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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АУЕР – Агенция за устойчиво енергийно развитие
БГВ – бойлер за гореща вода
ВИ – възобновяеми източници
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници
ВИЕ – възобновяеми източници на енергия
ЕЕ – Енергийна ефективност
ЕО – Европейска общност
ЕС – Европейски съюз
ЕСБ – Енергийна стратегия на България
ЕСМ – енергоспестяващи мерки
ЕК – Европейска комисия
ЗБР – Закон за биологичното разнообразие
ЗВ – Закон за водите
ЗГ – Закон за горите
ЗЕ – Закон за енергетиката
ЗЕЕ – Закон за енергийна ефективност
ЗЕВИ – Закон за енергията от възобновяеми източници
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗРА – Закон за рибарство и аквакултури
ЗУТ – Закон за устройство на територията
ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух
КЕВР – Комисия за енергийно и водно регулиране
КЕП – крайно енергийно потребление
КПД - Коефициент на полезно действие
КЛЛ - Компактни луминисцентни лампи
кВт - Киловат
МВт - Мегават
л./сек – литра в секунда
МВтч - Мегават час
кВт/год - Киловата годишно
kWh - киловат час
kWh/m² - киловат час на квадратен метър
m3 – кубичен метър
МВтч/год - Мегават часа годишно
GWh - гигават часа
m/s – метра в секунда
МЕ - Министерство на енергетиката
МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МЗХ - Министерство на земеделието и храните
МПС – моторно превозно средство
НЛВН - Натриеви лампи с високо налягане
НПДЕЕ – Национален план за действие за енергийна ефективност
НСИ – Национален статистически институт
ООН – Организация на обединените нации
ОП – Оперативна програма
ПЕЕ – Програма за енергийна ефективност
РЗП – разгъната застроена площ
СС – сдружение на собствениците
УОТ – улично осветително тяло
ЮИР – Югоизточен район
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ВЪВЕДЕНИЕ
Енергийната ефективност може да се представи и като измерител за разумното
използване на енергията, което представлява функция от повишаване на ефекта от
дейностите, свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на разходите
за това без загубата на енергиен комфорт.
Енергийната ефективност, като елемент от политиката по устойчиво развитие, води
до:
• намаляване разходите за горива и енергия;
• повишаване сигурността на снабдяването с енергия;
• подобряване на топлинния комфорт;
• намаляване емисиите на парникови газове.
Понятието за енергийна ефективност е свързано не само с икономия, но и с извличане
на максимална полза от всяка единица енергия, чрез използването на съответните модерни
технологии за задоволяване на ежедневните нужди от потребление. Тя е най-лесният и
ефективен начин за намаляване на енергийната консумация и същевременно предотвратява
замърсяването на околната среда.
Повишаването на енергийната ефективност е един от основните инструменти, които
водят до постигането на заложените цели на държавната политика в областта на икономиката
и енергетиката не само на национално ниво, но и на местно. Реализирането на националната
политика по енергийна ефективност е възможно само с активното участие на Общините. От
техните действия зависи повишаването на енергийната ефективност на сградите и
комуналния сектор на съответната територия. Общините, като консуматори на енергия, имат
съществена роля в развитието на енергийната ефективност чрез изпълнението на заложените
в планове, програми и проекти енергоспестяващи мерки за намаляване на енергийната
консумация.
Реализацията на общинските програми за енергийна ефективност води до:
• намаляване на зависимостта на общините от доставка на енергия и
енергоносители;
• намаляване разходите за енергия и съответно повишаване на жизнения стандарт и
качеството на живот;
• повишаване конкурентоспособността на местната икономика;
• откриване на иновативни производства и нови работни места;
• ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и климата.
Общият стремеж при изпълнението на Програмите за енергийна ефективност е
намаляване на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт на страната чрез
намаляване потреблението на енергийни ресурси от крайните потребители на горива и енергия.
Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност (ПЕЕ) е задължителна
част от държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните
регионални и местни структури. Общинските програми за енергийна ефективност целят да се
намали нивото на енергопотребление в обектите - общинска собственост (сгради,
инсталации, улично осветление и др.), като по този начин да се даде пример на населението и
бизнеса с оглед генериране икономия на енергия в бита и индустрията.
Изпълнението на проекти и дейности за повишаване на енергийната ефективност е
един от приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2020 г.
Местните власти трябва да играят водеща роля в разумното използване на енергията.
Реализирането на местни програми, планове и проекти за устойчиво потребление на енергия
трябва да се превърне в неотменно задължение за всички общини в Европа, защото това носи
значителни ползи на местните общности.
Предвидените в настоящата програма мерки, проекти и дейности имат за цел
политиката по енергийна ефективност да се превърне в приоритетна на територията на
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община Божурище, като по този начин се повишат икономическия растеж и жизнения
стандарт на населението и се подпомогне опазването на околната среда.

І. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ
Общинската Програма за енергийна ефективност на община Божурище за периода
2018–2020 г. е разработена на основание чл.12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ),
обн. ДВ бр. 35 от 2015 г. и в съответствие с Националната стратегия по чл. 24 от ЗЕЕ,
Националния план за действие по енергийна ефективност и Указанията на Агенцията за
устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разработване на програми за енергийна
ефективност.
Общинската програма е подчинена на Енергийната стратегия на Република България
до 2020 г. и Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по
изменение на климата. Основните цели на пакета „Климат – енергетика” на ООН са:
• 20% намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. спрямо базовата година
по протокола от Киото;
• 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.
Настоящата програма е разработена и в съответствие със:
 Стратегия „Енергетика 2020” на Европейския съюз.
През 2007 г. Европейският съвет прие нови енергийни цели за 2020 г., т.нар. „триада 2020-20” за намаляване на емисиите на парникови газове с 20%, увеличаване на дела на
енергията от възобновяеми източници до 20% и подобрение на енергийната ефективност с
20%. Тези цели целят ефективното използване на ресурсите на Европа като се направят
важни промени в начина, по който Европа произвежда и консумира енергия и се основават на
това което вече е постигнато в областта на енергийната политика.
 Пътна карта за енергетиката до 2050 г.
През декември 2011 г. Европейската комисия публикува Пътна карта за енергетиката,
която има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г. като същевременно се
подобри конкурентоспособността и сигурността на доставките за Европа.
 Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност.
Европейското право в областта на енергийната ефективност включва седем директиви и
девет регламента, които са транспонирани в българското законодателство в Закона за
енергийната ефективност.
Две от директивите са тясно свързани с енергийния мениджмънт в Общините:
• Директива 2010/31/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 19 май 2010 г.
относно енергийните характеристики на сградите.
Целта на директивата е да насърчи подобряване на енергийните характеристики на
сградите в рамките на ЕС, като се вземат предвид външните климатични и местни условия,
както и изискванията за параметрите на вътрешния въздух и съотношението разходиефективност. Директивата определя изисквания по отношение на:
- Общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни характеристики
на сгради и части от тях;
- Прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните характеристики на
нови и съществуващи сгради, сградни компоненти и външни ограждащи елементи на
сградата, които подлежат на основен ремонт;
- Енергийно сертифициране на сгради и части от тях.
• Директива 2012/27/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 25 октомври
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2012 г. относно енергийната ефективност.
Основната цел на директивата е да допринесе за постигане на целите на ЕС за енергийна
ефективност до 2020 г. чрез:
- Изготвяне на национална дългосрочна стратегия за саниране на обществения и
частен сграден фонд;
- Задължително реновиране на 3% годишно от пълната разгъната застроена площ
(РЗП) на държавните сгради над 250 кв.м, а за общинските сгради това е пожелателно;
- Насърчаване използването на ЕСКО дружества за енергийни услуги и договори за
енергоспестяване с гарантиран резултат за финансиране на санирането на сградния
фонд;
- Въвеждане на система за енергийно управление, включително енергийни
обследвания, като част от прилагането на плана по ЕЕ от публичните органи.
Община Божурище е в състояние да насърчава инвестициите и упражнява контрол
върху редица дейности, водещи до повишаване на енергийната ефективност.
С разработването на настоящата Програма за енергийна ефективност, Община
Божурище ще създаде 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. Програмата е съгласувана с
Общинския план за развитие на община Божурище за периода 2014-2020 г.

