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1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз, страната ни 

хармонизира своите политики с тези на Европейския съюз и транспонира 

законодателството му. Политиката по насърчаване на Възобновяемите енергийни 

източници /ВЕИ/ има най-голям приоритет в ЕС, като по тази причина се прилагат голям 

брой политики и мерки, насочени към тяхното развитие.  

В основата на децентрализация и разширяване, правомощията на местното 

самоуправление  придобиват все по значителни функции в управлението на енергията. 

Рационалното използване на енергийните ресурси, производството и доставката на 

енергия са основна грижа на общинските власти.  

През последното десетилетие нараства и загрижеността за ефекта от парниковите 

газове върху изменението на климата и отговорността на местните власти. 

Енергийното планиране и осигуряване на енергийна независимост се превръща в 

основен компонент на политиката за устойчиво развитие на всяка община.  

Изпълняваните от общините функции по отношение на енергията ги поставят в 

различни роли:  

              

  

                                           Фиг.№1 Изпълнявани Функции 

През ноември 2018 г., Европейският парламент прие новите цели за енергийна 

ефективност и възобновяеми енергийни източници. До 2030 г. енергийната 

ефективност в ЕС трябва да се подобри с 32.5%, като делът на енергията от 

     ОБЩИНА  МЕЗДРА  КАТО  
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възобновяеми източници трябва да представлява поне 32% от крайното брутно 

потребление в ЕС. И двете цели ще се преразгледат преди 2023 г. и могат само 

да бъдат увеличени, но не и намалени. С по-ефективна енергия, европейците 

ще имат по-ниски сметки. В допълнение, Европа ще намали зависимостта си от 

външни доставчици на нефт и газ, ще подобри качеството на въздухa и ще 

защити климата. Държавите членки трябва да осигурят правото на гражданите 

да генерират възобновяема енергия за собствено потребление, да я съхраняват 

и да продават излишъка от продукцията. Биогоривата от второ поколение могат 

да изиграят важна роля за намаляването на въглеродния отпечатък от 

транспортните средства. До 2030 г. поне 14% от горивата за превозни цели 

трябва да идват от възобновяеми източници. Традиционните източници на 

енергия, които масово биват използвани в България и по-конкретно в нашите 

домове, в бизнеса и за транспорт, спадат към групата на изчерпаемите и не- 

възобновяеми природни ресурси - твърди горива (въглища, дървесина), течни 

и газообразни горива (нефт и неговите производни - бензин, дизел и пропан-

бутан; природен газ). Имайки предвид световната тенденция за повишаване на 

енергийното потребление, опасността от енергийна зависимост не трябва да 

бъде подценявана. От друга страна високото производство и потребление на 

енергия води до екологични проблеми и по-конкретно до най-сериозната 

заплаха, пред която е изправен светът, а именно климатичните промени. Поради 

тези причини се налага и преосмислянето на начините, по които се произвежда 

и консумира енергията. В отговор на нарастващото потребление, покачващите 

се цени на енергията, високата зависимост от вноса на енергийни ресурси и 

климатичните промени, идват възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) - 

слънце, вятър, вода и биомаса.   

  

Община Мездра 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   
възобновяeми  ресурси и насърчаване прилагането на мерки по енергийна 
ефективност.  

 Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми  източници и биогорива на община Мездра за периода 2021-2030 
г. е израз на политиката за устойчиво развитие на общината и предоставя 
големи възможности за съчетаване на нужните мерки за опазване на климата с 
нови технологични и икономически дейности с перспективни работни места. 
Предизвикателството се състои в това да се сложи край на прекомерно 
увеличаващото се енергийно потребление без да се намалява качеството на 
живот.  
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2. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА 

ПРОГРАМАТА         
 

Като местен орган на управление, Община Мездра  определя местната устойчива 

енергийна политика, дефинира приоритетите в развитието й и създава условия за 

изпълнение на местни енергийни инициативи в качеството си на:  

 

 
                                                      Фиг.№2 Роли на Общината  

  

 Чрез изготвянето на общинските програми за възобновяеми енергийни 

източници и биогорива  и чрез тяхното изпълнение, се цели  да се постигнат едни 

от основните цели на пакета „Климат – енергетика” а именно:   

• 20% намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. спрямо 

базовата година по протокола от Киото (1990 г);   

• 20% увеличение на енергийната ефективност;  

• 20% дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на 

енергия в ЕС  

до 2020 г.;   

• 10% дял на биогоривата в транспорта до 2020 г.   

С разработването на тази програма  се цели създаване на  устойчива политика за 

усвояване на различни енергийни възможности, тяхното приложение на местно 

ниво с конкретен обхват на инвестициите и осигуряване на финансиране, чрез 

различни инструменти, а реализирането на програмата ще доведе и до:   

- намаляване вредните газови емисии, отделяни в атмосферата, водещо до 

подобряване параметрите на околната среда;  
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- намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на енергиите 

и горивата върху крайните потребители и подобряване комфорта на живот на 

домакинствата;   

- рационално използване и забавяне на процеса на изчерпване на природните 

енергийни ресурси;  

- намаляване зависимостта на страната от внос на енергийни ресурси;  

- създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, 

фирми за услуги и т.н.) на енергийно ефективни съоръжения, разкриване на нови 

работни места;  

- създаване на условия за добиване на енергия от ВЕИ;  - постигане на 

устойчиво развитие.  

        Едно от задълженията на кметовете на общини ,съгласно чл.10 от ЗЕВИ,  е 

разработване  на общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в 

съответствие с Националния план за действие на енергията от възобновяеми 

източници, като изготвените програми се приемат от общинските съвети съгласно 

чл.9 от ЗЕВИ  

        Общинските дългосрочни и краткосрочни програми  предвидени в ЗЕВИ биват 

два вида:  

-дългосрочни програми, който в чл.10 ал.2 от ЗЕВИ е предвидено ,че се разработват 

за срок от 10 години.   

-краткосрочни програми, за които е предвидено срок от 3 години.  

 

 
                                                       Фиг.№3 Задължения по ЗЕВИ  
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2.1  ЕВРОПЕЙСКА НОРМАТИВНА И СТРАГЕГИЧСКА РАМКА  

 

-  ISO 50001/2018 - международен стандарт, поставящ изисквания към 

Системи за управление на енергията (СУЕ). 

- Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници;  

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

октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на 

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

2006/32/ЕО (1);  

- Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 

2010 г.относно енергийните характеристики на сградите;   

- Директива 2006/32/ЕС относно крайното потребление на енергия и 

осъществяване на енергийни услуги;  

- Директива 2004/8/ЕС за насърчаване на ко-генерацията;  

- Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и Съвета въвеждаща 

Европейска схема за търговия с емисии на парникови газове;  

- Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно 

насочването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за 

транспорт;  

- Директива 2002/91/ЕО за енергийните характеристики на сградите;  

- Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и Съвета за насърчаване 

производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни 

източници на вътрешния електроенергиен пазар;  

- Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола от Киото;  

- Споразумение от Париж, което създава рамка за борба с изменението на 

климата в световен мащаб след 2020 г.;  

- Стратегия Европа 2020;  

 

2.2. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА И НОРМАТИВНА РАМКА  

  

- Енергийна стратегия на България до 2020;                                                                                    

- Закон за енергетиката;  

- Закон за енергията от възобновяеми източници;  

- Закон за енергийната ефективност;  

- Закон за опазване на околната среда;  

- Закон за регионално развитие;  

- Закон за устройство на територията;  

- Закон за обществените поръчки;  
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- Закон за горите;  

- Закон за водите;  

- Закон за чистотата на атмосферния въздух;  

- Трети национален план за действие по енергийна ефективност 2013-2020 г.; -

Проект на интегриран национален план за енергетика и климат.  

  

- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомаса 

за периода 2008 – 2020 г.;  

- Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на 

биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.;  

- Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници;  

- 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) /изм. и доп. ДВ бр.12 от 12 февруари 2016 г./;  

- Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и 

потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната 

електрически мрежи (ЗЕ);  

- Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, 

прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от 

възобновяеми източници;  

- Наредба № РД-16-869 от 2 август 2011 г. за изчисляването на общия дял на 

енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на 

енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници 

в транспорта;  

- Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;  

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сградите;  

 

2.3. СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ С ОБЩИНА  МЕЗДРА  

       -План за интегрирано развитие на Община Мездра за периода 2021 -2027 година. 

       -Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Мездра 2019 – 2022 год.  

         -Програма за енергийна ефективност на община Мездра 2021 2024 год. 

         -План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община Мездра                                

2016 – 2020 година. 
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3.СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА 

ОБЩИСКАТА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И  

БИОГОРИВА НА ОБЩИНА МЕЗДРА  
           Новата  Европейска рамка заложена в Проект на Интегрирания план в 

областта на енергетиката и климата за 2030 г. година залага нови  

стратегическите цели и приоритети на енергетиката и климата в пет сектора:  

  

             По измерение Декарбонизация-усилия за 
намаляване на емисиите на парниковите газове , погълтители 
на парникови газове и усилия за увеличаване дела на 
енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 
енергийно потребление. 

По измерение Енергийна ефективност-
постигане на енергийни спестявания в крайното 
потребление и в дейностите по производство пренос и 
разпределение на енергия, както и подобряване на 
енергийните характеристики в сградите. 

По измерение Енергийна сигурност-
повишаване на енергийната сигурност чрез 
диверсификация на доставките на енергия, 
ефективно използване на месни енергийни ресурси 
и развитие на енергийната инфраструктура. 

По измерение вътрешен енергиен пазар- 
развитие на конкурентен пазар чрез пълна 
либерализация на пазара и интегриране към 
регионални и общи европейски пазари. 

По измерение Проучвания, иновации и 
конкурентност- насърчаване на научните постижения за 
внедряване на иновативните технологии в областта на 
енергетиката в т.ч. за производство на чиста енергия и 
ефективно използване на енергията в крайното потребление. 

          

                         Фиг.№4 Стратегическите цели и приоритети на енергетика и климата  
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        Ключовите, политики и мерки за провеждане на енергийната политика на 

страната до 2030 г. са определени като се вземат предвид следните фактори:  

        -  Гарантиране на енергийната сигурност на страната и региона;  

        - Наличието на местни енергийни ресурси и използването им в 

съществуващите производствени мощности и направените инвестиции за 

модернизация, което оказва влияние върху конкурентно-способността на 

икономиката и социалната политика на страната;  

         - Съществуващата електроенергийна система е балансирана и разполага  с 

достатъчно мощности с дългосрочен хоризонт за работа;  

         - Балансирането на електроенергийната система налага използването на  

кондензационни електрически централи за предоставяне на бързи и маневрени 

резервни мощности, поради малката часова използваемост на ВЕЦ и ПАВЕЦ;        

.         - Стойността на БВП на страната спрямо другите страни от ЕС.  

      

                                                                                                                                          Таблица №1 

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%  

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%  
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ДЪЛГОСРО!НАТА ПРОГРАМА ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗПОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА  

МЕЗДРА -2021 - 2030 ГОДИНА Е СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ 

ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ  В ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА И ЕКОЛОГИЧНА 

ОБЩИНА         

 

 Приоритет №1  Намаляване на консумацията на                                                                                         

.                                                              енергия в общинския сектор чрез   използване                                                          

.                                                                    на   ВЕИ.   

 

ЦЕЛ   № 1.1                     Намаляване на консумацията на      

енергия в общинските    сгради чрез използване на ВЕИ    

 

Очаквани резултати:                                                                                                                                
Намаляване на енергийните разходи с 5 % годишно;                                                                                 

Намаляване емисиите от СО2 с 5% годишно и постигнат екологичен ефект;    .    

Подобрен комфорт в обновените обитаем 

     

Приоритет      №2     Намаляване консумацията на енергия в                                       

.                                                                         частния сектор чрез използване ВЕИ.                                           

Инвестиционни проекти 

1. Инсталиране до 2030 год. на 6 броя термо-соларни инсталации за топла 

вода на общински сгради с целогодишна експлоатация / училища и детски 

заведения/. 

2. Инсталиране до 2030 год. на 3 броя фотоволтаични инсталации за 

генериране на соларна електрическа енергия за потребление в общинския 
сектор . 
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ЦЕЛ   №  2.1.              Насърчаване на използването на ВЕИ в жилищата . .                                                                        

на територията на общината.                                                                                                                                   

Очаквани резултати                                                                                       Намаляване 

на годишния разход на енергия от населението средно с  3%годишно;                                                                                                                                               

Намаляване на емисиите парникови газове и постигане на екологичен ефект;   

Подобрен комфорт на обитаваните сгради.                                                                                

.          Неинвестиционни дейности:                                                                                                      

.           1. Провеждане на общинска информационна кампания  насърчаване на                     

.            използването на ВЕИ жилищни сгради, особено   .                                      .         . 

.           термо-соларни колектори, икономически и екологични ползи;                                    

.           2. Информиране на жителите на общината за възможни финансови схеми 

.           за реализиране на частни проекти ВЕИ;   

             3.Оказване на техническа помощ за осъществяването на проекти за                                             

.            инсталиране на 5 термо-соларни колектори.   

4.Оказване на техническа помощ за осъществяването на проекти за 

инсталиране на 5 фото-соларни инсталации  

Приоритет   №3         Повишаване на използването на ВЕИ от                 .                                                                            

.                                                             месния бизнес.     

