосферата. 

 

 

Заложени в ИНПЕК на Република България основни цели до 2030 г. са: 

 стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката; 

 конкурентоспособна и сигурна енергетика; 

 намаляване зависимостта от внос на горива и енергия; 

 гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители. 

 

Националните приоритети в областта на енергетиката до 2030 г. са, както следва: 

 Повишаване на енергийната сигурност, чрез устойчиво развитие на 

енергетиката; 

 Развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар; 

 Използване и развитие на енергията от ВИ, съобразно наличния ресурс, 

капацитета на мрежите и националните специфики; 

 Повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане на нови 

технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика; 

 Повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане на нови 

технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика. 

 

Обща таблица с ключовите цели, политики и мерки на плана 

 

 
Измерение 

Количествена цел 

за 2030 г. 

Национална цел за намаляване на емисиите на ПГ, съгласно Регламент 

(ЕС) № 2018/842 за задължителните годишни намаления на емисиите на 

парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г. (целта е за 

секторите сграден фонд, селско стопанство, управление на отпадъците и 

транспорт) 

 

 

0% 
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Принос на Р България към изпълнение на 43% цел на ЕС за намаление 

на емисиите на ПГ по схемата за търговия с емисии на ПГ (въз основа на 

Рамката на политиките на ЕС по климат и енергетика до 2030 г.) 

няма 

индивидуална 

цел за всяка 

държава 

членка, а се 

изпълнява на 

ниво ЕС 

Национална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в 

брутното крайно потребление на енергия 

25% 

Национална цел за енергийна ефективност 27% 

Национална цел за междусистемна свързаност 15% 

 

Източник: Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 

2030г. 

В Интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата на 

Република България до 2030 е заложено постигането на 25% дял енергия от ВИ в 

брутно крайно потребление: 

 

 

 

 

Източник: Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г. 

 

Стратегическите цели и приоритети на енергетиката и климата на Република 

България, заложени до 2030 са: 

1. По измерение „Декарбонизация“ – усилия за намаляване на емисиите на 

парникови газове, усилия за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми 

източници в брутно крайно енергийно потребление; 

2. По измерение „Енергийна ефективност“ – постигане на енергийни 

спестявания в крайното потребление и в дейностите по производство, пренос и 

разпределение на енергия, както и подобряване енергийните характеристики на 

сградите; 

3. По измерение „Енергийна сигурност“ – повишаване на енергийната 

сигурност чрез диверсификация а доставките на енергия, ефективно използване на 

местните енергийни ресурси и развитие на енергийната инфраструктура; 

4. По измерение „Вътрешен енергиен пазар“ – развитие на конкурентен пазар 

чрез пълна либерализация на пазара и интегриране към регионални и общи европейски 

пазари; 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

6 0 0 1 1 2 3 3 4 5 
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5. По измерение „Проучвания, иновации и конкурентост“ – насърчаване на 

научните постижения за внедряване на иновативни технологии в областта на 

енергетиката, в т. ч. за производство на чиста енергия и ефективно използване на 

енергията в крайното потребление. 

 

 

3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

 

 Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ); 

 Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ); 

 Закон за енергетиката (ЗЕ); 

 Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

 Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

 Закон за биологичното разнообразие (ЗБР); 

 Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ); 

 Закон за горите (ЗГ); 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото 

прилагане; 

 Закон за водите (ЗВ); 

 Закон за рибарство и аквакултурите (ЗРА). 

 Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и 

разпределение на електрическа енергия (ЗУТ); 

 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми (ЗООС); 

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околна- та среда (ЗООС) 

 Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на 

електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи 

(ЗЕ), последно изм. и доп. ДВ. бр.76 от 27 септември 2019 г.; 

 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на 

строителството (ЗУТ); 

 Наредба № Е-РД-04-3 от 4 май 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-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. 

 

 

4 ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 

4.1  Географско местоположение 

 

Територията е разположена на площ от 229 079 км2, като община Джебел се 
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нарежда на последно място по големина в област Кърджали. На север граничи с 

община Ардино и община Кърджали, на изток с община Момчилград, на запад с 

община Неделино и община Златоград, на юг с община Кирково. Във физико-

географско отношение територията на община Джебел се включва в Източно-

родопската комплексна физикогеографска подобласт на Рило-Родопската област. 

 

 

 
 

 

 

По отношение на географското си положение, територията на общината може 

да се характеризира като периферна както за страната, така и за областта, но с 

изключително важни транспортно-географски функции. 

Тези функции се изразяват най-вече в осигуряването на вътрешните за Родопите 

връзки между двата основни опорни центъра - Кърджали и Смолян, осъществявани 

чрез третокласния път Смолян-Рудозем-Кърджали, пресичащ територията на 

общината в паралелно направление. Местоположението на общината между двата 

ГКПП- „Рудозем- Ксанти” и „Маказа” превръща централната част на територията на 

общината във важен транзитен коридор за преминаване съответно от ГКПП „Рудозем-

Ксанти” към Кърджали и Черноморието, и от „Маказа” към Смолян и вътрешността на 

Родопите. 

Така се „отварят” сериозни перспективи за осъществяване на проекти за 

трансгранично сътрудничество и коопериране както със съседните общини, така и с 

общини от Република Гърция. 

Стремежът на администрацията е да се осигурят приоритетно средства за 

реконструкция и рехабилитация на пътищата, водещи към туристически обекти. 

 

 

Релеф. 

Според ландшафтното райониране територията на община Джебел е 

разположена в Източно-родопската подобласт характерна с хълмистия си релеф, което 
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я отличава от останалата част на Родопския масив. 

Средната надморска височина на подобластта е около ЗЗО м. 

Подобластта се разделя на три района. Община Джебел се включва в 

Средносарлинския район. Той заема по-голямата част от Източните Родопи, където през 

неогена се проявила интензивна вулканична дейност, дало силно отражение върху 

общия облик на релефа. Районът има подчертан хълмисто-ридов характер. Хълмистите 

земи обхващат 83% от територията му, а низините - 10%. 

Според ландшафтното райониране територията на община Джебел е 

разположена в Източно-родопската подобласт характерна с хълмистия си релеф, което 

я отличава от останалата част на Родопския масив. 

Средната надморска височина на подобластта е около ЗЗО м. 

Подобластта се разделя на три района. Община Джебел се включва в 

Средносарлинския район. Той заема по-голямата част от Източните Родопи, където през 

неогена се проявила интензивна вулканична дейност, дало силно отражение върху 

общия облик на релефа. Районът има подчертан хълмисто-ридов характер. Хълмистите 

земи обхващат 83% от територията му, а низините - 10%. 

Климат. 

 

В климатично отношение територията на община Джебел се намира в 

континентално-средиземноморската климатична област. Климатът на община Джебел 

е преходно-средиземноморски. Най-характерните белези на този тип климат са топлото 

лято и меката зима (януарските температури са над 0°С), сравнително малката годишна 

температурна амплитуда, есенно-зимният максимум на валежите и липсата на 

ежегодно устойчива снежна покривка. 

Средната стойност на годишната температура на въздуха в община Джебел 

варира в границите между 11,0 °С и 13,0 °С. Средните юлски температури са около 24 

°С, а средните януарски температури за общината са около 0 °С. 

По данни от метеорологична станция - Джебел регионът на общината се 

характеризира с голяма продължителност на слънчево греене - 2240-2249 часа е 

максимуми за месеците юли и август. 

Преобладаващите ветрове са североизточните, югозападните и северните. 

През студеното полугодие често духат ветрове с фьонов ефект, а през топлото 

полугодие фьоновите ветрове се явяват във вид на суховеи. 

Регионът на община Джебел се характеризира със средногодишно количество 

валежи 824 мм, значително над средното за страната. Максимумът на валежите е през 

месеците декември, януари, февруари и март, което се дължи на преходно- 

средиземноморския климат. Минимумът на валежите е през месеците юни. юли и 

август, като понякога настъпват продължителни засушавания. Снежната покривка 

пада през първата половина на декември, януари и февруари, но не се задържа дълго. 

Общо за района над 40 % от валежите падат през периода ноември-февруари. През 

целия летен сезон регионът получава средно 130 мм валеж. 