ІІ. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Законодателната рамка в областта на енергийната ефективност и насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници се определя от следните по-важни
нормативни документи:
•
Закон за енергийната ефективност
Въвеждането в българското законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно
енергийната ефективност със сега действащия ЗЕЕ поставя редица предизвикателства пред
т. нар. „задължени лица - търговци с енергия“, както и пред Общините в качеството им
на крайни клиенти на енергия.
По силата на чл. 12, ал. 1 - ал. 3 от ЗЕЕ държавната политика в областта на
енергийната ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи, като за целта
тези органи разработват и приемат програми по енергийна ефективност, съответстващи
на целите, заложени в:
Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България;
Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 -2020 г.;
Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015 г. – 2020
г.;
Националния план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните
и/или охлаждани сгради - държавна собственост, използвани от държавната
администрация;
Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение
на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и
частния национален жилищен и търговски сграден фонд.
Програмите по енергийна ефективност се разработват при отчитане на
стратегическите цели и приоритети на регионалните планове за развитие на съответните
райони, изготвяни на основание чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие, както и въз
основа на перспективите за устойчиво икономическо развитие на съответните райони за
икономическо планиране.
По аргумент от чл. 12, ал. 4 от ЗЕЕ, средствата за изпълнение на програмите по
енергийна ефективност се осигуряват в рамките на бюджетите на държавните органи и на
общините.
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Съгласно чл. 14 от ЗЕЕ, за подпомагане изпълнението на националната цел за
енергийна ефективност се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, която да
осигури постигането на обща кумулативна цел за спестена енергия при крайното
потребление на енергия до 31 декември 2020 г.
Общата кумулативна цел за енергийни спестявания обхваща периода 2014-2020 г. и
се определя като натрупване на нови енергийни спестявания от минимум 1,5 на сто
годишно от средната годишна стойност на общото количество на продажбите на енергия на
крайните клиенти на територията на страната през 2010, 2011 и 2012 г., с изключение на
количеството на продажбите на енергия, използвани в транспортния сектор, под
код"В_101900" по статистиката на Евростат.
Общата кумулативна цел се разпределя като индивидуални цели за енергийни
спестявания между следните задължени лица:
- крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с издадена лицензия
за дейността „търговия с електрическа енергия“, които продават електрическа енергия
на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;
- топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават
топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;
- крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни клиенти
повече от 1 млн. кубически метра годишно;
- търговци с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил. тона
течни горива годишно, с изключение на горивата за транспортни цели;
- търговци с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил, тона
твърди горива годишно.
При определяне на общата кумулативна цел могат да се използват следните стойности
за изчисление на енергийни спестявания в размер:
- по 1 на сто годишно за 2014 и 2015 г.;
- по 1,25 на сто годишно за 2016 и 2017 г.;
- по 1,50 на сто годишно за 2018, 2019 и 2020 г.
Съгласно чл. 21 от ЗЕЕ, при изпълнение на индивидуалните цели за енергийни
спестявания задължените лица по чл, 14, ал. 4 (търговци с енергия) могат да: предлагат
енергийноефективни услуги на конкурентни цени чрез доставчик на енергийноефективни
услуги, и/или правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми
източници“ или в други финансови посредници за финансиране на дейности и мерки за
енергийна ефективност в размер на инвестициите, необходими за изпълнение на мерки за
постигане на индивидуалните им цели, определени съгласно методиката по чл. 7, ал. 1, т.
11, и/или сключват споразумения с доставчици на енергийноефективни услуги или други
незадължени страни за прехвърляне на енергийни спестявания чрез прехвърляне на
удостоверения за енергийни спестявания.
Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗЕЕ, задължените по чл. 14, ал. 4 лица, собствениците на
сгради по чл. 38, ал. 1, по отношение на които може да бъде извършено обследване за
енергийна ефективност или сертифициране, собствениците на предприятия, промишлени
системи и системи за външно изкуствено осветление са длъжни да извършват управление