 

 ЦЕЛ    №  3.1.           Насърчаване използването на ВЕИ   

 

           Очаквани резултати 

Намаляване на консумацията на енергия с 10% до 2030 год.                                                    

Намаляване на емисиите парникови газове и постигане на екологичен ефект; 

 

                       

 ЦЕЛ   №  3.2 .            Насърчаване на бизнеса и привличане на инвеститори за  

изграждане на големи ВЕИ инсталации на територията 
 
на общината   
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 Приоритет   № 4         Изграждане на система за управление на                                

.                                                              енергията на  територията на община Мездра ,               

.                                                              включително на енергията от възобновяеми                       

.                                                              източници      

 

 ЦЕЛ   №  4.1.             Обучение и подготвяне  на общински капацитет с 

кадри,  специализирани в сферата на  Енергийната ефективност и 

Възобновяемите Енергийни Източници                                              

              Очаквани резултати: 

Обучени общински ръководители и специалисти за работа в общинската 

администрация в областта на ЕЕ и ВЕИ.                                                                              

Основаване на общинско звено (или обособена дейност) по ЕЕ и ВЕИ с обучени 

специалисти за работа в него 

             Неинвестиционни дейности:   

           1.Осъществяване на обучения на общински ръководители и                                                   

.            специалисти в сферата на ЕЕ и ВЕИ за работа в общинската администрация.    

   

 ЦЕЛ    № 4.2                 Мобилизиране на обществена подкрепа за 

изпълнение на     програмите по ЕЕ   и ВЕИ енергийната програма на 

основата на широко партньорство с бизнеса и                                       

организации на гражданското общество  

               Очаквани резултати:   

Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинските 

програми по ЕЕ и ВЕИ.   

Установено трайно партньорство между Общинска администрация, бизнеса и 

гражданите.   

Въведена система за енергийно управление на територията на общината  

             Неинвестиционни дейности 

                1.Подготовка и провеждане на широка 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 

.              изпълнението на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ и публикуване на                                

.              периодични информация. 
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4.ПРОФИЛ НА ОБЩИНА  МЕЗДРА                                                             

4.1.КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБЩИНАТА                                                                                                   

Община Мездра е разположена в Северозападна България и обхваща северната 

част на Искърското дефиле и Предбалкана  по поречието на река  Искър, със 

средна надморска височина 270м. Релефът е равнинно-хълмист и полупланински. 

Пълноценното използване на природните ресурси за отдих и туризъм – китните 

села, природните забележителности, близостта до Врачанския балкан и добрата 

инфраструктура, са  отличен   потенциал за почивка сред природата или на село.                   

.      Административните  граници на Община Мездра включва 28 населени места. 

Територията на община Мездра заема площ от 519.112 кв. км (14.3% от 

територията на областта и 2.7% от територията на района). Тя е третата по 

големина на територията на област Враца (след общините Враца и Бяла Слатина). 

Средната гъстота на обитаване е 41,9 ж/км2. По данни на Главна дирекция 

„Гражданска регистрация и административно обслужване“ към 22.07.2021 г. в 

общината живеят  20188 жители.                                                                           

4.2.МЕСТТОПОЛОЖЕНИЕ И ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ                               

Община Мездра се намира в Северозападна България, област Враца, около 

долината на река Искър. На запад община Мездра граничи с община Своге, на 

север – с общините Враца и Бяла Слатина, на изток с община Роман, а на юг - с 

община Ботевград. Според възприетата класификация (по смисъла на 

териториалното и селищно устройство) населените места се разпределят, както 

следва:                                                                                                                                                                         

 Един малък град (10000-30000 д.) - Мездра;                                                                                                 

 Едно средно село (1000-2000 д.) - Зверино;                                                                                                               

 Осемнадесет малки села (250-1000 ж.) - Боденец, Брусен, Върбешница, Горна 

Кремена, Долна Кремена, Дърманци, Елисейна, Игнатица, Крапец, Лик, Люти брод, 

Люти дол, Моравица, Оселна, Ребърково, Руска бела, Типченица и Царевец;                                                                 

 Осем много малки села (до 250 ж.) - Горна Бешовица, Зли дол, Кален, Крета, 

Ослен Криводол, Очин дол, Старо село и Цаконица Административният център на 

община Мездра е гр. Мездра. Градът е разположен на около 100 км. от София, в 

Мездренското котловинно разширение. Град Мездра е обединяващ обслужващ и 

икономически център на общината, но той губи икономическите си функции и 

влияние в рамките на общината поради намаляване на икономическия си 

потенциал в резултат на неблагоприятни въздействия на преструктуриране на 

производството в прехода към пазарна икономика и понастоящем под 

въздействие на икономическата криза.                                                                                                      

.           Основните геоморфологични структури  характерни за общината са 

следните:                                                                                                                                                                         

 на запад - Старопланинската сводесто-верижна система с планински верижен и 

блоковоразломен релеф с високо издигната инициална повърхнина и ерозионни 

врязвания;                                                                                                                                                                                                         

 на изток - хълмисто-ридов . релеф в наложени миоценски понижения с 

фрагменти от плиоценски денудационни повърхнини;                                                                                                                                                                    

 на югоизток и юг - нископланински ридов релеф със слабо издигната инициална 
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повърхнина. В района са застъпени и някои акумулационни типове релеф - 

алувиални и алувиалнопролувиални равнини с кватернерна възраст – речната 

тераса на р. Искър /източно от Люти брод/ и тези на някои от нейните по-големи 

притоци.                                                                                                                                                                             

.             Почви.  На територията на общината са разпространени следните почвени 

типове: сиви и кафяви горски почви, хумусно-карбонатни почви, алувиални 

почви, Преобладаващ почвен тип са сивите горски почви, заемащи междинно 

място между черноземите в равнинната част и кафявите горски почви в по-

високите части на Стара планина. Покрай водното течение на р. Искър се срещат 

алувиални почви като резултат от дългогодишно отлагане на наносни материали. 

При тях няма формирани генетични хоризонти и количеството на хумуса и общия 

азот не се подчинява на общите закономерности. По отношение на механичния 

състав, преобладаващи са леко песъчливо-глинестите и средно песъчливо-

глинестите почви. Като цяло механичния състав е благоприятен и осигурява 

добър водно-въздушен режим.                                                                                                                             

.            Подземни природни богатства.  На територията на общината се добиват 

нерудни полезни изкопаеми (строителни материали). Характерни за района са 

находищата на скално-облицовъчни материали - варовик (т.н. „врачански камък“) 

с разновидности от: светлосиви до тъмнобежови варовици с кварц, петнисто-

ивичести бежови до сиви варовици, относително чисти бежови варовици, 

едропетнисти варовици. Продуктивният хоризонт се състои от относително 

чисти и условно петнистоивичести варовици. Варовиците съдържат манганови 

окиси и хидроокиси под формата на черни точици и петна до тънки къси 

прожилки . На територията на общината се добива суровина за производство на 

хидратна вар, както и кариерни инертни материали.                                                                                                                                                                      

.            Водни ресурси. Територията на общината попада в Черноморската 

водосборна област, подобласт на директно оттичане към река Дунав, Дунавски 

водостопански 10 район. Основна водна артерия на територията на общината е 

река Искър и нейните притоци (Моравешка, Крапешка, Типченишка, Боденска и 

др.). Реката води началото си от Рила планина. Река Искър е единствената река в 

страната, която извира от Южна България, пресича Стара планина и се влива в 

река Дунав. Средният наклон на реката е 6,7%, гъстота на речната мрежа е 1,1 

км/кв. км., а водосборната площ 8 646 кв. км. В река Искър се вливат 25 притока. 

Водното й количество е изобилно и сравнително постоянно. Режимът на оттока е 

регулиран от изградената хидротехническа система. Общината попада в средното 

течение на реката. Сравнително стръмният  релеф в Искърското дефиле 

предопределя бързото оттичане на временните валежни води към реката.                                                                                                                                                                   

Предвид климатичните зоналности на водосбора реката е с дъждовно-снежно 

подхранване и неустойчиво фазово разпределение на оттока. Фазата на 

пълноводие е пряко свързана със снеготопенето, а на маловодието е през периода 

юли-август месец. Съгласно хидроложкото райониране, подземните води се 

отнасят към Севернобългарския хидрогеоложки район. Подземните води в 

района на Искърското дефиле се обособяват в две групи - подземни води в 

кватернерните  отложния и подземни води в Старопланинските интрузиви. На 

територията на общината не са установени термални минерални води    



17 
 

             Защитени територии. Значима промяна в областта на околната среда в 

Община Мездра (по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ)) са: 11                                           

 част от Природен парк „Врачански Балкан“ – обща площ 28 803,9 ха, от които 6 

174,8 ха (21,4%) на територията на община Мездра (населени места - с. Елисейна, 

с. Зверино, с. Лютиброд, с. Очиндол). Паркът е обявен за защитена територия със 

Заповед №1449 /21.12.1989 г. на Комитета за опазване на околната среда, а от 

месец март 1997 г. е обявен за защитен обект с международно значение. 

Територията на парка е разположена в землищата на три области (Враца, 

Монтана и София) и пет общини (Враца, Мездра, Криводол, Вършец и Своге). 

Биоразнообразието е на много високо ниво - над 700 вида висши растения, 90 

вида птици, над 500 пещери, пропасти, скални и пещерни феномени. 

Управлението се извършва от дирекция със седалище в гр. Враца.; Собственост: 

частна, общинска публична и държавна публична;                                              

Природна забележителност „Новата пещера“ – пещера със синтрови панички и 

езерца; 05 ха; в землището на с. Люти брод; Представлява зала с дълбочина 20 м. с 

интересни варовикови образувания. Обявена със Заповед №2632/21.09.1962 г. 

Собственост: държавна публична.                                                                                                                                            

 Природна забележителност „Пещера Говедарника“ – пещера с гравирани 

надписи и рисунки на елени; 2,5 ха; в землището на с. Царевец; Обявена със 

Заповед №1799/ 30.06.1972 г. на МГОПС. Собственост: частна, общинска публична 

и държавна публична;  Природна забележителност „Ритлите“ – скали; Скалните 

стени, почти вертикални, са изградени от варовикови долнокредитни пластове. 

Високи са 60 - 80 метра. Дебелината им е от 260 см до 650 см. Между зъберите им 

личат останки от стари крепостни стени; 123,3 ха; в землището на с. Люти брод; 

Обявена със Заповед №9733/27.05.1938 год. на КГГП при МС. Собственост: 

държавна публична и частна. В природните забележителности се забраняват 

дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят 

естетическата им стойност. Обозначаването на природните забележителности се 

извършва с подходяща туристическа маркировка.                                                                                                                                              

.          Защитени зони на територията на община Мездра (по Директивата за 

местообитанията):                                                                                                                                               

 част от защитена зона BG 0000166 ”Врачански Балкан” - на територията на 

селата Елисейна, Зверино, Люти брод, Моравица и Очин дол;                                                                                           

 част от защитена зона BG 0001014 ”Карлуково” – на територията на селата Горна 

Бешовица и Цаконица;                                                                                                                                                              

 част от защитена зона BG 0001042 ”Искърски пролом – Ржана” – на територията 

на селата Елисейна, Зверино, Зли дол, Игнатица, Люти брод, Люти дол и Оселна;                                                               

 част от защитена зона BG 0000601 ”Каленска пещера” – на територията на с. 

Кален; Защитени зони на територията на община Мездра (по Директивата за 

птиците):                                                              част от защитена зона BG 0002053 

”Врачански Балкан” - на територията на селата Елисейна, Зверино, Люти брод, 

Моравица и Очин дол;                                                                                                       част от 

защитена зона BG 0000332  ”Карлуковска  карст” - на територията на с. Горна 

Бешовица                                                                                                                                              
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4.3.КЛИМАТ                                                                                                                                                       

В климатично отношение общината попада в умерено-континенталната 

подобласт от Европейско-континенталната климатична област и се отнася към 

предбалканския  и припланинския климатичен район.  Атмосферната циркулация 

е от антициклонален тип, свързана е с активен въздушен пренос и оказва 

прочистващо влияние.   .              .                                                                                                                 

.        Температура. Средноденонощната годишна температура на въздуха е 11,1С. 

Средномесечната амплитуда на въздуха е 9,3С. Характерна особеност на 

термичния режим през зимата са честите и продължителни температурни 

инверсии.                                                                                                                                                                     

.         Влажност. Средномесечната относителна влажност на въздуха е 72%. През 

студеното полугодие средните месечни стойности на относителната влажност на 

въздуха се изменят от 66 до 81%, а през топлото полугодие от 59 до 66%.                                                                          

.         Валежи. Средногодишната сума на валежите е 811 мм. Максималното 

количество на валежите е през пролетта и лятото, съответно 236 и 246 мм. 

Валежите са сравнително равномерно разпределени по месеци, но има 

продължителни периоди без валежи. В някои месеци средно 15-20 дни са без 

валежи. Най-големите валежи са през месеците май и юни - над 100 мм, а най-

слаби – през зимните месеци. Средната височина на снежната покривка е около 10 

см, а средногодишния брой на дните със снежна покривка е под 50. Късните 

пролетни слани и мразове в ниските части падат през третата десетдневка на 

април, а в по-високите части с пет-десет дни по-късно.                              Най-ранните 

есенни слани падат в началото на октомври (за по-ниските части) и в края на 

септември (за по-високите части).                                                                                                                                 

.          Вятър. По отношение на вятъра преобладава тихото време - 58%. 

Преобладаващи са северозападните ветрове със средногодишна скорост 1,6 м/с. 