 

Води 
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Основна речна артерия на територията на общината е река Върбица. Средното 

течение на реката минава през територията на общината и е с обширно алувиално дъно, 

което на места се стеснява. Речната мрежа на р. Върбица е асиметрична. Отляво се 

вливат дълги, добре развити реки. Режимът на реките се характеризира с ясно изразени 

средиземноморски характеристики. Наблюдават се чести и високи речни прииждания 

предимно от дъждовен произход. Влиянието на средиземноморските въздушни маси 

обуславя и по-високия зимен и по-малкия лятно-есенен речен отток. Характерна 

особеност е, че намаляването на летния отток няма характер на устойчиво маловодие. 

В района на е. Лебед преди много години в резултат на разместване на земните 

пластове са се формирали две естествени тектонски езера с растящи в тях естествени 

диви лилии. Мястото е красиво, в близост има борова гора, а на около 500 м е подходът 

към средновековната крепост на Устра. 

Минерални води 

 
На територията на община Джебел е разположено находище на минерална 

вода „Джебел”, намиращ се до кв. Боровец, гр. Джебел.. 

Температурата на минералната вода е около 35-36 °C. В резултат на сондаж е 

каптиран минерален хипотермален извор. Водата е слабо-минерална и с много добри 

питейни качества. Минералните води с подобна физико-химическа характеристика са 

подходящи при лечение на чернодробно-жлъчни заболявания, стомашно-чревни 

заболявания, гастрити и язвена болест, бъбречно-урологични заболявания и обменно- 

ендокринни заболявания: подагра, диабет и затлъстяване. 

С Решение № 43 от 8.02.2011г. Министърът на околната среда и водите е 

предоставил за срок от 25 години на община Джебел безвъзмездно за управление и 

ползване  находището на минерална вода. 

Извършена е балнеоложка оценка, която ще очертае възможностите за 

използване на минералната вода. 

Издадено е разрешение за ползване на водопровода, който ще отвежда 

минералната вода до Джебел. Въведен е в експлоатация строеж: „Довеждащ 

водопровод от Сондаж №3 до град Джебел с дължина 2 302 метра“ с местонахождение: 

землища на село Папрат и град Джебел. Възложител е Община Джебел. Минералната 

вода е доведена до помпена станция в града. Утвърденият експлоатационен ресурс е 

6,58 л/сек., но той може да се увеличи при необходимост, защото дебитът е 10 л/сек. 

След въвеждането на разрешителен режим ще е възможно да се захранват хотели, СПА 

комплекси и други. 

Град Джебел е с добре изградена техническа инфраструктура, има 

капацитетни възможности да се развие материална база за спорт и отдих като СПА-

центрове, хотели със СПА процедури и други. 

Почвите 

 

В територията на община Джебел преобладават излужени канелени горски 

почви, както и оподзолени канелени горски почви. Хумусния им хоризонт е тънък, 

добре структуриран. Почвеното разнообразие е значително. Във височина се среща 



12 
 

преходния тип канелено-кафяви горски почви. В най-високите части на Жълти дял, 

където има ограничени площи широколистни гори са разпространени кафяви горски 

почви. В ниската част на долината на река Върбица върху речните наноси са развити 

азонални алувиални почви, които се отличават е лек песъклив-глинест състав. 

 

Гори 

 

Естествените гори в региона на община Джебел са издънкови - от зимен дъб, 

блатун, космат дъб, келяв габър и др. По изкуствен път са създадени големи комплекси 

от иглолистни култури - главно от черен и бял бор. По поречието на Джебелска река 

са създадени и тополови култури. Най-масовите залесявания в участъка са извършвани 

в периода 1960-1970 година, като залесяването е комбинирано с различни 

противоерозионни     технически мероприятия - баражи, каменни прагове, биоплетове. 

 

4.2  Площ, брой населени места, население 

- Територията на общината е 229 079 кт2. 

- Селищна мрежа 

 

 

На територията на община Джебел са разположени общо 47 населени места, 

от които 1 град - Джебел - център на общината и 46 села. 

Общината се характеризира с неравномерно териториално разпределение на 

населението. Град Джебел е единственото населено място в общината с население над 

3000 души. 

 

Брой на населението 

 
Населението по постоянен и настоящ адрес в същото НМ в общината, според 

данни от национална база НСИ към декември 2019 г. е 9 386 души. 

Наблюдава се леко увеличаване на населението в под трудоспособна възраст. 

В центъра на общината - гр. Джебел, живеят 3297 д. - около 35 % от 

общото население на общината. 

 
Гр.ДжебелГр.гадса           Гр. Джебел 3242 с. Църквица 90 

е.Воденичарско 169 с. Папрат 200 

с. Вълкович 176 е. Плазище 181 

с. Генерал Гешево 240 с. Подвръх 128 

с. Добринци 148 с. Полянец 225 

с. Душинково 124 с. Поточе 24 

с. Желъдово 140 с. Припек 750 

с. Жълти рид 24 с. Ридино 376 

с. Жълтика 41 е. Рогозари 91 

с. Илийско 147 с. Рогозче 149 
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с. Казаците 88 с. Рът 22 

с. Каменяне 2 с. Рожденско 10 

с. Козица 207 с. Скалина 70 

с. Контил 34 е. Слънчоглед 220 

с. Купците 52 с. Софийци 99 

с. Лебед 101 с.Сипеи 120 

с. Мишевско 338 с. Телчарка 99 

с. Мрежичко 133 с. Търновци 83 

с. Овчево 74 с.Чакалци 73 

с. Тютюнче 142 с.Черешка 23 

с. Устрен 309 с.Щерна 33 

с. Цвятово 3 с.Ямино 161 

е.Албанци 5 с.Великденче 172 

с.Брежана 13   

 

Коефициентът на раждаемост (живородени деца на 1000 д. от 

населението) се движи в рамките на 9,3 %о. 

Гъстотата на населението в община Джебел е 35,6 д/кв.км, слабо населена 

спрямо средната гъстота за област Кърджали (46.9 д/кв.км). тази на ЮЦР (57,5 д/кв.км) 

и тази за страната (65.6 д/кв.км). 

 

Икономическа активност и заетост 

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече 

навършени години, които са заети или безработни и посъщество определя параметрите 

на работната сила. По данни след последното преброяване в община Джебел се 

наблюдава благоприятна структура на населението по икономическа активност: 66.3% 

са икономически активните лица, а 33.7% са икономически неактивните. Това е 

индикатор за пълноценното оползотворяване на трудовия потенциал на населението и се 

явява значима предпоставка за социално-икономическото развитие на общината. При 

сравнения и анализ на пазара на труда най-често се изчисляват показатели за 

възрастовата група 15-64 навършени години. 

Разпределението на заетите лица в общината по сектори на икономиката е 

следното: първичен сектор (включващ икономическите дейности по НОК - Селско, 

ловно и горско стопанство: Рибно стопанство) - 57,3 % от всички заети; вторичен сектор 

(Добивна промишленост; Преработваща промишленост; Производство и 

разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода; 

Строителство) -13,80%; третичен сектор (включващ всички останали икономически 

дейности) - 28,9%. 

Заетостта на населението на територията на общината отраслово е както 

следва: Отрасъл Индустрия - 250 лица, Шивашки услуги - 385 лица, Строителство - 85 

лица, Транспорт - 42 лица, Търговия - 84 лица; 
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Безработица: 

Местният пазар на труда на територията на община Джебел се характеризира 

с ниска диверсификация в сравнение с други общини. Това е отрицателен икономически 

показател, който е пречка за повишаване качеството на жизнената и бизнес среда. 

Особена рискова група е тази на регистрираните безработни лица без 

специалност и без образование (основно или по-ниско), която е неконкурентноспособна 

на пазара на труда, като в нея влизат предимно лица от социално слабите семейства, 

което се оказва още по-голям проблем. 

През последните години процентът на безработицата за Община Джебел е 

както следва: 

2017г. - 18,01%, 2018г.-16,78%, 2019- 18,70%. Към края на месец февруари 

2020г. : 19.02%. 

Средната работна заплата за общината към 31.12.2019г. е 685.00 лв. 

Регистрираните младежи до 29 години към 31.03.2020 г. са: 29лица ; 

Брой регистрирани към 31.03.2020г.- 579 лица, от които: 

По пол: 228 Мъже и 351 жени 

По образование: 

              - с начално образование: 55лица; 

              - основно образование: 303 лица; 

              -  със средно образование: 191лица 

  - с висше образование: 30 лица. 