на енергийната ефективност.
Списъкът от дейности, посредством които се осъществява управлението на енергийната
ефективност се съдържа в чл. 63, ал. 2 от ЗЕЕ и включва:
1. организиране на изпълнението на програмите за енергийна ефективност на
държавните и местните органи, както и на други мерки, които водят до изпълнението на
индивидуалните цели за енергийни спестявания;
2. поддържане на бази данни за месечното производство/потребление по видове
енергии и потребители, включително дати, цени, количество и качество на
доставените/продадените енергии и горива;
3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление;
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4. оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни
спестявания.
• Закон за енергетиката
Със Закона за енергетиката на кметовете на общини се възлагат следните задължения:
- да изискват от енергийните предприятия на територията на общината прогнози за
развитието на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ,
програми и планове за електроснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване;
- да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите
и съоръженията за външно осветление за имоти - общинска собственост;
- да предвиждат в общите и подробните устройствени планове благоустройствени
работи, необходими за изпълнението на инвестиционните програми на енергийните
предприятия за развитие на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
• Закон за устройство на територията
Едно от основните изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е
т.нар. „шесто изискване към строежите“ - изискването за енергийна ефективност (вж. чл.
169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ), въведено в ЗУТ през 2005 г. С въвеждането на това изискване
дейностите, свързани с реализация на инвестиционни намерения в областта на строежите,
в това число и дейностите по изпълнение на енергоспестяващи мерки са поставени на
нова основа.
• Подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност
- НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност,
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
- НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и
енергийните характеристики на сградите;
- НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 г. за техническите паспорти на строежите
- НАРЕДБА № РД-16-347 ОТ 02.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера и
изплащане на планираните средства по договор с гарантиран резултат, водещи до
енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост;
- НАРЕДБА № РД-16-932 ОТ 23.10.2009 г. за условията и реда за извършване на
проверка на водогрейни котли и на климатични инсталация по чл.27,ал.1 и чл.28, ал.1 от
Закона за енергийната ефективност и за създаване , поддържане и ползване на базата
данни за тях;
- НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието,
структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация.
- НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на
енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите
енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за
потвърждаването им;
- НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на
енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за
външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване
на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания;
- НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за енергийна
ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за
задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за
енергийни спестявания между задължените лица (приета с Постановление на
Министерския съвет № 240 от 15.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от
27.09.2016 г.).
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• Енергиен паспорт на сграда
Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване на
съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за
енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по
време на техния икономически обоснован експлоатационен срок. Сертификат за енергийна
ефективност на сграда се издава след реализиране на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за
подобряване на енергийните характеристики на сградите и след постигане на
определените нива на разход на енергия от скалата на класовете на енергопотребление при
спазване на изискванията на наредбата по чл. 15, ал. 3 от Закона за енергийната
ефективност (ЗЕЕ).
Енергийният паспорт на нова сграда се съставя преди въвеждането й в
експлоатация, както и по време на нейната експлоатация след извършване на строителномонтажни работи. По задание на възложителя енергийният паспорт може да се съставя в
част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект, въз основа на който се издава
разрешение за строеж.