Броят на дните с вятър над 14 м/с е 5,3 дни/годишно. Честотата на вятъра по 

скорост годишно е следната: 0,1 м/с – 72,3%, 2- 5 м/с – 23%, 6-9 м/с – 3,2%, 10-13 

м/с – 0,7%. Вятърът е от особено голямо значение за естественото пречистване на 

въздуха и разсейването на локалните приземни концентрации на вредности на 

по-голяма площ и намаляването на техните стойности до допустимите. От 

основните му характеристики - посока и скорост, зависят посоките и 

разстоянията, до които достигат със съответната концентрация праховите и 

газови вредности. От тази гледна точка от съществено значение е броят на дните 

с малка скорост на вятъра, когато приземната концентрация на вредни вещества 

достига максимални стойности.                                                                                                                                            

.         Слънчева радиация.  Интензивността на сумарната слънчева радиация 

(образувана от пряка и разсеяна слънчева радиация) е в пряка зависимост от 

височината на слънцето над хоризонта и от прозрачността на атмосферата, 

характеризирана главно чрез облачността. Сумарната слънчева радиация има 

характерен дневен и годишен ход с максимум по обед и през лятото при напълно 

ясно небе. За територията на общината сумарната годишна слънчева радиация е 

около 5 200 MJ/м2. Слънчевото греене като продължителност е различно през 

различните сезони и зависи от два основни фактора - режим на облачност и 

продължителност на деня. Средногодишната продължителност на слънчевото 

греене е около 2 200 часа. Облачността има максимум през зимните месеци 



19 
 

(среден бал 7,1), което намалява около 72% притока на топлина към земната 

повърхност.                                                                                                                                                                         

.        Мъгли.  Мъглите се образуват като резултат от съчетаването на 

климатичните условия и физико-географските характеристики на района. Това е 

състояние на въздуха в приземния слой, когато видимостта е под 1 км. 

Кондензацията на наличните водни пари във въздуха в следствие на понижената 

температура за дадената относителна влажност предизвиква повишаване на 

концентрацията на различните замърсители на въздуха, които се явяват център 

за кондензацията на водните пари. Намалената видимост е резултат от 

кондензацията на водните пари и замърсяването на въздуха с прах, сажди и 

оксиди от изгарянето на течни и твърди горива и други  13 продукти. 

Разсейването на мъглите става с повишаването на температурата през деня, 

усилването на  турболентносттата на въздуха, появяването на вятър, 

разрушаването на температурната инверсия.                                                         

4.4.ИКОНОМИКА  И  ПРОМИШЛЕНОСТ                                                                                        

.         Добивна промишленост. През периода 2012-2015г. се отбелязва спад в 

развитието на добивната промишленост. В същото време в добивната 

промишленост през последните години са въведени нови технологии и нова 

високопроизводителна техника. Най-развит е добивът и преработката на нерудни 

материали. Регионът е сравнително богат на висококачествени строителни и 

облицовъчни материали. Основните кариери за добив на врачански варовик са 

разположени по линията Върбешница-Горна Кремена-Царевец. Значителна част 

от продукцията е насочена за износ. С нарушен механичен състав са естествените 

релефни форми при кариерите на фирмите “Монолит” ЕАД, „ЙОТОВ СТОУН“ ЕООД, 

"ХЕМУС-М" АД; “Дионисо Марбле – България” ООД, “Булстоун” ЕООД, “Балканстон” 

ЕООД, „АТС – СТОУН” ООД, НИИ ”Геология и Геофизика” АД и „Кремена Стоун” 

ЕООД в селата Горна Кремена, Върбешница, Царевец. Това налага осъществяване 

на мерки за рекултивация и възстановяване на нарушените терени. В Мездра в 

момента работят 23 кариери за добив на т.нар. "врачански варовик", който се 

използва за облицовки.                                                                                                                                         

.          Преработваща промишленост. Основни структуроопределящи производства 

на територията на община Мездра са: производство на текстил и изделия от 

текстил; производство на облекло; производство на хранителни продукти, 

напитки; металургия, машиностроене и металообработване. По отношение на 

преработващата промишленост може да се обобщи следното:                                                        

- Предприятията в текстилната промишленост се явяват основно като 

подизпълнители на продукцията - „МВТ“ АД, „ТЕКСИДЕЯ“ ООД;                                                       

- Фирмите за производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи 

изделия отбелязват значителен спад през последните години - "МЕЛНИЦА 

ЛАНАМЕЛ" ООД, ЕТ „ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ – ВЛАДИ“, „ЛЕДЕНИКА БЪЛГАРИЯ 1964“ 

ЕООД, ЕТ „ОЗИРИС – Цветан Йорданов“                                                                                        .        

Металургия, машиностроене и металообработване Характерно за сектора е 

производството на цилиндрични зъбни колела, оси, валове, двигателни мостове, 

резервни части, както и производството на изделия от техническа керамика – 

„БАЛКАН ИСКЪР“ АД, "ТЕХКЕРАМИК М" ООД; „ОКОЛЧИЦА“ АД. -                .                                       
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Съвременно промишлено производство се свързва с производство на кабелни 

компоненти за автомобилостроенето и производство на изделия от керамика, 

предназначени за металургията, машиностроенето, текстилната и химическата 

промишленост - "СЕ - БОРДНЕТЦЕ" – БЪЛГАРИЯ ЕООД, "СТРОЙКЕРАМИКА" АД; 

„ИНЕРТСТРОЙ КАЛЕТО“ АД,.                                                                                                                            

.       Дървопреработваща и мебелна промишленост  Развиват се, но с не особено 

високи темпове                                                                                                                                                    

.        Услуги  Предоставят се от общинските дружества.                                                      ---

-Дружества в които  община Мездра притежава 100% от капитала 

са::притежаващи : 1. „Многопрофилна болница за активно лечение-Мездра" ЕООД 

2. „Мездра-Автотранспорт-2003"ЕООД 3. "Транс Авто-2015“ ЕООД 14 4. „Бизнес 

инкубатор" ЕООД                                                                                                                                                    

-Дружествата в които община Мездра притежава миноритарен дял                                                  

1. МБАЛ „Хр.Ботев" АД гр. Враца, 2. „ВиК" ООД -гр. Враца, 3. „Екопроект" ООД - гр. 

Враца, 4. „Дружество за заетост" ООД гр. Враца, 5. „Нови енергии" ООД  гр. .София. .        

.       Дървопреработваща и мебелна промишленост  Развиват се, но с не особено 

високи темпове;                                                                                                                                                                                           

.        Селското стопанство в Община Мездра има важна роля за цялостното й 

развитие. Селскостопанският фонд възлиза на 54% от общия поземлен фонд. 

Около 67% от земеделските територии са обработваеми земи. Най-голям процент 

от територията на общината заемат земеделските площи. Основната насока за 

развитие на земеделието в общината е в областта на зърнопроизводството: 

пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. Независимо от значителното 

намаляване на произведената продукция през последните няколко години, този 

отрасъл остава основен източник на доходи за поголяма част от населението на 

града. Средната доходност на декар обработваема земя е сравнително ниска. 

Причините за това състояние са: силно раздробена земя – средният размер на 

обработваемата площ на един имот е около 2-3 дка, както и невъзможността 

поради това да се използват високопроизводителни технологии. От друга страна, 

не се отчита реално цялата произведена селскостопанска продукция, тъй като 

голяма част от нея се използва за задоволяване на личните нужди. Темата 

„напояване” е също проблемна за Общината. Голяма част от 

хидромелиоративната мрежа е негодна за експлоатация. Необходими са усилия за 

решаване на проблемите, свързани с напояването и по-точно възстановяване на 

поливното земеделие. Перспективите за развитието на селското стопанство са в 

сферата на: а) трайни насаждения – чрез създаване на нови масиви от овощни 

насаждения (ябълки и череши); б) засилване на позициите на 

зеленчукопроизводството; в) развитие на пчеларството. Селското стопанство е 

представено преди всичко с производството на зеленчукови култури и трайни 

насаждения. В община Мездра е развито и животновъдствотот. Има създадени 

частни фирми за отглеждане на животни в с.Руска Бела - за овце; с.Горна Кремена 

- за щрауси и 20 крави, с. Кален - за крави и свине, с.Крапец – за овце и кози, 

с.Върбешница – крави, в с. Царевец и Мездра и др. за крави и овце, с.Моравица – за 

овце, с.Долна Кремена – за крави и с. Ослен Криводол – за коне, с.Елисейна за коне 

и с.Игнатица – за коне. Птицевъдството е представено главно с отглеждането на 

кокошки, петли и пилета.                                                                                                                                         
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4.5. ГОРЦКИ  ФОНД                                                                                                                                    

Общата площ на община Мездра е 519,112 кв. км., като близо 37,8% от нея са заети 

от гори. По-голяма част от ландшафтите са антропогенизирани. Около 70% от 

залесените площи попадат в подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори и 

подпояса на хълмистопредпланинските смесени широколистни гори. Горите и 

другите земи, включени в горския фонд на общината се стопанисват от Държавно 

горско стопанство (ДГС) Мездра. Средният размер на годишното ползване от 

горите е около 150 000 куб. м. стояща маса (с клони), в която най-голям е делът на 

дървата, отпада и дребната строителна дървесина. От страничните ползвания от 

горите са застъпени паша на едър и дребен добитък (кози), добив на листников 

фураж и сено, бране на горски плодове, липов цвят, гъби и др. По форма на 

собствеността горските се разпределят както следва:  Държавен горски фонд 

(ДГФ) – 14 520 ха;  Частни физически лица – 5 048 ха;  Частни юридически - 281 

ха;  Общинска собственост - 293 ха;  Собственост на религиозни организации - 

14 ха. По видов състав, горите в общината се разделят, както следва:  Иглолистни 

– 1350 ха;  Широколистни високостеблени – 2773 ха;  Издънкови за превръщане 

в семенни – 9782 ха;  Вискостеблени – 5453 ха. Освен тези площи в общата цифра 

на горските територии има и незалесена площ /поляни, ливади, пътища, просеки, 

скали, сипеи, реки с площ 798 ха./. Горите с държавно значение са разпределени в 

следните групи: гори със специално предназначение (защитни и рекреационни 

гори и територии, защитени природни територии и др.), гори със стопанско 

предназначение и горски пасища. Горите и земите в защитените територии също 

са със специални функции и мероприятията в тях се определят от Закона за 

защитените територии. На територията на Държавно горско стопанство „Мездра“ 

площта на насажденията и културите в защитните и рекреационни гори                                               

4.6. СГРАДЕН  ФОНД                                                                                                                                           

Наличният сграден фонд на територията на Общината по отношение на 

собственост се разглеждат като сгради:                                                                                                                   

 Общинска собственост;                                                                                                                                     

 Частна собственост.                                                                                                                                         

Сградният фонд на община Мездра включва:                                                                              

 сгради за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и 

местната администрация;                                                                                                                                                              

 обществено обслужващи сгради - училища, детски градини и читалища;                                 

 помещения в сгради;                                                                                                                                                                                 

 блокове и индивидуални къщи- представляващи жилищния фонд на общината .  

.          По отношение на предназначението на сградите се приеме следната 

квалификация на сградите :                                                                                                                                                              

1. жилищни:                                                                                                                                                                       

.           а) еднофамилни индивидуални къщи;                                                                      .                         

.           б) жилищни сгради (блокове) с ниско и средно застрояване;                                .                          

.           в) смесени сгради.                                                                                                                                              

2. нежилищни (сгради, които са публична собственост или се използват от 

обществеността):                                                                                                                                                                 

.            а) сгради за административно обслужване;                                                                        
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.            б) сгради в областта на образованието (учебни, детски градини и др.)                         

.            в) други сгради за обществено ползване (сгради в областта на социалните 

дейности, читалища и др.).                                                                                                                  

Според предназначението си сградния фонд на община Мездра включва: 

1.Административна сграда на Общинска администрация;                                                         

2.Автогара                                                                                                                                                  

3.Общински младежки дом;                                                                                                                                                                     

4.Общинска културна инфраструктура:                                                                                                   

.         НЧ „Просвета1925 г”, гр. Мездра.                                                                                                                                

5.Общинска инфраструктура за социални услуги:                                                                                                

.            Домашен социален патронаж;                                                                                                   

.            Детска млечна кухня;                                                                                                                                

.            Дом за стари хора;                                                                                                                          

.             Център за обществена подкрепа;                                                                                                                      

.             Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. 

6.Образователна инфраструктура:                                                                                                             

.            ДГ „Детелина” – База Мездра, База село Брусен, База село Върбешница; ДГ 

„Роза” – База Мездра, База село Моравица, База село Царевец,                                                               

.             ДГ „Звездичка“ – База село Зверино, База село Игнатица, База село Оселна и 

База дело Елисейна,                                                                                                                                .        

.              ОДЗ „Мир“: База село Горна Кремена, База село Долна 15 Кремена и База 

село Типченица, ОДЗ „Слънчице“- База село Люти брод, База село Дърманци                                                  

В петте детски градини и техните филиали в селата, децата са 757, като са 

обхванати всички 5 и 6- годишни.                                                                                                                        

.               СУ „Иван Вазов”,                                                                                                                                       

.               СУ „Климент Охридски“,                                                                                                                       

.               ОУ „Христо Ботев“,                                                                                                                                       

.               ОУ „Св.св. Кирил и Методий“,                                                                                                                                     

.               ОУ „Васил Кънчов“ – с .Моравица.,                                                                                                     

.               ПГ по МСС, ПГ „Алеко Константинов“,                                                                                         

През учебната 2019/2020 г. общо 1497 има ученика, като първокласниците са 142.                                                     

7.Защитени жилища –                                                                                                                                        

.              Център за настаняване от семеен тип – 2 бр.                                                                       

8.Общинска  спортна инфраструктура:                                                                                                        

.             Градски стадион „Локомотив”, включващ и две спортни площадки.                      

4.7. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ                                                                                                                                                   

Здравните заведения на територията на общината са                                                                    

.             "МБАЛ-Мездра" ЕООД е създадена през 1952 г., а настоящата сграда е 

построена през 1988 г. В момента разполага със 130 болнични легла, 

разпределени в 6 отделения: -детско отделение; -вътрешно отделение; - акушеро-

гинекологично отделение; -отделение; -хирургично отделение; -неврологично 

отделение В структурата на лечебното заведение са включени: -клинична 

лаборатория; - микробиологична лаборатория; -отделение за образна 

диагностика с ехографски кабинет; -болнична аптека.                                                                        

Важно място в здравната карта на Общината заема и                                                                           
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.             "СБПЛРВБ – Мездра".    „Специализирана болница за продължително 

лечение и рехабилитация по вътрешни болести "                                                                             

Болницата разполага с 80 легла. "СБПЛРВБ – Мездра" ЕООД е построена на главен 

път Е-79 в близост до ЖП спирка, на 16 км. от град Враца и на 100 км. от гр. София. 