             По локация: 

   - 155 лица в гр.Джебел; 

  -  424 лица – в селата. 

По данни от Дирекция „Бюро по труда” - гр. Момчилград, филиал - Джебел 

най- засегнати от безработицата са лицата над 50 годишна възраст. 

Делът на безработните лица - жени е по-висок от колкото на мъжете. 

В община Джебел безработните лица са включени в програми за заетост и 

обучение: Проекти „Топъл обяд“ -2020 – целева програма и „Личен асистент“, както и 

два  проекта които се реализират чрез МИГ Ардино-Джебел: "Комплексни грижи в 

домашна среда на територията на Община Джебел и „Достъп до обучения и заетост на 

територията на Община Джебел ; 

Средногодишното равнище на безработицата в община Джебел е 18.10% за 

2019 г„ което е по-високо от средногодишното за област Кърджали (5,6%) и за страната 

(5.8%). 
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4.3 Сграден фонд - съществуващи сгради на територията на 

общината по видове собственици: 

 

 Сгради на физически лица - 5530 броя ; 

 Сгради на промишлени системи - 9 броя; 

 Сгради в сектора на услугите - 35 броя. 

 

4.3 Промишлени предприятия и енергопотребление 

Преработващата промишленост е водещ структуроопределящ сектор в 

местната икономика на община Джебел, което определя стопанският профил на 

общината като индустриално аграрен с преобладаващо водещо място на 

промишлеността. 

Едни от структуроопределящите предприятия на територията па община 

Джебел са:   

 

-  „Кяшиф“ ЕООД с предмет производство на машиностроителни 

изделия. Предприятието произвежда хидравлични цилиндри. Общата стойност на 

инвестицията в строителство и оборудване на предприятието надхвърлят 15 млн. лв. 

Следва да се посочи, че двете предприятия са с изградена самостоятелна инсталация 

за снабдяване и ползване на природна газ. 

- Фирмите „Идеалфешън“ ООД, Стоун текстайл ООД, Текстил 

интернешънъл ООД и Флаштекстил ООД с предмет производство на дамско 

облекло за вътрешния и външния пазар. 

- Предприятие „Мусан - Д“ ООД с предмет месопреработване; 

- Предприятие „Пашов“ ООД с предмет млекопроизводство; 

Енергийно потребление 

В промишлените предприятия на територията на общината не се използва 

енергия от възобновяеми източници. 

Енергопотреблението за осветление на улици и площади на територията на 

Община Джебел е следното: 

 

 

 Година Енергопотребление 

1 
2015г. 277 380 KW/h. 

2 2016г. 275 024 KW/h. 
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4.5 Транспорт 

Единственият вид транспорт на територията на община Джебел е 

автомобилния транспорт. Връзката на населените места с общинския център и 

вътрешността на страната е чрез пътната мрежа, която включва - пътища от III клас и 

общински пътища. Повечето от населените места са отдалечени от общинския център, 

което не позволява да се развие необходимата мрежа, която осигурява достъп до 

публични услуги - административни, здравни, социални и други. В географско 

отношение община Джебел се свързва с общините от областта: Кърджали, Кирково, 

Ардино и Момчилград. 

От първостепенно значение за общината е път III-508. 

Републикански Път III-508 е третокласен път, част от Републиканската пътна 

мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на област Кърджали. Пътят се 

отклонява надясно при 353,4 км. на Републикански път I-5 и се насочва и преминава 

през община Джебел, респективно град Джебел. Пътят свързва община Кирково и 

община Златоград по алтернативен път с гр. Кърджали. 

На второ място по значимост за общината е път III-5082 ” Църквица - Синчец”. 

Републикански път III-5082 е третокласен път, част от Републиканската пътна 

мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на област Кърджали. Пътят се 

отклонява надясно при 10,7 км. на Републикански път III-508 в центъра на град Джебел 

и се насочва на северозапад и преминава последователно през селата Папрат, 

Мишевско и Църквица, всички в община Джебел, като впоследствие се свързва с 

Републикански път III- 865. Тъй като той е по-краткия път за гр. Ардино в сравнение с 

този през гр. Кърджали се ползва като алтернативен от водачи на МПС пътуващи от 

Кирковска и Златоградска община. 

Фирми осъществяващи обществен превоз със седалище гр. Джебел и 

селата: 

3 2017г. 276 819 KW/h. 

4 2018г. 275 634 КW/h 

5 2019г. 278 120 KW/h 

6. 2020 г. 274 320 KW/h 

7. 2021 г. 276 136  KW/h 

8. 2022 г. 279 562 kW/h 
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- „Снежанка“ ЕООД - извършва дейност с 5 МПС автобуси;  

- ЕТ „Сечкин Травел Туризъм“ –7 МПС автобуси;  

- ЕТ „ФИС- Филчо Кехайов“ –5 МПС автобуси  

-  „Джебел туризъм“ ООД – дейност с 5 МПС автобуси. Фирмите 

осъществяват дейността си чрез две автогари с обособени места за спиране и 

тръгване на автобусите. 

Таксиметрови услуги извършват 14 физически и юридически лица: 

Със служебни автомобили/ в т.ч. товарни и специализирани/ разполагат: 

Община Джебел - 7 бр.; 

Спешна помощ - 3 бр.; 

РУ МВР - 4 бр.; 

БКС-9 бр. 

Отделяните вредни емисии са минимални. 

 

4.6 Домакинства 

 

В община Джебел са регистрирани 8257 домакинства. От тях 3140 в град 

Джебел и       5120 в другите населени места. 

Енергийно потребление - доставчик на електроенергия за бита е „ЕВН 

България Електроразпределение“ АД. 

Отоплението се осъществява с електроенергия и твърдо гориво. За момента е 

постигнат баланс между достъпност и цена, но в перспектива може да се очаква 

изчерпване на тези ресурси повишаване на цената им. Решение ще се търси в 

алтернативни източници на отопление. 

Осъществена е връзка и комуникация с фирма „Ситигаз България“ АД 

притежаваща Лицензия за осъществяване на дейността Снабдяване с природен газ от 

краен снабдител на обособена територия Тракия и община Кърджали за срок до 

20.09.2040г 

Трасето на Проект Междусистемна газова връзка Гърция-България/МГВГБ 

Проект IGB / преминaва и през територията на Община Джебел, като една от 

технологичните площадки e разположена до с.Великденче, община Джебел /Линеен 

Кранов Възел /КВ 2/ на 25,2 км. 

Води се комуникация с фирмата притежател на лицензията за възможността за 

газифициране на град Джебел с прилежащите квартали. 

 
Потребление на енергия от възобновяеми източници – на този етап няма. 
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4.7 Услуги 

Основната дейност в сферата на услугите е в търговията, ресторантьорството, 

хотелиерството, комунални услуги. Този сектор се развива динамично. 

Търговската мрежа в града включва - 45 броя търговски обекти, от които: 

- магазини за хранителни стоки - 20 броя; 

- магазини за нехранителни стоки - 10 броя; 

- заведения за обществено хранене - 15 броя. 

 

Таксиметрови услуги извършват фирмите: 

 

 ЕТ „РОК – 83“ 

 ЕТ „МОРЕНА“ 

 ЕТ „КОПИНЕТ ЧОЛАКОВ“ 

 ЕТ „МЕТИН“ 

 ЕТ „СВЕТКАВИЦА“ 

 КАМЕЛИЯ 78 ЕООД 

 ДЖЕБЕЛ – ИНВЕСТ ЕООД 

 ЕТ „БАРЪШ“ – 2003 

 ЕТ „МЕРДЖАН“ 

 „ПРОГРЕС ЕКСПРЕС“ ЕООД 

 МУСТИ – 17 – МУСТАФА ХАДЖИОСМАН – ЕТ 

 ШАБАН – „СЕФЕР ЕМИН“ ЕТ 

 ДЖАК – 89 ЕООД 

 

 

4.8 Селско стопанство 

В общата площ на Община Джебел се включват : 

 79 877 дка. земеделски фонд; 

 139 104 дка. горски фонд; 

 8 001 дка. урбанизирани територии; 

 2 097 дка. други територии. 

 

Земеделският фонд включва: 

 56.26% обработваема земя; 

 20.34% мери и пасища. 

 

Едно от изключителните предимства на общината е високата екологична 

чистота на земята и природата, което се дължи на отсъствието на каквито и да било 

замърсяващи производства. 