ІІІ. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
почви

3.1. Географско местоположение, релеф, климат, полезни изкопаеми, води и

3.1.1 Физико-географско райониране и ландшафтни характеристики
Във физикогеографско отношение община Божурище се отнася към Западна Средна
България. Съгласно ландшафтното райониране на България общината обхваща
Южнобългарската планинско-котловинна област, Витошко–Ихтиманската подобласт,
Завалско – Люлинския район и Бурелско–Драгоманския район. Територията ѝ попада в
западната част на Софийската котловина, а на югозапад достига до подножията на
планините Вискяр и Люлин. Географското ѝ разположение обуславя предимно хълмисторавнинния характер на релефа, като средната надморска височина на района е 625–645
метра. Цялата територия на общината попада във водосборната област на река Искър и поконкретно на нейния ляв приток - река Блато. Надморската височина варира в широки
граници - от 548 метра в Софийската котловина до 1024,5 метра на връх Форта в Люлин
планина.
3.1.2. Релеф
Релефът е една от най-важните географски особености на всяка територия и е
предпоставка за нейното развитие. Съвременният релеф е резултат от проявата на фактори
с природен и антропогенен произход. Софийска област заема значителни части от
западната Старопланинска зона, Софийското Средногорие и част от високопланинския
релеф на ниските склонове на Рила. Планинските вериги са с типичен планински релеф, а
полетата с равнинен, до слабо хълмист релеф. Речните долини имат често проломен
характер в зоните на пресичане на планинските хълмове.
Община Божурище се характеризира разнообразен релеф – равнинен, хълмист и
нископланински. В геоморфоложко отношение по-голямата част от територията на
общината попада в западната част на Софийската котловина. Тук е разположена найниската точка на общината с надморска височина 548 метра. На югозапад надморската
височина се увеличава, а релефът преминава в хълмист и нископланински. Именно в
югозападната част на общината попадат части от планините Люлин и Вискяр. Найвисоката точка за община Божурище е връх Форта /1 024.5 метра/ в Люлин планина, а
средната надморска височина на района е 625-645 м.
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Софийската котловина е най-голямата от Задбалканските котловини. Има хълмиста
подножна част и широка равна част – Софийско поле, в което се издигат ниски хълмове.
Морфоложкото оформяне на котловината е свързано с развитието на Софийската
грабенова структура, която е резултат от резките размествания на земните пластове.
Дъното ѝ е развито върху сенонски пирокластити и плиоценски песъчливо-глинести
седименти, покрити с делувиални и наносни конуси. През плиоцена и кватернера са
характерни диференцирани негативни движения, които превръщат Софийската котловина
в голямо езеро. В резултат се натрупали дебели седименти с мощност от 200 до 800 м.
Планините Люлин и Вискяр, части от които попадат на територията на община
Божурище, са част от Завалско-Планската планинска редица на Средногорието. Планина
Люлин е изградена от варовици, туфи, туфити и андезити, а Вискяр - предимно от
горнокредни андезити, пясъчници, туфи и туфити.