Разположена е в красивото Искърско дефиле, в горска местност на тихо и 

спокойно място. Болницата е с междуобласти функции и приема пациенти от 

цялата страна. Основен предмет на дейност е диагностика, лечение и 

рехабилитация на заболявания на централна нервна система, периферна нервна 

система, опорно-двигателна система и други. Особена е ролята й при 

рехабилитация на деца с родови травми, хипотонии на мускулите, детска 

церебрална парализа /ДЦП/ и др.                                                                                                                              

.            Спешен център ЦСМП – Филиал на Център за спешна медицинска помощ Враца  

4.8. ТРАНСПОРТ                                                                                                                                                                                               

Град Мездра е важен ЖП център с национално значение, основна връзка на 

северозападна и централна България. Дължината на железния път преминаващ 

през община Мездра е около 113 км електрифицирана двойна жп линия със 

средна скорост на движение 70 км/ч за дефилето и до 100 км/ч за останалите 

райони. По настоящем в община Мездра има 5 гари: Мездра, Мездра-юг, Елисейна, 

Зверино, Ребърково и 5 спирки: Люти брод, Черепиш, Моравица, Брусен и Ослен 

Криводол. .                                                                                                                                                    

.          Община Мездра е една от малкото общини в областта, които имат 

предимството пряко да се обслужват от Трансевропейския Транспортен коридор 

ЕТК №4 Направлението на ЕТК №4 се формира от първокласния път Видин- 

Враца- Мездра- София. Пътят е включен в Европейското споразумение за 

главните международни пътни артерии (AGR) под №Е79 и е единственият път с 

национално значение, обслужващ общината.                                                                              

.        Основните транспортно – комуникационни пътни артерии от .                                           

.         републиканската пътна мрежа са                                                                                                                                                  

/Е-79/ Враца - Мездра - Ботевград;                                                                                                               

 II-16 (Мездра - Ботевград) - Ребърково – Елисейна;                                                                                                    

 ІІІ-103 Мездра - Горна Кремена - Горна Бешовица ;                                                                                      

 III-161 Ребърково - Люти Дол - Рашково - Литаково – Ботевград .                                                        

.         Всички 28 селища са обхванати в                                                                                                            

.         общинската транспортна схема. Общинската пътна мрежа от 132 км е от VI 

клас в полупланински и планински райони.        „Мездра – Автотранспорт-2003“ 

ЕООД и "Транс Авто2015“ ЕООД са общински транспортни дружества, обслужват 

населените места в общината и до училищата. Общинската транспортна фирма и 

частна фирма-превозвач обслужват транспортирането на учениците и децата в 

детски градини.                                                                                                                                       

4.9. ЕНЕРГИЙНИ  МРЕЖИ                                                                                      .                               

.          А)Електроснабдяване. В община Мездра няма неелектрифицирани 

населени места. Уличното осветление е един от основните консуматори на ел. 

енергия и генератор на разходи в бюджета на Община Мездра. 

Електроснабдяването на община Мездра се осъществява от районната мрежа 110 
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кV на електроенергийната система на страната посредством подстанция „Мездра“. 

Подстанцията е с трансформация на напрежението 110/20 кV и 40 мVA 

инсталирана мощност, свързана с подстанции от съседните общини. 

Седемстранното захранване на подстанцията позволява по-голяма сигурност и 

качество на електрозахранването. На територията на общината има 243 

трафопоста и 2 възлови станции. Мрежата за ниско напрежение е с дължина 686 

км., в т.ч. 590 км. - въздушна и 99 км. - кабелна. Извършена е реконструкция на 20 

км. въздушна ел. мрежа. Дължината на електропроводите с високо напрежение 

110 кV на територията на общината е57,км .Електроразпределителната мрежа СН 

е добре развита и Програма за енергийна ефективност на Община Мездра за 

периода 2021 -2024 година размерена да поеме по-голямо натоварване от 

съществуващото, което би улеснило бъдещи консуматори и би стимулирало 

икономическото развитие.                                                                                                                                 

.           Б)Газоснабдяване Град Мездра е включен в националната газопреносна 

мрежа на Република България като отклонение от трасето Варна - София. 

Газифицирани са административните и обществени сгради в гр. Мездра и е 

осигурено частично газифициране на домакинствата. Предвид безспорните 

предимства на природния газ пред останалите горива и достигнатите икономии 

при ползването му, реализирани от консуматорите на територията на града, 

техният брой се увеличава. Трасето дава възможност на над 2200 домакинства да 

ползват предимствата на икономичното и екологично гориво. Останалите 

населени места на територията на общината все още не са газифицирани. На 

територията на Община Мездра до момента са изградени: Газифицирането на 

община Мездра се осъществява от компанията „Овергаз“ Мездра  За 2018 г. 

газоразпределителната мрежа на територията на град Мездра е разширена с 77 

л.м. Общата дължина на изградената газоразпределителна мрежа в град Мездра е 

72 км.  Газифицираните битови потребители в града са 1050, а стопанските 

(фирми и обществено-административни) обекти са 40. Трасето дава възможност 

други 2200 домакинства да ползват предимствата на икономичното и екологично 

гориво. Предимствата на природния газ като екологосъобразно и енергийно 

ефективно гориво ще го налагат все повече като предпочитан енергиен източник  

.        В) Външно улично осветление 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 осветителна уредба. 

Необходимо е Община Мездра да възложи цялостно обследване за енергийна 

ефективност на съществуващото улично осветление в гр. Мездра и в бъдеще да 

работи за неговата модернизация, усъвършенстване и постигане на по-високи 

нива на енергийна ефективност, при което се предвижда голям потенциал за 

икономии на енергия и разходи.                                                                                                                                            

Цели и задачи на енергийно ефективната реконструкция на уличното осветление: 

1. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в Общините 
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и намаляване на консумацията на електрическа енергия.                                                                                                              

2. Подобряване на нивото на уличното осветление в съответствие с европейските 

стандарти и норми.                                                                                                                                                                          

3. Намаляване на преките разходи на Общините за улично осветление при 

осигурено високо качество на осветлението.                                                                                                                                                           

4. Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства 

повишаване сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване 

на комфортна нощна атмосфера                                                                                                .          

.          Г)Възобновяеми енергийни източници Като източници на електрическа 

енергия в страната се използват главно водна, вятърна и слънчева енергия. В 

община Мездра съществуват добри условия за изграждане на водноелектрически 

централи - ВЕЦ, които са усвоени почти напълно. В процес на развитие е 

оползотворяването на другите видове ВЕИ, предимно слънчевата енергия, 

въпреки че и условията за използване на ветрогенератори на тази територия 

също са благоприятни. Общата мощност на изградените ВЕИ /почти изцяло на 

водна енергия/ в Програма за енергийна ефективност на Община Мездра за 

периода 2021 -2024 година община Мездра - 12.5 мW, нарежда общината на второ 

място в област Враца с близо 20% участие .                                                                      

Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от възобновяеми 

енергийни източници е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и 

минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в 

енергийния сектор. Въвеждането на повече ВЕИ в общината е в отговор на поетия 

ангажимент на страната за изпълнение целите на „Стратегия Европа 2030” по 

пакет Енергетика. /Климат за достигане на 32% енергия от ВЕИ в крайното 

енергийно потребление до 2030 година. 

 

                                                                                                                                           Таблица №2 

       Наименование на ВЕИ Населено място Мощност           
.    мW 

Година на   
въвеждане 

ВЕЦ  ”Мездра с. Брусен 2,02 1950 

 ВЕЦ “Брусен“ с. Брусен 720,3 1993 

МВЕЦ “Калето“ с. Крета 3,6 2010 

ФтЕЦ „“ЛИК“ с.. Лик О,0952 2011 

МВЕЦ “Черепиш“ с. Зверино 1,872 2012 

МВЕЦ   “Царевец“ с. Царевец 2,5                  2015 

ФтЕЦ “Денистоун“ гр. Мездра О,03 2019 

. ЕЦБГ“Тошел“ с. Царевец 2,01 2017 
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5. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ 

НА ПОТЕНЦИАЛА ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ  
           Възобновяемите източници на енергия – вятърна енергия, слънчева 

енергия (термална и фотоволтаична), хидро-електрическата енергия, 

енергията от приливите, геотермалната енергия и биомасата – са основна 

алтернатива на твърдите горива. Използването на възобновяемите източници 

не само подпомага намаляването на емисиите парникови газове от добива на 

енергия и нейното потребление, но също така способства за намаляване на 

зависимостта на ЕС от вноса на твърди горива (и по-специално нефт и газ).                      

На таблица № 2 са илюстрирани възможностите за използване на различните 

видовете ВЕИ.  

                                                                                                                                           Таблица №3 
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Като значими за устойчивото енергийно развитие на община Мездра са 

разгледани следните алтернативни източници на енергия  

• Геотермална енергия;  

• Слънчева енергия;  

• Вятърна енергия;  

• Хидроенергия;  

• Биомаса;  

  

  

 

 

 5.1  ГЕОТЕРМАЛНА   ЕНЕРГИЯ                                                                                          

“Геотермална” – понятието идва от гръцката дума “гео” – земя и “терма”- 

топлина, което в общия смисъл на думата означава – топлинна енергия от 

Земята. Геотермалната енергия е резултат от извличането на топлината 

съдържаща се в разтопеното земно ядро, с радиоактивните процеси 

произтичащи в нея, с потенциалната и кинетичната енергия при тектонските 

процеси. Извличането и на повърхността на земята може да стане чрез 

термалните води, чрез вулкани или чрез принудително вкарване и загряване 

на вода или други енергоносители в нагорещени скални маси или в земното 

пространство. Практическото значение на геотермалната енергия зависи от 

локализацията на източника, дебита, температурата му, близостта му до 

потребителите, климатичните условия и изградената инфраструктура. 

Геотермалният градиент – изразява нарастването на температурата в 

дълбочина в посока към земното ядро. Химичният състав - съдържанието на 

химични елементи в геотермалните източници има значение при 

използването на течни енергоносители /топла минерална вода, подпочвени 

води и други. 

.  

 

                                     Фиг.№ 5 Температура на Земята  
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Ресурсите на геотермална енергия /извличани чрез сондажи или улавяни на 

местата с естествен излив/ могат да бъдат класифицирани според своята 

температура и област на приложение, както следва:  

• Геотермална енергия с ниска температура ( от 20 С до 100 С ) - 

използват се за отопление, оранжерийно производство, индустриални процеси 

и бално-лечебни центрове. В директна или индиректна схема на експлоатация 

на източника.  

Изборът на схемата зависи от химичния състав на извора.  

• Геотермална енергия със средна или висока температура (към този клас 

се  причисляват находищата на подпочвени води под налягане с температура от 

90 С до 180 С ) - позволяват производството на елетричество или чрез пряко 

освобождаване на пара, ако температурата е достатъчна ( 140 С - 120 С ) ,или 

чрез изпарение на органичен флуид.  

  

Фиг. №6  Потенциал на геотермалната енергия в България  

  

                       
Таблица №4 Теоретичен потенциал на геотермална енергия по областни 

центрове:  
Областен център  ВИД НА ВЕИ   

                     Геотермална енергия   

  TJ/y  MWh  Toe/y  

Северозападен ВИДИН  260  8.3  6190  

Север  централен РУСЕ  2213  70.3  52690  

Североизточен ВАРНА  3996  126.7  91142  

Югоизточен БУРГАС  453  14.4  10786  

Юг центр  ПЛОВДИВ  3277  103.8  87119  

Югозападен СОФИЯ  3657  115.9  87072  

Общо  13856  439.3  325903  
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Според направено проучване от Българската Академия на науките, в 

момента могат да се локализират, с данни относно температура, дебит, 

химичен състав и други параметри около 216 източника – на самоизлив 

или сондажи.  

Според направено проучване от Българската Академия на науките, в момента 

могат да се локализират, с данни относно температура, дебит, химичен състав и 

други параметри около 216 източника – на самоизлив или сондажи.   

 

Фиг  № 7. Схематично представяне на идеалната геотермална система.  

 

                        

Използване на хидрогеотермалната енергия  

А)За електрическо производство  

          Независимо, че разполагаемите параметри на водните геотермални ресурси в 

страната не позволяват нейното директно използване за производство на 

електрическа енергия,  

          Производството на електрическа енергия чрез конвенционална парна 

турбина изисква наличието на източник с температура поне 150 С, с подходящо 

налягане и дебит.Използването на парни турбини е най-простия и евтин начин за 

генериране на енергия. При него парата, или суха наситена пара директно от 

находището или след сепарирането, при находища с мокра пара, се подава в 

турбината, която генерира енергията.  

            Производство на електрическа енергия от ниско и средно температурни 

геотермални източници или от открадната топлина при процесите на сепариране, 

може да се осъществи чрез използването на бинарна /двукомпонентна/ 

технология или фреонови турбини. Тези системи използват вторичен флуид, най-

  



30 
 

често органичен флуид, които има ниска точка на кипене и високо налягане 

изпарение при ниска температура. Вторичният флуид оперира в температурните 

и нивата на налягане на цикъла на РЕЙКИН.  

 Б)За не електрическо производство  

         Б.1.  В бита  

Директно употреба – този вид използване на геотермалните ресурси е най- 

разпространения и най - стария метод. Захранването с топла вода за битови 

нужди, локални и централни отоплителни инсталации са често срещаните форми 

на приложение.                                                                                                                                 

Индиректна употреба – една от формите на индиректната употреба на 

топлината на Земята е, придобилата напоследък голяма популярност, 

термопомпена инсталация и тъй наречения метод “горещи скали” за извличан на 

енергията от дълбоките земни слоеве. В случая, става дума за земносвързана  

термопомпена инсталация. Днес, чрез тези системи, ние можем да използваме 

преимуществата на стабилната температура на земните пластове от 8 С – 16 С в 

плитките подземни слоеве. Принципът на действие на тези системи се основава 

на използване енергията на ниско потенциален източник за производството на 

топлинна или охладителна енергия /аналогично на разделните термопомпени 

инсталации, използвани в бита за климатизация/. Водата или друга течност чрез 

тръбни серпентини, положени в хоризонтална или вертикална равнина в земята, 

извлича температурата на околната среда, след което чрез вторият кръг на 

вътрешната инсталация я трансформират в полезна енергия за сградата.  