Земеделската земя в общината по данни на ОС „Земеделие и гори“- Джебел е 

76 486 дка или една трета от общата площ на общината. По начин на трайно ползване 

45.5% са ниви, 41.5% - ливади, пасища и мери, 8.3% - трайни насаждения. Основният 
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поминък на населението от община Джебел е свързан с тютюнопроизводството. 

Основното за производството на висококачествения тютюн си остава специфичната 

почва на Източните Родопи и изцяло ръчният труд. 

Отчетеният размер на използваната земеделска площ (ИЗП) на територията на 

община Джебел възлиза на 76 486 дка. Средният размер на използваната земеделска 

площ в община Джебел е 3.1 дка при среден размер за страната от 101.3 дка. 

Стопанствата, които обработват над 300 дка ИЗП са 5 бр. и обхващат 3% от общата 

ИЗП на областта. Земеделските стопанства, които обработват до 10 дка, са 23 038 бр. 

(17588 до 3 дка) обработват 69,3% от ИЗП. 

 

Преобладаващия дял на малките парцели земя определено спъват 

конкурентоспособността на отрасъла. 

 
 

Показател Данни 

Земеделски земи, дка 37300 

Обработваеми земи, дка 7000 

Пустеещи земи, дка 30330 

 

Растениевъдство 

Даденостите в общината – малки и разпокъсани площи за 

тютюнопроизводство и изключително ръчния труд не позволяват да се създадат 

сдружения на тютюнопроизводителите при изгодни икономически 

условия.  Като тенденция се очертава спад в тютюнопроизводството. За сравнение през 

2019 г. са били сключени 25 договора за производство и продажба на тютюни, а през 

2020 г. сече са 19 договора. От реколта 2019 г. са произведени и изкупени общо13959 

кг. тютюн. 

Отглеждат се почти всички зеленчукови култури за задоволяване собствените 

нужди на домакинствата. На територията на общината има условия – подходящи 

земеделски площи за отглеждане на зеленчукови култури. Като по-значителни са 

налице насаждения от царевица за зърно, фасул, картофи, домати, пипер, дини, 

пъпеши, краставици. 

През последните години се засилва и оранжерийното производство, като по 

програма „Млад фермер“ са създадени по площ 0.8 ха оранжерийни конструкции. 

Отглеждането на овощни култури в община Джебел е все по-застъпено в 

сравнение с близкото минало, когато бе със символичен характер, основно за лично 

самозадоволяване. Отглеждат се сливи – 4.6 ха, ябълки – 4.4 ха, орехи – 2ха, круши 0.8 

ха, праскови – 0.5 ха, череши - 2.2 ха, кайсии 0.5 ха, лозя – 2.4 ха 

 

Животновъдство 

Животновъдството е втори основен подотрасъл на селското стопанство в 
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общината, профилиран главно в областта на говедовъдството, овцевъдството и 

птицевъдството. Броят на животните по групи за последните години бележи ръст при 

говеда, овце и птици в частния сектор. 
 

говеда овце Кози 

общо 

Птици Пчелни 

семейства 

Едно 

копитни 

общо крави общо майки общо общо общо общо 

4280 3230 6940 6470 430 7500 1200 29 

Горско стопанство  

Горските територии включват площта на Държавния горски фонд и Общински 

горски фонд и заемат 143 485 дка. Стопанисват се от Държавно горско стопанство 

“Момчилград”, участък Джебел към Регионална дирекция по горите „Кърджали”. 

Разпространени са следните дървесни и храстови видове: 

широколистни – бук, зимен дъб, благун, цер, червен дъб, летен дъб, габър, 

орех, бреза, явор, клен, ясен, липа, трепетлика, топола, полски бряст, върба; 

иглолистни - бял и черен бор, смърч, бяла мура, веймутов бор, дървовидна 

хвойна. 

На територията на общината, на територията на горския фонд се намират два 

защитени природни обекта: 

Резерват “Калето“ - скални образувания върху площ от 224 дка в землището 

на с. Устрен. Там се намира и средновековната крепост "Устра". 

Резерват “Чамлъка“ -най-малкият от четирите резервата, разположени в 

Източните Родопи. Площта му е едва 30 дка . Разположен е в землището на с. 

Воденичарско и отстои на около 800 м от кариерата за добив на перлит, в близост до 

природния феномен “Счупената планина“ . Надморската му височина е 450 м. има 

североизточно изложение и наклон около 15 градуса. Основната скала е пясъчник, 

почвата е канелена горска. Създаден е с цел съхраняване на естествената черноборова 

гора - реликтен остатък от старата растителност, която в момента е обиколена от 

широколистни горски формации. 

Интерес представляват вековните дървета - летен дъб находят се в селата 

Телчарка  и Мишевско, както и цер в с. Плазище, обявени за защитени от Закона за 

защита на природата. 

Санитарната сеч е предвидена във всички насаждения и култури, в които са 

установени заболели и повредени дървета. 

Екологичният ефект от предвидените лесовъдни мероприятия се изразява в 

следното: 

 увеличава се залесената площ , което е от значение както за подобряване 

на общата продуктивност на гората, така и за подобряване на микроклимата в 
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района; 

 извършването на огледните и санитарни сечи ще подобри качеството на 

дървостоите и здравословното им състояние; 

 

 ще се увеличат защитните, водоохранителните и водорегулиращите функции 

на насажденията, а така също и условията за растеж. 

На територията на горскостопански участък не се наблюдават масово 

активни ерозионни процеси. 

 

4.9 Външна осветителна уредба 

Населените места от общината са електрифицирани. 

Външната осветителна уредба на територията на общината е добре изградена 

и задоволява нуждите на населението от светлина в тъмната част на денонощието. 

Гъстотата на разпределителната мрежа на уличното осветление е добре развита и 

осигурява захранването на всички населени места. 

Системата за улично осветление представлява съвкупност от захранващи 

източници, разпределителна електрическа мрежа, стълбови линии и арматура, както и 

сравнително еднотипни осветителни тела. 

През последните години със средства на Община Джебел е осъществена 

реконструкция и модернизация на уличното осветление в град Джебел и всички села 

на общината – поставени са общо 300 броя енергоспестяващи улични осветителни тела 

основно от типа LED по 30w и 50w. 

Ежегодно се извършва смяна на дефектирали лампи и на скъсани или 

дефектирали ел. проводници. Подмяната на уличните лампи е на база експертното 

решение и е изпълнено без нов проект, без енергиен одит и без светлотехнически 

изчисления. 

Уличното осветление е един от основните консуматори на ел. енергия и 

генератор на разходи в бюджета на Община Джебел. 

Енергийната политика на местно ниво следва да се насочи към прилагане на 

соларно осветление за фасади на обществени сгради, парково осветление и 

постепенното му въвеждане за уличното осветление. Възможностите за приложение на 

ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела с фотосоларни панели и 

акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии. Поради 

високата цена на тези съоръжения, е необходимо да се търсят програми с грантово 

финансиране за оптималната реконструкция на съществуващата улична осветителни 

уредба. 

Цели и задачи на енергийно ефективната реконструкция на уличното осветление: 

- Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в Общината 

и намаляване на консумацията на електрическа енергия. 

- Подобряване на нивото на уличното осветление в съответствие с европейските 

стандарти и норми. 

- Намаляване на преките разходи на Общината за улично осветление при 
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осигурено високо качество на осветлението. 

- Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства 

повишаване сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване 

на комфортна нощна атмосфера. 

 
 

5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ 

ПРОГРАМИ 

Приоритетите на община Джебел за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници са в зависимост от стратегическите цели и политиката за 

развитие на общината - постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна 

местна икономика, подобряване стандарта на живот на населението, намаляване на 

емисиите на парникови газове, като елементи от политиката по устойчиво енергийно 

развитие. 

Изпълнението на мерките в Краткосрочната програма по ВЕИ, може да се 

съчетае с препоръките в заключителните доклади от проведените енергийни 

обследвания на сградите общинска собственост. При обновяването на тези сгради освен 

мерки по подобряване на термичната изолация на сградата, след доказване на 

икономическата ефективност, могат да се включат и мерки за въвеждане на термични 

слънчеви колектори и заместване на съществуващо отопление с такова, базирано на 

ВЕИ. 