         Б.2.  В промишлеността                                                                                                                       

Друга  възможност за приложение на термопомпите е промишлеността. Особено 

перспективни са производствата, където едновременно се налага охлаждане и 

отопление в един технологичен процес. Като пример може да се даде пивоварната 

промишленост, където се налага охлаждане на бирата и едновременно загряване 

на технологична вода. Най-широко термопомпите могат да се използват в 

химическата, хранително-вкусовата, текстилната и други клонове на 

промишлеността. Интересен пример е приложението на термопомпите в спортни 

центрове с ледена пързалка и плувен басейн.   

Съгласно „Регистър на ресурсите на минерални води – изключително държавна 
собственост по находище и водовземни съоръжения“ публикувано от МОСВ в 
района на община Мездра няма геотермални източници не се предвиждат 
общински инвестиции за изграждани на мощности за геотермална енергия. 

 

 5.2 СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ  

 Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното 

количество слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един 

квадратен метър хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m². При 

географски ширини 40°- 60° върху земната повърхност за един час пада 

максимално 0,8-0,9 kW/m² и до 1 kW/m² за райони, близки до екватора. Ако се 

използва само 0,1% от повърхността на Земята при КПД 5% може да се получи 40 

пъти повече енергия от произвежданата в момента. Достъпният потенциал на 

слънчевата енергия се определя след отчитането на редица основни фактори: 
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неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата енергия 

през отделните сезони на годината; физикогеографски особености на 

територията; ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите 

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

Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на 

слънчевата енергия в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори.   

Предимствата на слънчевите термични инсталации се заключават в 

следното: произвежда се екологична топлинна енергия; икономисват 

конвенционални горива и енергии; могат да се използват в райони, в които 

доставките на енергии и горива са затруднени;  

Количеството уловена и оползотворена слънчева енергия се влияе съществено 

от качествата на различните типове слънчеви колектори, както и от вида на 

цялостната слънчева инсталация за получаване на топла вода. Слънчевият 

колектор може да се оформя като самостоятелен панел или във вид на 

интегрирани повърхности, оформени като строителен елемент, например 

покрив или стена. Подобно съчетаване на функциите увеличава значително 

икономическата целесъобразност от употребата на слънчеви колектори.  

 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 ktoe. Като 

достъпен годишен потенциал за усвояване на слънчевата енергия може да се 

посочи приблизително 390 ktoe  В основата на проекта са залегнали данни от 

Института по метеорология и 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 . 

 

                                 
Фиг. № 8  Карта за теоретичния потенциал на слънчевата радиация в България.  
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 България е разделена на три региона в зависимост от интензивността на 

слънчевото греене  

• Централен Източен регион – 40% от територията на страната, 

предимно планински райони. Средногодишната продължителност на 

слънчевото греене е от 400 h до 1 640 h - 1 450 kWh/m2 годишно.  

• Североизточен регион – 50% от територията на страната, предимно 

селски райони, индустриалната зона, както и част от централната северна 

брегова ивица. Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 

450 h до 1 750 h - 1 550 kWh/m2 годишно.  

• Югоизточен и Югозападен регион – 10% от територията на страната, 

предимно планински райони и южната брегова ивица. Средногодишната 

продължителност на слънчевото греене е от 500 h до 1 750 h - 1 650 kWh/m2 

годишно.  

           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 не-

селективни слънчеви панели ~66%. На база проведени експерименти у нас може 

да се твърди, че при селективен тип колектор специфичното преобразуване на 

слънчевата енергия за една година е 583 kWh/m², а за неселективен тип - 364 

kWh/m². (Следователно ефективността на преобразуване на слънчева енергия от 

селективната инсталация е 38% по-голямо от това на неселективната.) Въпреки 

това у нас до сега са намерили приложение предимно неселективните слънчеви 

термични системи за топла вода за битови нужди на жилищни, обществени и 

стопански обекти и системи за сушене на дървен материал и селскостопански 

продукти.  

    Слънчевите технологии изискват сравнително високи инвестиции, което се 

дължи на ниските коефициенти на натоварване, както и на необходимостта от 

големи колекторни площи.  

Слънчевата енергия е лъчиста енергия, произведена в слънцето като резултат 

на термоядрени реакции. Слънчевото лъчение се характеризира с т.н. 

„постоянна слънчева константа". Тя е от порядъка на 1368 W/m² и е от 

слънчевата енергия, която достига земната орбита.   

Според принципа на усвояване на слънчевата енергия и технологичното 

развитие съществуват два основни метода за оползотворяване.  

Пасивен метод - „Управление" на слънчевата енергия без прилагане на 

енергообразуващи съоръжения.  

Активен метод - 1.Осветление, 2.Топлинна енергия, 3.Охлаждане, 4.Ел. енергия.  

 Слънчеви колектори  

 Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на 

слънчевата енергия в топлинна, включващи т.н. слънчеви колектори. Данните за 

тях са трудни за събиране, поради частния характер на процеса на инсталация.  
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 PV системи  

          Използването на слънчевата радиация за производство на електрическа 

енергия може да стане в обособени за целта плантации, както и на вече построени 

или новостроящи се сгради. Най-използваното място от сградата за инсталиране 

на фотоволтаични елементи е покривът, където могат да се инсталират: готови 

моно- или поли-кристални фотоволтаични модули; аморфни фотоволтаични 

модули, които да служат като покривна изолация.  

         Друг много съвременен вариант е да се използват тънкослойни 

фотоволтаици, които правят покрива полупрозрачен, осигурявайки 

едновременно производство на електроенергия и равномерна мека светлина. 

Фасадата е второто място за интегриране на фотоволтаични елементи.  

Области на приложение на PV системи - захранване на къщи, вили, градини и 

отдалечени обекти.  

  

Община Мездра обхваща региона с годишна продължителност на слънчевото 
греене от 400 h до 1 640 h и слънчева радиация под 1 450 kWh/m2. С 
изграждането на такава система се повишава енергийната независимост 
на сградата. Според инсталираната мощност на фотоволтаиците сградата 
може да осигури по-голямата част или цялата електрическа енергия, от 
която се нуждае. Фотоволтаиците са единствения източник на ел. енергия, за 
които няма данни да влияе отрицателно на околната среда или здравето на 
хората, животинските и растителните видове в района на инсталирането им. 
Климатичните дадености за община Мездра са благоприятни за фотоволтаични 
инсталации и вече има изградени такива отбелязани в Таблица №2. 

 

5.3 ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ  

 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.   достига 

близо 180 000 MW през 2020 г.    

       Оценка на потенциала на ветровата енергия   

        Критериите, на базата на които се прави обобщена оценка на енергийния 

потенциал на вятъра, са неговата посока и средногодишната му скорост.  На 

територията на България са обособени 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 km², където средногодишната скорост 

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. Бъдещото развитие в подходящи 

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

на нови технически решения.   
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             Фиг. №9  Райониране на България според ветровия потенциал  

        Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на 

вятърната енергия, отчетени при височина 10 m над земната повърхност, на 

територията на страната теоретично са обособени три зони с различен 

потенциал:  

Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал - включва равнинните части 

от релефа на страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р. Струма и 

р. Места и високите полета на Зап. България. Характеристики на тази зона са:  

         Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s;  

         Енергиен потенциал: 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m² годишно);  

         Средногодишната продължителност на интервала от скорости £ т 5-25 m/s 

в тази зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през 

годината (8 760 h).  

Зона B: зона на среден ветроенергиен потенциал - включва черноморското 

крайбрежие и Добруджанското плато, част от поречието на р. Дунав и местата 

в планините до 1000 m надморска височина. Характеристиките на тази зона са:  

          Средногодишна скорост на вятъра: 3 - 6 m/s;  

          Енергиен потенциал: 100 - 200 W/m² ; (около 1 500 kWh/m² годишно);  

          Средногодишната продължителност на интервала от скорости £ т 5-25 m/s 

в тази зона е 4 000 h, което е около 45% от броя на часовете в годината (8 760 h).  
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Зона С: зона на висок ветроенергиен потенциал - включва вдадените в морето 

части от сушата (н. Калиакра и н. Емине), откритите планински била и върхове 

с надморска височина над 1 000 m. Характеристики на тази зона са:  

         Средногодишна скорост на вятъра: над 6-7 m/s;  

          Енергиен потенциал: 200 W/m² ; (над 1 500 kWh/m² годишно);  

          Средногодишната продължителност на интервала от скорости £ т 5-25 

m/s в тази зона е 6 600 h, което е около 75% 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 m/s 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 m/s  

 

      Община Мездра попада в зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал  

Характеристики на тази зона са:                                                                                                                                                                         

 Средногодишна скорост на вятъра: 2-4 m/s;                                                                                      

 Енергиен потенциал: 100-150 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 

годишно);                                                                                                                                                         

 Средногодишната продължителност на интервала от скорости £ т 5-25 m/s 

в тази зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през 

годината (8 760 h).                                                                                                                                                                          

 Средният ветроенергиен поток за територията на община МЕЗДРА (W/m2):               

- На височина 10 м над повърхността -107 W/m2                                                                                         

- На височина 25 м над повърхността -156 W/m2                                                                                                        

- На височина 50 м над повърхността – 201 W/m2                                                                                                 

- На височина 100 м над повърхността – 255 W/m2                                                                                         

От данните е видно че, на територията на община мездра енергийната 

мощност е в границите от 100 до 255 W/m2.                                                                                

.         Ветрови потенциал по сезони в проценти от средногодишния                                                        

- Зима - 41 %, пролет - 29%, лято -15%, есен -15%.  

 

5.4. ВOДНА ЕНЕРГИЯ                                                                                                                                                       

Водата все още е най-използваният възобновяем енергиен източник у нас, 

въпреки наблюдавания интерес към оползотворяване на слънчевата, вятърната, 

геотермалната енергия и биомасата. Страната ни разполага с дългогодишни 

традиции при производството на електроенергия от водноелектрически 

централи, а в настоящия момент редица икономически и екологични фактори 

насочват голяма ч аст от предприемачите към инвестиции в този сектор и най-

вече в малки и микро ВЕЦ-ове. Сред причините за повишения инвестиционен 

интерес към изграждането на централи с мощности до 10 000 kW са дългият 

период на експлоатация на съоръженията и ниските разходи, свързани с 

производството и поддръжката, както и сигурността на инвестицията, макар и 
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при относително дълъг срок на откупуване. Предимство се явява и фактът, че 

малките ВЕЦ-ове на течащи води не използват предварително резервирани водни 

обеми, като така се избягва изграждането на язовирна стена и оформянето на 

язовирно езеро. Енергийният потенциал на водния ресурс, който се използва за 

производство на електроенергия от ВЕЦ е силно зависим от сезонните и 

климатични условия. Оценката на ресурса се свежда до определяне на водните 

количества(m3/s). Производството на електрическа енергия от ВЕИ в България е 

почти изцяло базирано на използването на водния потенциал на страната. 

Поради това то е силно зависимо от падналите валежи през годината и в периода 

1997 г. – 2008 г. варира от 1733 GWh до 4338 GWh. През последните години 

оползотворяването на хидроенергийния потенциал в страната е насочено към 

изграждането на малки водноелектрически централи (МВЕЦ). Разграничаването 

на малки, мини и микро водноелектрически централи е условно и се използва 

най-вече от експертите в бранша, въпреки че е прието в почти всички страни по 

света. Класифицирането се извършва на база инсталирана мощност. В 

категорията малки ВЕЦ спадат централи с инсталирана мощност равна или по-

малка от 10 МW, мини ВЕЦ се наричат централите с мощност от 500 до 2000 kW, а 

микро ВЕЦ - до 500 kW.  

Територията на общината попада в Черноморската водосборна област, 
подобласт на директно оттичане към река Дунав, Дунавски водостопански 
район.                                                                                                                                                                          
Повърхностни води  Основна водна артерия на територията на общината е 
река Искър и нейните притоци (Моравешка, Крапешка, Типченишка, Боденска и 
др.). Реката води началото си от Рила планина. Река Искър е единствената река 
в страната, която извира от Южна България, пресича Стара планина и се влива в 
река Дунав. Средният наклон на реката е 6,7%, гъстота на речната мрежа е 1,1 
км/кв. км., а водосборната площ 8 646 кв. км. В река Искър се вливат 25 притока. 
Водното й количество е изобилно и сравнително постоянно. Режимът на оттока 
е регулиран от изградената хидротехническа система. Общината попада в 
средното течение на реката. Сравнително стръмния релеф в Искърското дефиле 
предопределя бързото оттичане на временните валежни води към реката. 
Поради големите разлики в надморската височина във водосбора тези 
стойности се изменят в широки граници: от 811 мм за станция Враца до над 
1100 мм в най-високите части на водосбора.                                                                           
Основните хидроложки показатели за района са както следва:                                                          
 модул на годишния отток: 7,5-10 л/сек.км2;                                                                                                       
 модул на зимния отток: 4-5 л/сек.км2;                                                                                                                             
 модул на пролетния отток: 7,5-10 л/сек.км2;                                                                                                     
 модул на летния отток: 2-3 л/сек.км2;                                                                                                                   
 модул на есенния отток: 3-4 л/сек.км2;                                                                                                            
 продължителност на периода на пълноводие: 4 месеца (февруари-юни);                                      
 продължителност на периода на маловодие: 2 месеца (август-октомври);                            
 обем на оттока през периода на пълноводие: 50% от годишния отток;                                                                                                                        
 обем на оттока през периода на маловодие: 5-10% от годишния отток. 
Основните орохидрографски елементи на река Искър при ХМС 112 (с. 
Ребърково) са следните:                                                                                                                                                       
 площ на водосборната област- 4 824 км2;                                                                                            
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 среден наклон на реката- 11,9%;                                                                                                                                                          
 дължина на реката- 192,3 км.;                                                                                                                     
 среден наклон на водосборната област - 0,19 ;                                                                                  
 гъстота на речната мрежа- 1,30 км/км2;                                                                                                                                
 залесеност- 48%.                                                                                                                                  
.    Предвид климатичните зоналности на водосбора реката е с дъждовно-снежно 
подхранване и неустойчиво фазово разпределение на оттока. Фазата на 
пълноводие е пряко свързана със снеготопенето, а на маловодието е през 
периода юли-август месец.                                                                                                                    
Подземни води Съгласно хидроложкото райониране, подземните води се 
отнасят към Севернобългарския хидрогеоложки район. Подземните води в 
района на Искърското дефиле се обособяват в две групи - подземни води в 
кватернерните отложния и подземни води в Старопланинските интрузиви. 
Подземните води в кватернера са привързани към алувиалните и 38 
пролувиални отложения в терасата на река Искър. Алувиалните отложения са 
представени от чакъли, пясъци и по-рядко глини. Грунтовите води са в пряка 
хидравлична връзка с водите на река Искър. Старопланинските интрузиви са 
представени от гранодиорит-гранитов комплекс. В него се различават два типа 
подземни води: пукнатинно-грунтови и пукнатинно-жилни. Те се дренират във 
вид на извори с дебит от 0.02 до 0.5 л/с за пукнатинно-грунтовите и от 0.5 до 60 
л/с за пукнатинно-жилните. По химичен състав те са пресни и ултрапресни. За 
формирането на подземните води в района на Искърското дефиле на първо 
място значение имат геоложките фактори. За карстовата зона Черепиш 
естественото дрениране на карстовите води се оценява на около 400 л/с. 
Оцененото водно количество на карстовите води е около 39% от годишната 
сума на валежите, изчислена средно на 1 030 мм/год.                                            
Изградените МВЕЦ на територията на общината са посочени в Таблица №2. 

 

5.5. БИОМАСА  

 Терминът „биомаса" означава органична материя с растителен или животински 

произход. „Биомаса" е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За 

добиването и не е задължително поголовно изсичане на дърветата, а възможно 

най-добре да се използва дървесния отпадък.  

Вид биомаса:  

• Биомаса - горска дървесина.  

• Биомаса от дървопреработването.  

• Биомаса от селско стопанство.  

• Биогаз.  

          Биомаса от горска дървесина От всички ВЕИ, биомасата (дървесината) е 

с най-голям принос в енергийния баланс на страната. Енергията, получена от 

биомаса е 2.8 пъти повече от тази, получена от водна енергия.  

Нарастването на потреблението на биомаса, особено на дървесина за енергийни 

цели, е световна тенденция. Биомасата е ресурс, чието по-широко използване 

позволява намаляване на зависимостта от внос на енергийни ресурси, 

допринася за сигурността на енергийните доставки и оказва сравнително по-
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малко въздействие върху околната среда, в сравнение с конвенционалните 

горива. Именно тези предимства са причина за мащабното й използване в 

страните от Европейския съюз. България, като страна, чиято зависимост от внос 

на енергийни ресурси е над 70 %(при отчитане на ядрената енергиякато вносен 

енергиен ресурс) е необходимо да положи усилия за ефективно усвояване на 

потенциала от биомаса. Общо залесената площ възлиза на 3 651 243 ха (което 

представлява около 33 % от територията на България). Процентното 

разпределение по видовете гори е илюстрирано на следващата фигура:  

  

                                                                          Фигура №10 Биомаса - горска дървесина  

 
 

Биомаса от селскостопански растителни отпадъци Твърдите 

селскостопански отпадъци се генерират при отглеждането на земеделски 

култури и тяхното количество е в пряка зависимост от добитата годишна 

реколта и реколтивираните  площи.Те имат голям и  неизползван потенциал 

За балиране и транспорт на сламата има подходяща технология. Необходимото 

оборудване в голяма степен е налице и днес не се използва с пълния си 

капацитет. Засега няма опит и специализирано оборудване за събиране, 

уплътняване и транспорт на стъбла от царевица, слънчоглед и др., но този 

проблем може да бъде решен в кратки срокове без големи разходи.  

За отпадъците от лозята и овощните градини може да се използва 

оборудването, което ще надробява отпадъците от горското стопанство.              

Повишаване на КПД на устройствата за изгаряне на дърва за огрев  

Заместването на течни горива и електроенергия за отопление в бита, което е 

естествен процес, свързан с високите цени на тези енергоносители, от друга 

страна води до масовата употреба на примитивни и евтини печки с нисък КПД 

и голям разход на ръчен труд за обслужването им. Съвременните котли с висок 
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КПД са сравнително скъпи (около 100 лв/kW(t). Голямо значение ще има 

поощряване на производството и използването на поефективни съоръжения за 

изгаряне на дървесина с малка мощност за бита. При използването на дървесина 

самостоятелно е възможно да се използват утилизатори с кондензация на 

димните газове и по този начин да се използва горната работна калоричност на 

дървесината което е особено полезно когато горивото е с висока влажност 

Приоритетно изграждане на когенерационни инсталации на биомаса  Не 

бива да се подценява и използване на дървесината и сламата за комбинирано 

производство на топлина и електрическа енергия. За изграждането на нови 

централи са необходими значителни инвестиционни разходи. В много случаи, 

обаче дървесните и растителни отпадъци могат да бъдат оползотворяване в 

съществуващи централи, които сега употребяват природен газ и мазут, към 

които да се изгради допълнително инсталация за изгаряне на биомаса. В този 

случай ще се използват всички съоръжения на централата (топло-преносна 

мрежа и съоръжения за производство на електроенергия), които изискват 

големи инвестиции. ефект. Заместването на въглища в централи за 

когенерация може да има само екологичен ефект, но ще оскъпи 

произвежданите топло и електроенергия.                                                                

Отстраняването на законови, институционални и организационни пречки пред 

реализирането на подобни проекти ще бъде особено ефективно.         

Оползотворяване на индустриални отпадъци            Изключително 

ефективна е употребата на дървесни отпадъци в предприятията, в които те се 

образуват, тъй като отпадат разходите за транспорт и събиране и се спестяват 

разходите за депониране на тези отпадъци в сметища. Произведената енергия 

може да се използва в централата или котелната на предприятието за 

производство на електроенергия и пара за технологични нужди.                                                                                          

Потенциал на биомасата в България. Обобщени данни за потенциала на 

биомаса в България са дадени в Таблица №5    

 
Вид отпадък  

ПОТЕНЦИАЛ   

Общ   Неизползван   

  ktoe  ktoe  %  

Дървесина  1 110  510  46  

Отпадъци от индустрията  77  23  30  

Селскостопански растителни отпадъци  1 000  1 000  100  

Селскостопански животински отпадъци  320  320  100  

Сметищен газ  68  68  100  

Рапицово масло и отпадни мазнини  117  117  100  

Общо     2 692  2 038  76  

         Таблица   №5   Потенциал на биомасата в България 
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Фиг.  №11.   Разпределение на общия потенциал на биомаса 

 

 

Общата площ на община Мездра е 519,112 кв. км., като близо 37,8% от нея са 
заети от гори. По-голяма част от ландшафтите са антропогенизирани. Около 
70% от залесените площи попадат в подпояса на равнинно-хълмистите дъбови 
гори и подпояса на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори. 
Горите и другите земи, включени в горския фонд на общината се стопанисват 
от Държавно горско стопанство (ДГС) Мездра. Средният размер на годишното 
ползване от горите е около 150 000 куб. м. стояща маса (с клони), в която най-
голям е делът на дървата, отпада и дребната строителна дървесина. От 
страничните ползвания от горите са застъпени паша на едър и дребен добитък 
(кози), добив на листников фураж и сено, бране на горски плодове, липов цвят, 
гъби и др.                                                                                                                                                                            
По форма на собствеността горските се разпределят както следва:                                               
 Държавен горски фонд (ДГФ) – 14 520 ха;                                                                                       
 Частни физически лица – 5 048 ха;                                                                                                                                  
 Частни юридически - 281 ха;                                                                                                                                   
 Общинска собственост - 293 ха;                                                                                                                      
 Собственост на религиозни организации - 14 ха.                                                                                        
По видов състав, горите в общината се разделят, както следва:                                                          
 Иглолистни – 1350 ха;                                                                                                                                    
 Широколистни високостеблени – 2773 ха;                                                                                                
 Издънкови за превръщане в семенни – 9782 ха;                                                                                      
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 Вискостеблени – 5453 ха.                                                                                                                                 
.      Освен тези площи в общата цифра на горските територии има и незалесена 
площ /поляни, ливади, пътища, просеки, скали, сипеи, реки с площ 798 ха./. 
Горите с държавно значение са разпределени в следните групи: гори със 
специално предназначение (защитни и рекреационни гори и територии, 
защитени природни територии и др.), гори със стопанско предназначение и 
горски пасища. Горите и земите в защитените територии също са със специални 
функции и мероприятията в тях се определят от Закона за защитените 
територии.                                                                                                                                                            
На територията на Държавно горско стопанство „Мездра“ площта на 
насажденията и културите в защитните и рекреационни гори и горите в 
защитените територии са 67% от цялата залесена площ.  

 

 

5.6. БИОГОРИВА  

         Биоетанол   Биоетанола е без токсични съставни части и без съдържание на 

сяра и има безотпадно производство. В специална европейска директива, която 

има за цел да увеличи използването на биогорива в страните от общността е 

предвидено, че всички страни членки трябва да увеличат използването на 

биогорива до 5.75% от общата си консумация на горива до 2010 г. Освен това в ЕС 

действа и регламент с препоръчителен характер, който предвижда от 2007 г. 

петролните рафинерии да закупуват биоетанол и да го смесват с традиционния 

бензин в съотношение 2% към 98%. Тъй като възможността за добавяне на 

биоетанола към бензина е доказана, възможните ограничения пред използването 

на биоетанола ще дойдат основно от:                                                                                                   

Недостиг на суровина, тъй като тя се използва и за производството на продукти с 

по-висока пазарна стойност от биогоривата или ще се изнася;                                                                       

Разходите за производство все още са по-високи от тези на бензина.                                             

Трябва да се имa предвид, че производството на биоетанол от захарно цвекло 

позволява да се произведе до 4 пъти повече гориво в нефтен еквивалент от 

единица площ в сравнение с биодизела от растителни мазнини.                                     

Биодизел  Перспективите за производството му са благоприятни защото:                      

-         Не изисква подмяна или модификации на съществуващия автомобилен парк 

и инфраструктура за продажба;                                                                                                             

-          Може да се използва, както в чист вид, така и да се смесва с петролния дизел; 

-          Производствените разходи вече са близки до тези на горивото от петрол и 

ще се променят в полза на биодизела в бъдеще;                                                                          

-          Технологията за производство е сравнително проста и производството на 

необходимото оборудване може да се извършва и у нас (Това се отнася с пълна 

сила и за биоетанола);                                                                                                                                       

-         Използването му намаляване износването и удължава живота на 

двигателите;                                                                                                                                            -         

Използването на биодизел води до намаляване на емисиите на двигателите с 

вътрешно горене на вредни вещества, като сажди, фини прахови частици, липсват 

емисии SO2, освен това биодизелът има нулев потенциал на отделяне на CO2 

(правят изключение емисиите на азотни окиси, които се увеличават с 15                     
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.          Чисти  растителни масла   Чисти растителни масла се добиват от 

маслодайни култури като рапица, слънчоглед, соя и палми. Маслата се добиват 

механично или чрез химически разтворители от маслодайни семена. Големия 

вискозитет, слабата термална и хидролитична стабилност и ниското октаново 

число са типични характеристики на растителните масла, което прави 

използването им в системи за преобразуване на енергия по-трудно. Затова 

растителните масла се подлагат на естерификация и се  получава биодизел, който 

се използва в немодифицирани двигатели. Въпреки това, в сравнение с биодизела 

чистите растителни масла предлагат предимството на по-ниските разходи и по-

добрия енергиен баланс (по-малко потребление на енергия при производствения 

процес). Затова съществуват примери за използване на не  естерифицирано 

растително масло в модифицирани дизелови двигатели.                              .                                 

.              Сметищен газ - добивът му е възможен само в големи и модерни сметища. 

Сметищата са най-големият източник на метан, произведен вследствие дейността 

на човека. Метанът е един от най-силните парникови газове с 21 пъти по-голям 

ефект върху глобалното затопляне в сравнение с въглеродния двуокис за 100-

годишен времеви хоризонт и неговото изгаряне намалява вредното въздействие 

на сметищата върху околната среда. Ефектът от изгарянето на метан се изразява 

и в заместване на произволните на нефта горива. Оползотворяването на 

сметищен газ води до намаляване на миризмата в районите около сметището и 

намаляване на опасността от образуване на експлозивни смеси в затворени 

пространства (най-вече сградите на самото сметище). Не е за пренебрегване и 

икономическият ефект от оползотворяването на газа, изразен в производство на 

енергия и създаване на работни места. С увеличаване броя и размерите на 

сметищата се увеличава и технически използваемия потенциал на сметищен газ. 