Възможностите за финансиране и осъществяване на инвестиционните 

намерения, свързани с използването на източниците на възобновяема енергия се 

характеризират със следните аспекти: 

 

 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. 

 

 СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС 

 ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО (ПЧП) 

 

Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно третиране. 

Публично-частното партньорство е дългосрочно договорно отношение между лица от 

частния и публичния сектор за финансиране, построяване, реконструкция, управление 

или поддръжка на инфраструктура с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, 

където частният партньор поема строителния риск и поне един от двата риска - за 

наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене. 
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Плащанията по Публично-частното партньорство, свързани с ползването на 

предоставяната от частния партньор публична услуга, са обвързани с постигане на 

определени критерии за количество и качество на услугата. Общинската 

администрация (като потребител на услуги) има право да редуцира своите плащания, 

както би го направил всеки „обикновен клиент" при не предоставя не на необходимото 

количество и качество на услугата. 

Успешното изпълнение на проекти, чрез публично-частни партньорства се 

обуславя от наличието на следните предпоставки: 

 Наличие на решение на ОС за осъществяване на ПЧП проекти: 

 Наличие на обществена подкрепа за осъществяването на проекти 

със значим обществен интерес; 

 Наличие на законодателна рамка подходяща за прилагане на ПЧП 

модели; 

 
 Провеждане на открита и прозрачна тръжна процедура в съответствие 

със съществуващите най-добри практики: 

 Изработване на механизъм за сравнение с публичните разходи за 

осъществяване на проекта (доказване на по-добра стойност на 

вложените публични средства): 

 Наличие на механизми за плащане на предоставяната услуга 

съобразени е обществените възможности и нагласи (преценка на 

обществена нагласа и възможности за плащане на такси, прецизно 

определяне на нивото на таксите); 

 Съществуване на достатъчен капацитет в публичните органи 

отговарящи за осъществяване на инфраструктурни проекти 

 

 ЕСКО УСЛУГИ 

ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко 

години. ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на 

енергоспестяващи услуги. Основната им дейност е свързана с разработването на пълен 

инженеринг за намаляване на енергопотреблението. 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. Договорът с гарантиран резултат е специфичен търговски договор, 

регламентиран с чл. 38 от Закона за енергийната ефективност. 

Намаляване разходите за горива, енергия и други консумативи и 

повишаването на комфорта в сградите държавна или общинска собственост, могат да са 

предмет на договори за управление и експлоатация и/или проектиране, доставка, 

монтаж. Могат да бъдат реализиране някои от следните схеми: 

 

❖  Договор с гарантиран резултат 

При този вид договори фирмата за енергийни услуги гарантира минимално 

ниво на  икономии. Постигнатите допълнителни ефекти над гарантираните се 
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разпределят дялово между страните или се капитализират само в една от тях. Частният 

сектор поема риска, при условие, че не бъдат постигнати минималните гарантирани 

икономии да не възвърне инвестициите си. 

Финансиране: Финансовите средства за осъществяване на подобен тип 

проекти могат да са собствени средства на частния сектор, привлечени средства, 

финансиране от трета страна. 

 

❖  Зелени инвестиции – механизъм на Протокола на Киото 

Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ) се създава вътрешна българска система 

за издаване и търговия със зелени сертификати. За всяко месечно произведено 

количество електричество от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 

производителят му получава зелен сертификат, който е безналична ценна книга и се 

издава и регистрира от ДКЕВР. Съгласно ЗЕ производителите на електроенергия от 

възобновяеми източници, като вятър, вода, слънце, биомаса, геотоплина и т.н ще могат 

да продават цялата или част от произведената от тях електрическа енергия. 

Механизмът "Международна търговия с емисии" е залегнал в член 17 на 

Протокола от Киото и дава възможност на страните да търгуват помежду си с 

редуцирани емисии от парникови газове. Производителите на електроенергия от ВЕИ 

ще могат директно да продават зелените си сертификати на заинтересовани лица, по 

цена която се определя от търсенето и предлагането. 

 

❖  Финансиране на ФЕЕВИ 

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) е 

юридическо лице, създадено по силата на Глава 4. раздел I от Закона за енергийна 

ефективност (ЗЕЕ) от 2004 г. ФЕЕВИ управлява финансови ресурси, получени от 

Република България от Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) с посредничеството на 

Международната банка за възстановявяне и развитие (МБВР) и от други донори. 

Фондът е напълно независимо от всички държавни институции и агенции юридическо 

лице и осъществява дейността си в съответствие със ЗЕЕ, Закона за енергията от 

възобновяеми източници (ЗЕВИ), действащото в страната законодателство и 

споразуменията с донорите. 

Фонд „Енергийна Ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) 

финансира енергийно ефективни мерки за: 

 Общини; 

 Търговски дружества; 

 Физически лица. 

 

❖  Финансиране на търговски обекти 
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Благодарение на Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми 

енергийни източници (КЛЕЕВЕИ/ ВЕЕRECL), предложена от Европейската банка за 

възстановяване и развитие (ЕБВР), българското правителство и Европейския съюз. 

Бизнесът може да получи необходимата помощ, за да инвестирате в енергийна 

ефективност или възобновяема енергия. 

 

Какви видове проекти могат да получат финансиране? 

За „Енергийна ефективност'’ 

• Рехабилитация и/или подмяна на стари котли; 

• Реконструкция на енергийна инфраструктура; 

• Смяна на гориво (от въглища/нефт на газ); 

• Оползотворяване на отпадъчна топлина; 

• Подновяване/подмя на на оборудването; 

• Оптимизация на процеси, автоматизация и управление на процеси и 

съоръжения (подобряване на системи за контрол и автоматизация); 

• Комбинирано производство на топло и електроенергия 

 

За „Възобновяема енергия“ 

 

• Вятърни централи; 

• ВЕЦ; 

• Биомаса; 

• Геотермални инсталации; 

• Слънчева енергия за отопление; 

• Инсталации с биогаз. 

 

 

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ 

 

 6.1 Слънчева енергия 

 Оценка на потенциала на слънчевата радиация в България  

 

 

Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 

часа, а средногодишния ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh m2. Като цяло се 

получава общо количество теоретически потенциал слънчева енергия падаща върху 

територията на страната за една година от порядъка на 13.103 кtое. 

Като достъпен годишен потенциал за усвояване на слънчевата енергия може 

да се посочи приблизително 390 кtое (Като официален източник за оценка на 

потенциала на слънчевата енергия се използва проект на програма РНАК.Е, В69307-

03-01-L001.„Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България". 

В основата на проекта са залегнали данни от Института по метеорология и 
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хидрология към БАН. получени от всичките 119 метеорологични станции в България, 

за период от над 30 години). След анализ на базите данни е направено райониране на 

страната по слънчев потенциал и България е разделена на три региона в зависимост от 

интензивността на слънчевото греене, показани на фигурата. 

 

 

Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на 

слънчевите термични инсталации предизвиква периода късна пролет - лято - ранна 

есен, когато основните фактори, определящи сумарната слънчева радиация в България 

са най- благоприятни. Основният поток на сумарната слънчева радиация е в часовете 

около пладне, като повече от 70% от притока на слънчева енергия е в интервала от 9 до 

15 часа, който се приема като най-активен по отношение на слънчевото греене. За този 

период може да се приеме осреднена стойност на слънчевото греене около 1 080 h, 

среден ресурс на слънчевата радиация - 1 230 kWh/m2 и КПД на неселективни 

слънчеви панели – приблизително 66%. 

Усвояването на икономически изгодния потенциал на слънчевата енергия 

реално може да се насочи първоначално към сгради държавна и общинска собственост, 

които използват електроенергия и течни горива за производство на гореща вода за 

битови нужди. Очаква се и значително повишаване на интереса от страна на жителите 

на панелни сгради, които освен мерките по подобряване на термичната изолация на 

сградата да инсталират и слънчеви колектори за топла вода. Увеличава се използването 

на слънчевите термични колектори в строителството на хотели, ресторанти и др. 

Слънчевата радиация, преобразувана в топлина, чрез конвенционални 

термични слънчеви колектори може да се насочи приоритетно към производство на 

гореща вода през късна пролет, лято и ранна есен. 