От друга страна в по-далечна перспектива, след 30-50 години е възможно 

намаляване количеството на депонираните отпадъци с развитие на технологиите 

за рециклиране, компостиране и т.н. на отпадъците. Трябва също така да се 

отчита, че намаляване количествата на сметищен газ започва 10-15 години след 

намаляване количеството на депонираните отпадъци. Енергийното 

оползотворяване на сметищния газ (съдържащ 50-55% метан) има голям ефект за 

намаляване емисиите на парникови газове.                                                                               

Сметищният газ се образува в резултат на бактериологичното разлагане на 

органичната компонента на битовите отпадъци в четири фази:                                                          

I. Първа фаза – аеробно разграждане. Аеробни бактерии използват наличния 

кислород за разделяне на дългите въглеводородни вериги;                                                             

II. Втора фаза – киселинна фаза. След изчерпване на количествата кислород 

процесът на разграждане става анаеробен и бактериите преобразуват продуктите 

от предишната фаза в оцетна, млечна и мравчена киселина и алкохоли като 

метанол и етанол;                                                                                                                                                        

III. Трета фаза – метанова фаза. Тя настъпва когато определени анаеробни 

бактерии започнат да използват органичните киселини от предишната фаза и 

формират ацетати, което води до намаляване на киселинността. Появяват се 

бактерии, които произвеждат метан.                                                                                                                                          

IV. Четвърта фаза – същинска метанова фаза. Тя започва, когато отделянето на 

сметищен газ достигне относително постоянно ниво и трае повече от 20 години 
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след затваряне на сметището.                                                                                                                       

.           Използване на биогоривав транспорта                                                                             

Все още на биогоривата се гледа като на алтернатива на конвенционалните 

горива. Но 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 – гориво 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.                                                                                            

Биодизелът, като алтернатива на конвенционалното дизелово гориво е един 

много переспективен 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, опасността от войни и др.   Биодизел е 

гориво, произведено от биологични ресурси различни от нефт. Биодизел може да 

се произвежда от растителни масла (в зависимост местонахождението на 

производството това, което е традиционна култура за континента за Южна и 

Северна Америка от соя, за Европа от рапица и слънчоглед, за Азия от кокос) или 

животински мазнини и се използва в автомобилни и други двигатели. Това е най-

перспективното и екологично чисто гориво. Биодизел се произвежда също и от 

използвани мазнини. Биодизелът подобрява работата на двигателя, увеличава 

мощността му, не съдържа сяра, намалява разхода на гориво и не на последно 

място - биодизелът е по-евтин от конвенционалния дизел, тъй като не се облага с 

акциз. Изгарянето на този вид гориво в цилиндъра на двигателя не е съпроводено 

с образуването на нагар и отделянето на т.н. сажди. Най-големите предимства на 

това гориво са: добиване от ежегодно възобновяеми източници; на практика не 

замърсява околната среда.                                                                                                  

Приложение Биодизелът може да се използва като чист биодизел (означение 

В100) или може да се смесва с петродизел в различни съотношения за повечето 

модерни дизелови мотори. Най-популярната смеска е 30/70. Като 30% е 

биодизелът а 70% е петродизел. Чистият биодизел (В100) може да бъде наливан 

директно в резервоара за гориво. Както и петродизела, биодизелът през зимата се 

продава с добавки предпазващи горивото от замръзване.                                                              

Важно е да се знаят следните факти                                                                                                   

.            Биодизелът отделя само толкова въглероден двуокис, колкото е необходим 

при растежа на растенията.                                                                                                             .            

.            Биодизелът не съдържа сяра, следователно не създава опасност от 

киселинни дъждове, унищожаване на горите и др.                                                                                    

.            Биодизелът се разгражда бързо биологично и намалява посредством това 

опасността при транспорт, съхраняване и използване за почвите и подпочвените 

води.                                                                                                                                                                             

.             Биодизелът и конвенционалният дизел могат да се смесват безпроблемно.  

.             Биодизелът има по-добри смазочни качества и намалява износването на 

мотора.                                                                                                                                                                                             
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Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в 
транспорта на територията на община Мездра е в съответствие с разпоредбите 
на Закона за енергията от възобновяеми източници, горивата за дизелови и 
бензинови двигатели се предлагат на пазара, смесени с биогорива в определени 
процентни съотношения. На територията на общината няма градски обществен 
транспорт, а междуградските линии се предоставят от общината на външни 
фирми, осигуряващи услугата..  

Консумацията на горива от автомобилите, собственост на община Мездра за 
2020 година е както следва: - Дизел – 64 706 литра за година, като количеството 
на примеса „биодизел” възлиза на 3882,4 литра. - Бензин – 10 940 литра за 
година, като количеството на примеса „биоетанол” възлиза на 765,8литра.  
Бъдещото потребление на биогорива в транспорта на територията на община 
Мездра зависи изцяло от разпоредбите на чл. 47 на ЗЕВИ, според които 
увеличението на обемните единици биогорива се увеличава постепенно до 
следните стойности: - Биодизел – 6% от 01.07.2012 г.; - Биоетанол или етери, 
произведени от биоетанол – 9% от 01.03.2019 г. На територията на община 
Мездра няма изградени предприятия за производство на биогорива, поради 
липса на инвеститори и недостиг на наличната суровина за неговото 
производство. На този етап количеството на произвежданите енергийни 
култури задоволява единствено нуждите на селскостопанските производители., 
като основни възобновяеми енергийни източници за задоволяване на 
енергийните потребности                                                                                                            

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ: Община Мездра има най-голям потенциал за използване 
на слънчевата енергия, следвана от енергията от биомаса и водната енергия, 
като основни възобновяеми енергийни източници за задоволяване на 
енергийните потребности. 

 

6. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ  
Изборът на подходящите мерки, дейности и последващи проекти е от особено 

значение за успеха и ефективността на енергийната политика на Община Мездра. 

При избора на дейности и мерки е необходимо да бъдат взети предвид:                                                                    

- достъпност на избраните мерки и дейности;                                                                                                

- ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции;                                                                                         

- проследяване на резултатите.                                                                                                                                                      

- контрол на вложените средства.                                                                                                                                                        

За насърчаване използването на ВЕИ са подходящи следните мерки:                                                                                                                                                                               

- Административни мерки                                                                                                                                                             

- Финансово-технически мерки 

 

 6.1. АДМИНИСТРАТИВНИ  МЕРКИ                                                                                                        

При изготвяне на дългосрочните и краткосрочни програми за оползотворяване 

на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на 

общината следва да бъдат заложени и списък от административни мерки, имащи 

отношение към реализирането на програмите.                                                                                               

- При разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени 

планове за населените места в общината да се отчитат възможностите за 

използване на енергия от възобновяеми източници;                                                                      
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- Да се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, съществуващите и да 

не допускат приемане на нови административни ограничения пред инициативите 

за използване на енергия от възобновяеми източници;                                                                        

- Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти за достъп и 

потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане 

от възобновяеми източници, потребление на газ от възобновяеми източници, 

както и за потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в 

транспорта;                                                                                                                                                                                         

- Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти на 

индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от възобновяеми източници;                                                                                      

 - Общината да провежда информационни и обучителни кампании сред 

населението за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на 

развитието и използването на енергия от възобновяеми източници. 

 

Препоръчителни административни мерки за Община Мездра:                                                   

 Въвеждане на енергиен мениджмънт в общината, функционираща общинска 

администрация в съответствие с регламентираните права и задължения в 

ЗЕВИ.                                                                                                                                                                   

 Съгласувано и ефективно изпълнение на програмите за насърчаване 

използването на ВЕИ.                                                                                                                                     

 Ефективно общинско планиране, основано на нисковъглеродна политика.                              

 Съобразяване на общия и подробните устройствени планове за населеното 

място в общината с възможностите за използване на енергия от ВЕИ.                                       

 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 ВИ.                                

 Намаляване на разходите за улично осветление, чрез въвеждане на 

комбинирани системи с внедрени соларни панели.                                                                            

 Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на 

нови.                                                                                                                                                                              

 Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени 

сгради.                                                                                                                                                                      

 Изграждане и експлоатация на системи за производство на енергия от 

възобновяеми енергийни източници.                                                                                                      

 Стимулиране производството на енергия от биомаса.                                                            

 Провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за 

мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и 

използването на енергия от възобновяеми източници  

 

6.2. ФИНАНСОВО ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ                                                                                               

Технически мерки: Общинските програми за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници трябва да отразява наличието и 

възможностите за съчетаване на мерките за оползотворяване на енергията от 
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възобновяеми източници с тези, насочени към повишаване на енергийната 

ефективност.                                                                                                                                                               

-         Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за 

енергийна ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно 

обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради общинска собственост 

или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска;                                            

-           Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от 

възобновяеми източници върху покривните конструкции на сгради общинска 

собственост или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска; 

-            Подмяна на общинския транспорт, използващ конвенционални горива с 

транспорт използващ биогорива при спазване на критериите за устойчивост по 

чл. 37, ал.1 от ЗЕВИ и/или енергия от възобновяеми източници;                                                                                      

-            Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при 

изграждане и реконструкция на мрежите за улично осветление на територията на 

общината;                                                                                                                                                                                        

-             Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при 

изграждане и реконструкция на парково, декоративно и фасадно осветление на 

територията на общината.                                                                                                                                       

-             Мерките ще следват критериите на Стандарт  БДС – ISO  50001/2018  и ще 

се съчетават с мерките, заложени в НПДЕВИ. 

 

Препоръчителни технически мерки за Община Мездра:                                                      
 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.                                                                                                     
 След изтичане на амортизационния срок на съществуващата система за 
улично осветление, изграждане на нова с използване на енергия от 
възобновяеми източници, като алтернатива на съществуващото улично 
осветление. Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия                                                                               
 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.                                                                                                               
Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за 
енергийна ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно 
обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради общинска 
собственост или сгради със смесен режим на собственост. Въвеждане на 
соларни осветителни тела за парково, градинско и фасадно осветление на 
територията на община Мездра.                                                                                                                   
Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия чрез 
използване на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие и 
животновъдство.  

 

Източници и схеми на финансиране: Подходите на финансиране на общинските 

програми са:    

                                                                                                                                                            

• Подход „отгоре - надолу": състои се в анализ на съществуващата законова рамка 

за формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното развитие. 
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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), Международен фонд „Козлодуй", договори с гарантиран резултат (ЕСКО 

договори или финансиране от трета страна).    

                                                                                                                                                                    • 

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,               може да 

доведе до предварителното определяне на финансовата рамка на програмата).   

                                                                                                                                                                

Основните източници на финансиране на настоящата НПИЕВИБ са:                                                 

 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. Конкретни източници по финансиране до 

2020 година:                                                                                                                                                                                         

 Оперативна програма „Региони растеж“ 2014 – 2020 г. ;                                                                                                                  

 Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ ;                                                                                                       

 Национален доверителен екофонд; o Финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014 – 2021 г. ;                                                                                                                                                                                     

 Оперативна програма „Развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;  

 

 

Забележка: Информацията за схемите на финансиране е достъпна 
на Интернет страницата на АУЕР /финансиране/. 
 

7. ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА. ПРОЕКТИ 

 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 
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рационално използване на енергийните ресурси, тяхното производство и 

доставка. Община Мездра  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 ресурси и насърчаване прилагането на мерките за енергийна 

ефективност.  
Като местен орган на управление, Община Мездра определя местната енергийна 

политика по възобновяеми източници, дефинира приоритетите в развитието й и 

създава условия за изпълнение на местни енергийни инициативи в качеството си 

на:  

  

 
 

                                                                                                                                                                   

Обектите на въздействие, планираните изграждания на ВЕИ и инсталации 

за биогорива и  проектите за изпълнение на дейностите се конкретизират в 

Краткосрочните програми за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Мездра. 

 

 

 

8.  НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА  
 

Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от 

общинските съвети, които определят достигнатите нива на потребление на 

енергия от възобновяеми източници на територията на общината, вследствие 

изпълнението на Програмата.  

ОБЩИНА 
 Мездра 

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. 
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За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична 

оценка на постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови 

средства и постигнатите резултати, което служи като основа за  определяне 

реализацията на проектите. 

 8.1. SWOT АНАЛИЗ                                                                                                                                                       

В SWOT анализът са посочени синтезирано основните фактори, влияещи върху 

процеса на насърчаване на използването на ВЕИ – вътрешни фактори – силни и 

слаби страни и външни фактори – възможности и заплахи.  
                                                                        Таблица №6 SWOT анализ  

  

Силни страни/Strengths  Слаби страни/Weaknesses    

S1 Относително чист район - 

почти липсват замърсяващи  

производства;  

S2: Подобрени енергийни 

характеристики на сгради,чрез 

въвеждане на пакети от мерки за 

енергийна ефективност;  

S3: Наличие на експертиза и 

ресурс в Общинската 

администрация за подготовка и 

реализация на дългосрочни  

проекти;  
S4: Осъзната роля на местната 

власт като модел на 

интелигентно енергийно  

поведение;  
  

S5:Наличие на задоволителен  
потенциал на ВЕИ в общината;  

  

S6:Наличие на специализирани 

организации, фирми и 

специалисти в общината за 

разработване и изпълнение на 

проекти в сферата на ВЕИ.  

W1: Обща тенденция към значително 

нарастване на потреблението на 

електрическа енергия, съответно 

нарастване на дела на отделяните вредни 

емисии в атмосферата;  

W2: Недостатъчен брой реализирани 

проекти за ВЕИ;  

W3: Недостатъчно ниво на 

информираност на обществеността 

относно начините за рационално 

използване на енергията и изпълнение на 

мерки за пестене на енергия;  

W4:  Недостатъчна  активност  от  

различните заинтересовани страни  
  
  

  
W5: Недостатъчно финансиране на ВЕИ и 

ЕЕ дейности;  

  

  
W6: Недостатъчни финансови ресурси за 

провеждане на местната политика в 

областта на ВЕИ.  

Възможности/Opportunities  Заплахи/Threats  
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O1: Инсталиране на системи, 

използващи енергия от ВЕИ;  

O2: Въвеждане на пакети от 

мерки за енергийна 

ефективност в сградите и 

промишлените съоръжения; 

O3: Наличие на финансови 

механизми, подпомагащи 

въвеждането на мерки за ЕЕ и 

ВЕИ;   
O4: Контрол върху 

енергопотреблението в 

обществените сгради;  

O5: Успешни партньорства – 

ПЧП; ЕСКО схеми и др.;   

O6: Популяризиране на 

ползите и възможностите за 

използване  на 

възобновяемите енергийни 

технологии в жилищния 

сектор, промишлеността и 

транспорта;  

O7: Европейско и национално 

законодателство, 

стимулиращо производството 

и потреблението на  

електроенергия от ВЕИ;  
  

O7: Наличие на национални и 

европейски програми за 

насърчаване използването на 

ВЕИ;  

  

O8:Наличие на организации 

на фирми и специалисти в 

общината и региона с опит в 

разработване и изпълнение на 

проекти в сферата на ВЕИ;  
Наличен ресурс за привличане 

на местни и  

чуждестранни инвестиции;  
  

  

T1:  Несигурност  на  доставките  на  

природен газ ,липса на независимост T2: 

Повишаване цените на енергийните 

ресурси;  

  
  

T3: Висока цена на възобновяемите 

енергийни технологии;   

  
  

T4: Либерализация на пазара на 

електроенергия и свързаните с това 

рискове при избора на доставчик на 

енергийни услуги;   
Т5: Запазване и/или забавяне темпа на 

използване на биогорива в обществения и 

частния транспорт; Т  

Т6: Продължаваща тенденция за внос на 

стари автомобили;  

  
  

  
T7: Липса на достатъчен собствен ресурс 

за реализиране на ефективна общинска 

политика за насърчаване използването на 

ВЕИ и реализиране на конкретни 

проекти;  

  

T7: Непоследователна национална 

политика в областта на ВЕИ, влияеща 

върху инвестиционния интерес в 

сектора;  

  
  

T7: Възможна бъдеща промяна на 

националната политика за насърчаване 

използването на ВЕИ.  

  
  

 

 

              Изпълнението на ОПНИВЕИ е свързано с организирането и контрола на 

дейностите за насърчаване на използването на ВЕИ. По вече коментирани 

причини тези дейности трябва да се изпълняват и координират съвместно с 

дейностите по ЕЕ.   
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Необходимо е да бъде създадено звено (или обособена дейност в отдел) за 

ЕЕ и ВЕИ, в което да влизат различни специалисти, работещи в тези сектори. Това 

звено ще отговаря за пропагандиране на сектора и провеждането на политика на 

общината за ЕЕ и ВЕИ и постигане на икономически и екологични ползи. То ще 

организира създаването и поддържането на информационна база за 

енергопотреблението в Общината и бази данни по ЕЕ и ВЕИ. Звеното ще прави 

анализи и оценки и ще координира изпълнението на предвидените мероприятия. 

Изпълнението на конкретните мерки по програмата могат да се реализират и чрез 

привличане на външни специалисти чрез обществени поръчки.  

Важна функция, която трябва да се възложи на това звено е отчитането на 

изпълнението на настоящата на Програмата регламентирано в Наредба № РД-16-

558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез 

Националната информационна система за потенциала, производството и 

потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България, и 

по специално чл.8 от Наредбата, отчитането по Закон за енергийната ефективност 

и Закон за възобновяеми енергийни източници и биогорива  

  

До 31 март на всяка година, служителите на общинска администрация Мездра и по 

специално звеното и/или отдела по ЕЕ и ВЕИ трябва да отчитат изпълнението на 

ОПНИЕВИБ пред Агенция за устойчиво енергийно развитие информация за 

изпълнението чрез попълване на отчетна форма:  

  

Мерки за въвеждане на ВЕИ, очаквани резултати и индикатори за тяхното 

измерване  

                                                                                                                                               Таблица  №6 

№ Мерки за ЕЕ Очаквани 
резултати 

Индикатор Мяр
ка 

Източник на 
информация 

1. Насърчаване 
използването на 
енергия от 
възобновяеми 
източници в 
публичния и 
частния сектор 
Въведени ВЕИ в 
общински сгради и 
намаляване 
потреблението на 
енергия в тях 

1.Въведени ВЕИ в 
общински сгради 
и намаляване 
потреблението на 
енергия в тях   
2.Намаляване 
разходите в 
общинския 
бюджет Въведени 
ВЕИ в жилищни 
сгради 
3.Повишаване на 
комфорта на 
обитаване на 
4.Намаляване 
потреблението на 
енергия в 
общината 
обектите  

Общински 
сгради с 
въведени ВЕИ  
Частни 
жилищни сгради 
с ВЕИ 
Количество 
спестена 
енергия 
Количество 
спестени емисии 
на СО² Икономии 
в общинския 
бюджет 
 

брой 
 
 
 
брой 
 
 
kWh  
 
тон  
 
 
лева 

   Технически и 
работни 
проекти,  
    Издадени 
разрешения за 
строеж;      
.   Справки за 
потребявано 
количество ел. 
енергия      .    
Годишни 
отчети за 
изпълнение на 
общинския 
бюджет 
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2. 

Стимулиране на 
бизнес сектора за 
използване на ВЕИ 
и привличане на 
местни и чужди 
инвестиции. 

1.Инсталирани 
фотоволтаични 
и/или слънчеви 
системи върху 
големи покривни 
и сградни площи 
на. 
производствени 
предприятия, 
складове, 
търговски и офис 
сгради; 
2.Намаляване 
потреблението на 
енергия; 
3.Подобряване 
условията на 
труд. 

Обновени 
производствени 
сгради 
 
Количество 
спестена 
енергия;  
 
Количество 
спестени емисии 
на СО² 

 
 
брой 
 
 
 
kWh 
 
 
 
тон 

Технически и 
работни 
проекти; 
Издадени 
разрешения за 
строеж 
 
Справки за 
потребявано 
количество ел. 
енергия 

 
3. 

Използване на 
енергия от ВЕИ 
при осветление на 
улици, площади, 
паркове, градини и 
други имоти  
 
 
общинска 
собственост 

Извършено 
енергийно 
обследване на 
системата за 
улично 
осветление на 
територията на  
 
общината; 
Въведено 
хибридно улично 
осветление в 
община Мездра; 
Намаляване 
потреблението на 
енергия; 
Намаляване 
разходите в 
общинския 
бюджет. 

Монтирани 
хибридни 
осветителни 
тела; 
Количество 
спестена 
енергия;  
 
Количество 
спестени емисии 
на СО² 

 
Брой 
 
 
 
kWh 
 
 
тон 

Резюмета и 
доклади от 
извършени 
енергийни 
обследвания на 
уличното 
осветление;  
 
Справки за 
потребявано 
количество ел. 
енергия за 
улично 
осветление 
Годишни 
отчети за 
изпълнение на 
общинския 

 
4. 

 
Повишаване на 
квалификацията 
на общинските 
служители с цел 
изпълнение на 
проекти свързани 
с въвеждането и 
използването на 
ВЕИ 

Повишаване на 
квалификацията 
на общинските 
служители с цел 
изпълнение на 
проекти свързани 
с въвеждането и 
използването на 
ВЕИ 
насърчаване 
използването на 

Реализирани 
проекти в 
областта на ВЕИ  
Проведени 
обучения; 
Обучени 
общински 
служители за 
ВЕИ; 
 Създадени 
информационни 

 
 
 
брой 
 
 
 
брой 
 
 

Документация 
на 
реализираните 
проекти; 
Присъствени 
списъци, 
сертификати и 
други 
документи за 
проведени 
обучения; 
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ВЕИ и биогорива 
проекти и 
дейности 
Създадена 
информационна 
система за ВЕИ в 
община Мездра, 
включваща база 
данни за 
инвестиционните 
разходи и 
количествата 
произведена 
енергия. 

системи за ВЕИ в 
община Мездра 

 
брой 
 
 
 
 

Годишни 
справки от 
създадената 
информационна 

система за ВЕИ 
в община 
Мездра, 
включваща база 
данни за 
инвестиционни
те разходи и 
количествата 
произведена 

 
5. 

Повишаване на 
нивото на 
информираност 
сред 
заинтересованите 
страни в частния и 
публичния сектор, 
както и сред 
гражданите във 
връзка с ВЕИ 

Подобрена 
информираност 
на гражданите и 
бизнеса по 
въпроси, 
свързани с 
ползите от 
въвеждане на ВЕИ 

Проведени 
информационни 
кампании; 
Проведени 
семинари и 
обучения; 
Изработени 
информационни 
материали; 
Публикации в 
медии  

 
брой 
 
 
брой 
 
 
брой 
 
брой 

Присъствени 
списъци; 
Снимки; Копия 
на 
информационн
и материали; 
Копия на 
публикации в 
медии. 

      

      

 

 

  9. ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  
         Рисковете за реализиране на ОДПНИВИБ на община Карнобат за периода 

2019 – 2029 г. могат да бъдат обособени в следните групи:  
                   Ресурси - свързани с устойчивост на доставките (наличието) на 

енергоносители, биомаса, водни ресурси и др.;  

      Технически - включващи: разработване и изпълнение на инвестиционни 

проекти;  

      Инвестиционни - включващи: цена, себестойност, финансиране;  

      Експлоатационни: дали ще бъдат постигнати заложените резултати  

      Околна среда и възприемане – въздействие към околната среда. 

Естетическо възприятие.  

     Политически – свързани с промяна на националната политика по 

отношение на ВЕИ.  

 Оценката на рисковете е важен елемент при управление на Програмата за 

насърчаване на използването на ВЕИ. При оценката на рисковете могат да се 

ползват индикативните стойности на различните видове рискове, посочени в 

таблицата по-долу:    
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                   Таблица  №7 Индикаторни стойности на различните видове риск 

 

  
Индекс   

Ресурс от ВЕИ  Стойно 
ст   

Технически  Стой 
ност   

Инвестиционни  Стойн 
ост   

  
   
  
Показ 
атели  
  
  
  
   
  
  

  
Благоприятни 
климатични 
условия в т.ч.  
слънчева 
радиация, 
водни ресурси, 
ветрови 
потенциал.  
  

  
0   

  
Изготвяне на 
работни проекти 
по всички части  

  
4   

  
Цена на 
технологията   

  
3   

    Качество на 
оборудването  

3   Себестойност на 
произвежданата 
електоенергия  

3  

  
  

  
  

Качество на  
монтажа  
  

  
4  

  
Осигуряване на 
инвестиции  

  
2  

    Настройка на 
инсталацията   

4      

    Достъп и  8      

   свързване към 
мрежата   

   

    Достъп до терена  8       

Индекс  Експолотаци 
я  

Стойно 
ст   

Околна среда. 
Възприемане  

Стой 
ност   

Политики   Стойн 
ост   

   
  
  
   
  
  
   
  
  
Показа 
тели  
  

Надежност на 
технологията   

4   Възприемане от 
обществеността   

1   Промяна на 
законодателствот 
о (ЗЕ)   

2  

Експлоатацио 
нни разходи   

4   Влияние върху 
местната 
икономика  

0  Промяна на 
механизма за 
изкупуване на 
енергията от БЕИ   

8  

Честота на 
обслужването   

4   Влияние върху 
околната среда   

3   Въвеждане на нови 
правила и наредби   

4   

Гарантиран 
период на 
експлоатация   

6          

Гарантиран 
резултат от  
експлоатация 
та   

7           
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      В Таблицата по-долу  са дадени препоръки за управление на отделните видове 
рискове. Поради факта, че всеки отделен инвестиционен проект е уникален сам за 
себе си, се прави конкретна оценка на рисковете и се набелязват конкретни мерки 
за тяхното минимизиране.  

                                                                                                          Таблица № 8. Препоръки  

 

  Вид на 

риска  
Управление  Вид на риска  Управление   Вид на риска  Управление   

Индекс  Ресурси от 
ВЕИ   

Частично 

управляеми, чрез 

планиране на  
добива  
  

Технически   Референции  
за  
проектантски 

я екип. 

Референции 

за доставчика 

и  

Инвестиционе 

н  

  

Прединвестиционн 
и анализи. Оценка 

на статичните и 

динамични 

финансово- 

икономически 

показатели.  

    на 

монтажната 

фирма. 

Посещение на 

обекти 

извършени от 

технически 

екипи.  

  

 Оценка на пазарния  
потенциал  
  

Индекс   Експлоатац 

ия  
Обучение на 

персонала. 

Договори за 

гаранционна и  
извънгаранционн 
а  
поддръжка  
  

Околна среда. 

Възприемане.  

  

ОВОС. 

Превантивни 

дейности по 

време на  
изпълнението  
и 

експлоатация 

та.  
  

Политически  
  

Неуправляем  
  

 

 10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
             Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от 

общинските съвети, които определят достигнатите нива на потребление на 

енергия от възобновяеми източници на територията на общината, вследствие 

изпълнението на Програмата.  

За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави 

периодична оценка на постигнатите резултати, като се съпоставят вложените 

финансови средства и постигнатите резултати, което служи като основа за  

определяне реализацията на проектите.  

            Програмата на община Мездра за насърчаване използването на енергията 

от възобновяеми източници и биогорива, трябва да е в пряка връзка с Програмата  

по енергийна ефективност.   

              Резултатите от изпълнението на Програмата трябва да доведат до:  

• Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални 

горива и енергия на територията на общината;   
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• Повишаване сигурността на енергийните доставки;   

• 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.  

  

Изготвянето и изпълнението на общинската Програма за насърчаване на 

използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на 

община Мездра за периода 2021–2030 г. е важен инструмент за регионално 

прилагане на държавната енергийна и екологична политика. Общинската 

програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и 

биогорива има отворен характер и в целия си срок на действие ще се 

усъвършенства, допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни, 

обстоятелства, инвестиционни намерения и финансови възможности.  

  

  

Настоящата програма е приета на заседание на Общински съвет - Мездра      

с Решение №365              от Протокол №25/30.09.2021г.           
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