Въпреки, че съществуват слънчеви термични системи, които могат да работят 

през цялата година, в момента вследствие на високата им цена, икономически 

ефективното им приложение трудно може да се докаже. 
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Фотоволтаични системи 

Автономна фотоволтаична система 

      Елементи на системата: 

 Соларни модули, преобразуващи 

светлина в постоянен ток 

 Инвертор преобразуващ 

постоянния ток в променлив 

 Акумулатори съхраняващи 

произведения постоянен ток. 

 

 

 

 

 

Фотоволтаични системи 

        Фотоволтаична система, свързана към мрежата 

       Елементи на системата: 

 Соларни модули преобразуващи 
слънчевата светлина в 
постоянен ток 

 Инвертор преобразуващ 
произведения постоянен ток в 
променлив за въвеждане в 
електрическата мрежа 

 Електромер, отчитащ 
произведената и подадената 
електрическа енергия към 
мрежата 

 

 

В Краткосрочната програма по ВЕИ, в частта въвеждаща използването на 

термични слънчеви колектори, бяха включени общински сгради, потребяващи 

електроенергия или течни горива за производство на гореща вода. 

Добър пример за това са и ще бъдат учебните и детски заведения на територията на 
община Джебел. 
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Изпълнението на мерките в Програмата по ВЕИ, въвеждаща термични 

слънчеви колектори в такъв мащаб, при наличие на финансова възможност може да се 

съчетае с препоръките в заключителните доклади от проведените енергийни 

обследвания на сгради общинска собственост . 

При обновяването на тези сгради освен мерки по подобряване на термичната 

изолация, след доказване на икономическата ефективност, могат да се включат и мерки 

за въвеждане на термични слънчеви колектори и заместване на съществуващо 

отопление с такова, базирано на ВЕИ (биомаса или нейни производни). 

 

             6.2 Вятърни енергия 

Масовото приложение на вятърната енергия като енергиен източник започва 

през 80- те години в Калифорния, САЩ. След 1988 г. тази технология навлезе и на 

енергийния пазар в Западна и Централна Европа. 

 

Според последните прогнози на Европейската ветроенергийна асоциация се 

наблюдава тенденция на засилено развитие на използването на вятърна енергия в 

Европа. 

Очаква се инсталираната мощност от 28 400 MW през 2003г. и 75 000 MW през 

2010г. да достигне 180 000 MW през 2020 г. През 2020 г. електричеството, генерирано 

от вятърните турбини, ще покрива нуждите на 195 милиона европейци или половината 

от населението на континента. 

 

Масовото приложение на вятърната енергия като енергиен източник започва 

през 80- те години в Калифорния, САЩ. След 1988 г. тази технология навлезе и на 

енергийния пазар в Западна и Централна Европа. 

 

Според последните прогнози на Европейската ветроенергийна асоциация се 

наблюдава тенденция на засилено развитие на използването на вятърна енергия в 

Европа. 

Очаква се инсталираната мощност от 28 400 MW през 2003г. и 75 000 MW през 

2010г. да достигне 180 000 MW през 2020 г. През 2020 г. електричеството, генерирано 

от вятърните турбини, ще покрива нуждите на 195 милиона европейци или половината 

от населението на континента. 

 

В България 

Вятърната енергетика има незначителен принос в брутното производство на 

електроенергия в страната, но има тенденция, развитието на вятърната енергетика в 

България да се ускорява. 

На територията на България са обособени четири зони с различен ветрови 

потенциал, но само две от зоните представляват интерес за индустриално 

преобразуване на вятърната енергия в електроенергия: 5-7 m/s и >7 m/s. 

Тези зони са с обща площ около 1 430 км‘, където средногодишната скорост 
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на вятъра е около и над 6 m/s. Тази стойност е границата за икономическа 

целесъобразност на проектите за вятърна енергия. Следователно енергийният 

потенциал на вятъра в България не е голям. 

Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на 

вятърната енергия, отчетени при височина 10 т над земната повърхност, на територията 

на страната теоретично са обособени три зони с различен ветрови потенциал: 

 

 

   

     

Община Джебел попада в Зона А: зона на нисък ветроенергиен потенциал. 

Характеристиките на тази зона са: 

 

 Средногодишна скорост на вятъра: < 4 m/s; 

 Енергиен потенциал: 100 W/m2; ( по-малко от 1000 kWh/m2 годишно); 

 Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ₜ 5-25 

m/s в тази зона е 900 h, което е около 10 % от броя на часовете в 

годината (8 760 h). 

 

След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия е 

установено, че единствено зоните със средногодишна скорост на вятъра над 4 т/з имат 

значение за промишленото производство на електрическа енергия. Това са само 3,3% 

от общата площ на страната (нос Калиакра, нос Емине и билото на Стара Планина). 

Трябва да се отбележи обаче, че развитието на технологиите през последните години 

дава възможност да се използват мощности при скорости на вятъра 3.0 - 3.5 ш/s. 

 

Прогнози за развитието на вятърната енергетика в община Джебел 

Достъпният енергиен потенциал на вятърната енергия се определя след 

отчитането на следните основни фактори: силно затрудненото построяване и 

експлоатация на ветрови съоръжения в урбанизираните територии, резервати, военни 

бази и др. специфични територии; неравномерното разпределение на енергийния 

ресурс на вятъра през отделните сезони на годината; физикогеографските особености 

на територията на страната; техническите изисквания за инсталиране на 

ветрогенераторни мощности. 
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Възможността за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия 

зависи от икономическите оценки на инвестициите и експлоатационните разходи по 

поддръжка на технологиите за трансформирането й. 

Изграждането на ветро парк за собствено ползване не би била целесъобразна 

инвестиция, но при евентуален инвеститорски интерес, община Джебел би съдействала 

в издаването на нужните разрешителни за изграждане на съоръжението. 

Бъдещото развитие на вятърната енергетика в общината в подходящи 

планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра ще зависи и от прилагането 

на нови технически решения. 

 

6.3 Водна енергия 

Водостопанската система на община Джебел е представена от дейностите по 

водоснабдяване и канализация, както и дейността по използване и стопанисване на 

водохранилищата. 

Основна речна артерия на територията на общината е река Върбица. 

Средното течение на реката минава през територията на общината и е с 

обширно алувиално дъно, което на места се стеснява. Речната мрежа на р. Върбица е 

асиметрична. Отляво се вливат дълги, добре развити реки. Режимът на реките се 

характеризира с ясно изразени средиземноморски характеристики. Наблюдават се 

чести и високи речни прииждания предимно от дъждовен произход. Влиянието на 

средиземноморските въздушни маси обуславя и по-високия зимен и по-малкия лятно-

есенен речен отток. 

Характерна особеност е, че намаляването на летния отток няма характер на 

устойчиво маловодие. В района на с. Лебед преди много години в резултат на 

разместване на земните пластове са се формирали две естествени тектонски езера с 

растящи в тях естествени диви лилии. 

6.4 Геотермална енергия 

Различните автори на изследвания на геотермалния потенциал, в зависимост 

от използваните методи за оценка и направени предвиждания, посочват различни 

стойности на геотермалния потенциал в две направления: потенциал за 

електропроизводство и потенциал за директно използване на топлинната енергия. 

По експертни оценки възможният за използване в настоящия момент световен 

геотермален потенциал е съответно: ~ 2 000 TWh(172 Мwh) годишно за 

електропроизводство и ~ 600 Мwh годишно за директно получаване на топлинна 

енергия. В общото световно енергийно производство от геотермални източници 

Европа има дял от 10% за електроенергия и около 50% от топлинното производство. 

Очакваното нарастване на получената енергия от геотермални източници за 

Европа до 2020 г. е около 40 пъти за производство на електроенергия и около 20 пъти 

за производство на топлинна енергия. 

Освен използването на геотермалната енергия от подземните водоизточници 

все повече навлиза технологията на термопомпите. Високата ефективност на 
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използване на земно и водно-свързаните термопомпи се очаква да определи 

нарастващият им ръст на използване до над 11% годишно. 

Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални 

централи и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни 

първоначални инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, 

спомагателно оборудване и разпределителни мрежи. Производствените разходи за 

електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези при конвенционалните 

технологии. Същественото е, че коефициента на използване на геотермалния източник 

може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии. 

Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато 

използването на енергоизточника може да продължи векове. За осъществяването на 

такива проекти е подходящо да се използват ПЧП 

 

Минерални води 

 

На територията на община Джебел е разположено находище на минерална 

вода ‘’Джебел”, намиращ се в кв. Боровец, гр. Джебел. В резултат на сондаж е каптиран 

минерален хипотермален извор с температура 33°С. 

 

6. 5 Енергия от биомаса!!! 

Горските територии включват площта на Държавния горски фонд и 

Общински горски фонд и заемат 143 485 дка - 62% (при средно за страната 33,6%). 

Горски фонд на територията на община Джебел 

 Държавна собственост - 140495 дка. 

 Частна собственост – 2990 дка. 

 Бързо растящи гори.: 31060 хил.дка 

 Бавно растящи гори.: 137 хил.дка 

 Подходящи за залесяване площи в т.ч. с: 

 Бавно растящи гори.: 2 хил.дка 

Естествената растителна покривка е сравнително добре запазена. 

Горите са съставени изключително от широколистни видове и имат смесен 

характер – цер, благун, летен и зимен дъб, бук, габър, ясен, клен. Допълнително са 

залесени иглолистни насаждения - бял и черен бор. 

Горската растителност е съсредоточена предимно в планинската част на 

община Джебел. 

Тя има главно климатична и хидроложка роля и за това една от важните задачи 

е нейното запазване и преодоляването на негативните последици от безразборното и 

изсичане, както в миналото, така и в наши дни. 

Горите предлагат условия за развитие на екологичен туризъм, както и за 

развитие на производството на бързо растящи видове гори и посадъчен материал. 
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Дървесните видове със стопанско значение са: 

 

Иглолистни - Обикновен смърч; Сребрист смърч; Сръбски смър; Ситков 

смърч; Лиственица европейска; Ела сребриста; Гръцка ела; Пирамидална хвойна; 

Секвоя гигантея; Западна туя; Туя ректа блон; Туя кълбовидна; Гис; Лъжекипарис; 

Хималайски кедър; Ваймутов бор; Пълзяща хвойна; Зелена дугласка; Бял бор; Черен 

бор; 

Широколистни - Бяла бреза; Липа сребриста; Липа едролистна; Липа 

дребнолистна; Конски кестен; Офика; Птелея; Червен дъб; Зимен дъб; Явор 

планински: Явор негундо; Явор шестил; Ясен американски; Ясен планински; Чинар; 

Бук; Топола; Акация; Айлант; Благун; Цер; Габер; 

Широколистни храсти - Върба ива; Върба плачуща; Дойния; Златен дъжд; 

Катунеастер; Керия; Синфорикарпус / Бял. Червен/; Спирея дугласка: Спирея японска; 

Спирея ванхути; Тамарикс; Филаделфус: Форзиция: Червен дрян; Жълт дрян; 

Вайгелия; Японска дюля; Чемшир обикновен; Чемшир пъстролистен; Чемшир 

японски; Японска слива; Хортензия; Див рошков; Люляк; Махония; Кипарис. 

 

Неизползваните отпадъци от дърводобива и малоценната дървесина, която 

сега се губи без да се използва могат да бъдат усвоени само след раздробяване на трески 

или преработване в дървесни брикети или пелети след пресоване и изсушаване. 

Производството на трески има значително по-ниски разходи от производството на 

брикети и пелети, при което се изисква предварително подсушаване на дървесината и 

е необходима енергия за пресоване. 

Община Джебел е запозната с възможностите за експлоатация на собствена 

инсталация за биомаса или доставка на фирмите в отрасъла материал, добит от 

санирането на общинските гори, както и използването на всички възможности на 

биомасата и при подходяща програма или инвестиционно решение ще използва 

ресурса и възможностите в това направление. 

 

6.6 Използване на биогорива в транспорта 

 

Все още на биогоривата се гледа като на алтернатива на конвенционалните 

горива.     Постоянно нарастващите цени на изкопаемите горива, тяхната практическа 

изчерпаемост и глобалните цели за намаляване емисиите на парникови газове и 

опазване на околната среда, поставят биогоривата на една нова позиция - горива на 

бъдещето. Те се получават чрез обработка на биомаса, която от своя страна е 

възобновяем източник. Биогоривата могат да заместят директно изкопаемите горива в 

транспортния сектор и да се интегрират в системата за снабдяване с горива. 

Нарастването на търсенето на петрол, най-вече за транспортния сектор, 

намаляването на залежите в Световен мащаб, добивът на суров петрол от трудно 

достъпни залежи, водят до формиране на стратегическите цели на Зелената книга на 

Европейската комисия “Към европейска стратегия за сигурност на енергийните 
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доставки” и Бялата книга “Енергия за бъдещето - възобновяеми енергийни 

източници”. 

 

Зелената книга поставя като основна цел до 2020г. 20% от конвенционалните 

горива в сектор транспорт, да бъдат заменени с “нови енергийни източници” – 

биогорива, природна газ, водород или други алтернативни горива, получени по 

екологично чист начин. 

Биодизелът, като алтернатива на конвенционалното дизелово гориво е много 

перспективен продукт. Неговото все по-широко навлизане в нашия бит се обуславя от 

редица предпоставки - изменението на световния климат, отслабващите сили на 

природата в борбата й със замърсяването, изчерпването на традиционните енергийни 

източници и т.н. 

Най-големите предимства на това гориво са: добиване от ежегодно 

възобновяеми източници: на практика не замърсява околната среда! 

Използването на биогорива в транспорта на територията на община Джебел 

все още е икономически неоправдано. 

6.7 Използване на енергия от възобновяеми източници в транспорта. 

За момента използване на енергия от възобновяеми източници в транспорта е 

икономически неоправдано. Нарастващия капацитет на акумулаторните батерии в 

транспорта може да доведе до увеличаването на превозните средства използващи тази 

енергия. 

7. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА 

ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (НПДЕВИ) 

 

7.1 Административни мерки: 

 Съобразяване на общите и подробните градоустройствени планове за 

населените места в общината с възможностите за използване на енергия от 

възобновяеми източници 

 Минимизиране на административните ограничения пред инициативите 

за използване на енергия от възобновяеми източници. 

 Подпомагане реализирането на проекти на индивидуални системи за 

използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми 

източници 

 Намаляване на разходите за улично осветление. 

 Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане 

на нови. 

 Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени 

сгради 

 Постепенна подмяна на остарелия и амортизиран автопарк ?  

 Подпомагане изграждането на ветроенергийни паркове от частни 

инвеститори. 



34 
 

 Осигуряване на участие в обучение по енергиен мениджмънт на 

специалисти от общинската администрация работещи в областта на енергийната 

ефективност 

 Модернизация на електропреносната мрежа в Общината 

 Изграждане и експлоатация на системи за производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници 

 Стимулиране производството на енергия от биомаса 

 Подмяна на уличното и обществено осветление с енергоспестяващи тела 

7.2 Финансово - технически мерки 

7.2.1. Технически мерки: 

 

 Мерките, заложени в Програмата на община Джебел за 

оползотворяване на енергията от възобновяеми източници ще се съчетават с мерките, 

заложени в Националната Програма. 

 Стимулиране изграждането на енергийни обекти за 

производство на енергия от ВЕИ върху покривните конструкции на сгради общинска 

собственост и/или такива със смесен режим на собственост. 

 Изграждане на системи за улично осветление в населените места 

с използване на   енергия от възобновяеми източници, като алтернатива на 

съществуващото улично осветление. 

 Търсене на резерви за улично осветление от ВЕИ на 

съществуващи паркове и градини на територията на община Джебел. 

 Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия, 

чрез използване на биомаса от селското стопанство по сектори - земеделие и 

животновъдство. 

 

7.2.2. Източници и схеми на финансиране: 

1. Подход „Отгоре - надолу”: състои се в анализ на 

съществуващата законова рамка за формиране на общинския бюджет, както и на 

тенденциите в нейното развитие. При този подход се извършат следните действия: 

 

 Прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на 

програмата; 

 Преглед на очакванията за промени в националната и общинската 

данъчна политика и въздействието им върху приходите на общината и проучване на 

очакванията за извънбюджетни приходи на общината 

 Използване на специализирани източници като: оперативни 

програми, кредитни линии за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР). 

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, Национална схема за зелени 

инвестиции (Национален доверителен фонд), договори с гарантиран резултат (ЕСКО 

договори или финансиране от трета страна). 

2. Подход „Отдолу - нагоре”: основава се на комплексни оценки на 

възможностите на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства 

(примерно: жител на общината, ученик в училище, пациент в болницата, и т.н.) или 
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публично-частно партньорство. 

 

Основни източници на финансиране: 

 Държавни субсидии - Републикански бюджет; 

 Общински бюджет; 

 Собствени средства на заинтересованите лица; 

 Договори с гарантиран резултат; 

 Публично частно партньорство; 

 Финансиране по Оперативни програми; 

 Финансови схеми по Национални и Европейски програми; 

 Кредити с грантове по специализираните кредитни линии 

 

 

 

8. ПРОЕКТИ 

 

Регистрирани сдружения на собствениците в сгради в режим на етажна 

собственост на територията на Община Джебел са 15 броя , както следва: 

 Блок „Младост 2 - Джебел” гр. Джебел, ул. Тракия № 8 

 Блок „Младост 4 - Джебел” гр. Джебел, ул. Тракия № 12 

 Блок „Детелина - Джебел” гр. Джебел, ул. Тракия № 2 

 Блок „Младост 1 ” гр. Джебел, ул. Тракия № 6; 

 Блок “Теменуга“ гр. Джебел, ул. Тракия № 1; 

 Блок “Тракия 3” – Джебел“ гр. Джебел, ул. Тракия № 3; 

 „Алада – Мишевско“ с. Мишевско, ул. Втора № 14, общ. Джебел; 

 „Блок Бреза“ гр. Джебел, ул. Надежда № 2; 

 „Блок Чайка - 1“, гр. Джебел, ул. Надежда № 3; 

 „Блок Младост 3 - Джебел“, гр. Джебел, ул. Тракия № 10; 

 „Блок Стара планина“, гр. Джебел, ул. Тракия № 7; 

 „Блок Чайка -2 „ гр. Джебел, ул. Надежда № 1. 

 „ Люлин” - Джебел, гр. Джебел, ул. Иван Вазов №1 

 „АПК” – гр. Джебел, ул. Иван Вазов №9 

 „Асара  – с. Рогозче“, с. Рогозче,  община Джебел 

 

Към момента са реализирани енергоспестителни мерки в следните сгради на 

територията на гр. Джебел: 

 

 СУ "Христо Ботев" гр. Джебел; 

 ОДЗ "Щастливо Детство" гр. Джебел; 

 ОДЗ "Изгрев" гр. Джебел; 

 Читалище "Христо Смирненски" гр. Джебел; 

 4 /четири/ броя сгради в етажна собственост на сдружения на 

собствениците, както следва: 

 Блок „Младост 1 - Джебел” гр. Джебел, ул. Тракия № 6 

 Блок „Младост 2 - Джебел” гр. Джебел, ул. Тракия № 8 

 Блок „Младост 4 - Джебел” гр. Джебел, ул. Тракия № 12 
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•    Блок „Детелина - Джебел” гр. Джебел, ул. Тракия № 2  

Към момента Община Джебел е възложила обществена поръчка за 

„Проектиране във фаза технически инвестиционен проект за обект: „Повишаване на 

енергийната ефективност, изграждане на ВЕИ и ремонт на общински сгради - 

кметства на територията на Община Джебел“. Обществена поръчка обхваща 5 /пет/ 

броя кметства които са: 

-  Кметство в с. Душинково;  

-  Кметство в с. Козица; 

-  Кметство в с. Мишевско;  

-  Кметство в с. Генерал Гешево;  

-  Кметство в с. Подвръх. 

  

С реализираните проекти се цели осигуряване на административната, 

образователна и жилищната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, 

допринасяща за устойчиво местно развитие на община Джебел. 

През периода на действие на програмата, Община Джебел ще реализира 

следните проекти по Енергийна ефективност; 

 Повишаване на енергийна ефективност на следните жилищни блокове 

- „Блок Стара планина“, гр. Джебел, ул. Тракия № 7; 

-  Блок “Теменуга“ гр. Джебел, ул. Тракия № 1; 

-  „ Люлин- Джебел, гр. Джебел, ул. Иван Вазов №1 

- „АПК – гр. Джебел, ул. Иван Вазов №9 

- „Асара – с. Рогозче“, с. Рогозче,  община Джебел 

- “Блок Младост 3” - Джебел“, гр. Джебел, ул. Тракия № 10; 

- „Блок Чайка - 1“, гр. Джебел, ул. Надежда № 3; 

-  „Блок Чайка -2„ гр. Джебел, ул. Надежда № 1. 

- “Блок Тракия 3” – Джебел“ гр. Джебел, ул. Тракия № 3; 

- „Блок Бреза“ гр. Джебел, ул. Надежда № 2; 

- „Алада – Мишевско“ с. Мишевско, ул. Втора № 14, общ. Джебел; 

 

С проектите се цели осигуряване на високо ниво на енергийна ефективност на   

сградите, намаляване на потреблението на енергия, което ще  допринася за устойчиво 

местно развитие на община Джебел. 

През периода на действие на програмата, Община Джебел ще заложи на следните  

приоритети свързани с енергийната ефективност и ВЕИ: 

 

Неинвестиционни дейности: 

1. Подготовка и провеждане на разяснителна кампания сред населението и 

местния бизнес за целите на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ и за 

необходимостта от партньорство между участниците в нейното 

изпълнение. 

2. Въвеждане на постоянно наблюдение, анализ и оценка на състоянието на 
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изпълнението на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ и публикуване на 

периодични информации. 

 

9. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

 

 

Наблюдението и контрола на общинската краткосрочната Програма за 

насърчаване използването на ВЕИ и биогорива на община Джебел трябва да се 

осъществява на две равнища. 

Първо равнище: Осъществява се от Общинския съвет. 

Общинският съвет, в рамките на своите правомощия, приема решения относно 

изпълнението на отделните планирани дейности и задачи по ЕЕ. 

Второ равнище: АУЕР 

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за 

изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници (чл. 8, ал. 2 от Наредба № РД-16-558 от 08.05.2012 година). 

Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени, чрез 

количествено и/ или качествено измерими стойностни показатели /индикатори. 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изготвянето и изпълнението на Краткосрочната общинска Програмата за 

насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 

периода 2023г.–2026 г. на територията на община Джебел е важен инструмент за 

регионалното прилагане на държавната енергийна и екологична политика. 

Изпълнението на програмата ще спомогне за изграждането на устойчива 

енергийна политика на местно равнище, ще подобри координацията между различните 

структурни звена при решаване на проблемите по насърчаване използването на 

възобновяеми източници, ще изясни икономическите, екологичните и социални 

аспекти при усвояване потенциала на енергията от възобновяеми източници, ще 

повиши нивото на информираност на населението и за използването на енергията от 

възобновяеми източници. 

 

Общините придобиват все по-значителни функции в управлението на 

енергията, в условия на децентрализация и разширяване правомощията на местното 

самоуправление. Като основна грижа на общинските власти се явява задачата за 

рационално използване на енергийните ресурси, тяхното производство и доставка. 

Община Джебел притежава потенциал за използване на възобновяема енергия, 

която може да осигури значителна част от общата, необходима за бизнеса и 

домакинствата енергия чрез развитие, разработване и използване на възобновяемите 
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ресурси и насърчаване прилагането на мерките за енергийна ефективност. 

Като местен орган на управление, Община Джебел определя местната 

енергийна политика по възобновяеми източници, дефинира приоритетите в нейното 

развитието и създава условия за изпълнение на местни енергийни инициативи в 

качеството си на: 

 

 Консуматор и доставчик на услуги; 

 Фактор за вземането на местни решения и утвърждаване на мерки за 

енергийна ефективност; 

 Модел за енергийно поведение; 

 Бенефициент и изпълнител на проекти в областта на енергийната 

ефективност и възобновяемата енергия. 

Програмата на община Джебел за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници на територията на общината трябва да е в пряка връзка с 

Плана по енергийна ефективност. 

 

Резултатите от изпълнението на Програмата са: 

Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия 

на територията на общината: 

 Повишаване сигурността на енергийните доставки;  

 Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и 

енергия на територията на общината; 

 Повишаване на трудовата заетост на територията на общината;  

 Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; 

 Повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето 

на населението. 

Настоящата програма като стратегически документ с отворен характер 

може да бъде изменяна, допълвана и актуализирана в целия си срок на действие 

в зависимост от наличието на нови данни, промяна в текущите обстоятелства, в 

инвестиционните намерения на Община Джебел. 