Фигура 1. Географска карта на община Божурище.
3.1.3. Климат
Климатът е един от най-важните компоненти на природната среда, който оказва
влияние върху развитието на стопанството и жизнената дейност на хората. Важно е
влиянието на релефа като климатичен фактор, влияещ предимно с надморската си
височина, експозиция, разчлененост и наклона на склона. Територията на община
Божурище попада в умерено-континенталната климатична област на страната и се към
високите полета и припланинския климатичен район на Западна Средна България. За
района е характерна студена зима и сравнително хладно лято с характерни късни пролетни
и ранни есенни мразове, които са резултат от котловинния му характер.
Средногодишната температура на въздуха за община Божурище е 9,7°С. Средните
януарски температури са ниски – -2,6 оС. Средноюлските температури не са много високи
– 20,4оС. Най-топлият месец е август, а най-студеният – януари. Абсолютните максимални
и минимални температури са съответно 39,6°С през месец август и - 32°С през януари.
Среднодневният максимум през месец август е 28оС, а среднодневният минимум е 16оС.
За януари среднодневният минимум е -2 оС , а среднодневният максимум е едва 5 оС.
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Фигура 2. Средни температури и валежи. Източник: meteoblue.com
Характерна особеност на температурния режим през студеното полугодие са
честите и продължителни температурни инверсии. Продължителността им е от няколко
часа до няколко денонощия. Поради своята устойчивост с времето се увеличава зоната на
натрупване на замърсяване на въздуха и задържането на замърсители в котловината. В
агроклиматично отношение територията на общината попада в умерено топлия до умерено
прохладен температурен подпояс със слабо засушлива зона на овлажняване, като
температурната сума за периода с температура на въздуха над 10ºС достига 2945ºС.
Разликата между валежи и изпаряемост за периода юни- август е 100 до 200 мм/м2.
Средногодишните изпарения са 498 мм, което определя районът като такъв с
високосумарно изпарение.
Изменението на температурата оказва влияние върху относителната влажност на
въздуха. Тя има най-високи стойности през месеците януари и октомври /70-80%/, а найниски – през летните месеци, когато спада под 50%. Количеството и режимът на валежите
имат важно значение за развитието на територията. Основните фактори, оказващи влияние
върху количеството, характера и режима на валежите са особеностите на атмосферната
циркулация, свойствата на нахлуващите въздушни маси и характерът на подстилащата
повърхност. Валежите в община Божурище са неравномерно разпределени по сезони.
Най-много валежи падат през летните месеци - 30,34% от средния годишен валеж за
общината, а най-малко валежи - през зимата /18,98%/. Месечните валежни суми са найголеми в периода май-юни /74 –83 мм/, а най-ниски са през февруари /31–33 мм/. Средната
годишна сума на валежите в общината е 590 мм. Средната продължителност на периода
със снежна покривка е 47 дни годишно, а повтаряемостта на зимите с устойчива снежна
покривка е ниска - 34%. Средната височина на снежната покривка варира от 2 см през
месец декември до 7 см през месец януари.
Продължителността на слънчевото греене е различна през различните сезони и
зависи от дължината на деня и от режима на облачността. През по-голямата част от
годината облачността е около 6,4 бала.
Друг важен климатичен елемент, който характеризира територията на общината са
ветровете. Средногодишната скорост на вятъра е 2,9 м/сек. Тя е най-висока през месец
януари - 4,1 м/сек, а най-ниска през август - 2,1 м/сек. С най-висока средна скорост са
югозападните и южните ветрове – съответно 7,1 и 6,7 м/сек, а с най-ниска северните – 3,1
м/сек.
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Таблица 2. Годишна скорост и честота на вятъра по посоки и тихо време в /в %/
Посока
Годишна скорост на вятъра Честота на вятъра по
по посоки /m/s/
посоки и тихо време /%/
N
3,0
3,3
NE
4,3
10,8
E
4,6
21,0
SE
4,0
4,9
S
5,7
3,5
SW
5,8
9,0
W
4,5
25,7
NW
4,6
21,8
Тихо време
33,7
Източник: Климатичен справочник на България, ХМС – Божурище
Преобладаващите ветрове в община Божурище са западните и източните, а в помалка степен се проявяват североизточни и северозападни. С най-голяма честота се
проявяват западните ветрове – 25,7%. През периода септември-ноември са характерни
ветрове от източна посока. Средният дял на тихо време е 33,7% и има относително
постоянен характер при скорост на вятъра под 1 m/s.

27
22

21,8

17
12
7

25,7

4,6
4,5

9

10,8
3 3,3

4,3

2

4,6

-3

1
3,5 5,7

4

21

4,9

Годишна скорост на вятъра по посоки (m/s)
Честота на вятъра по посоки (%)

Фигура 3. Честотно разпределение и скоростен диапазон на ветровете в община Божурище
Климатът на община Божурище оказва силно въздействие върху стопанската
дейност и най-вече върху подбора на селскостопанските култури. Почвено-климатичните
условия благоприятстват отглеждането на зърнени и някои технически култури /предимно
пшеница, ечемик, ръж, овес, слънчоглед и царевица/.
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3.1. 4. Полезни изкопаеми/находища на подземни богатства
Полезните изкопаеми са резултат от дългото и сложно палеогеографско развитие
на нашите земи и са тясно свързани с произхода и скалния състав на основните
морфоструктури. На територията на община Божурище се намира част от Софийския
въглищен басейн. По-конкретно това е находището на лигнитни въглища в землището на
село Храбърско, което не се експлоатира.
Като цяло общината не е богата на полезни изкопаеми. Открити са залежи на
манган и кварцов пясък. Експлоатацията на мангановата мина в с. Пожарево е прекратена
през 1977 г.
В община Божурище съществуват находища на подземни богатства, Националния
баланс на запасите и ресурсите /НБЗР/ като съгласно регистъра и специализираната карта
на находищата на подземни богатства са налични четири броя:
Находище „Гурмазово“, площ в хор. проекция: 84,2 дка - кварцови пясъци за
стъкларска промишленост, заведено в НБЗР;
Находище „Храбърски басейн“, участък „Плам 185/1957“, площ в хор. проекция:
247, 5 дка – твърди горива, заведено в НБЗР;
Находище „Пожарево-окислени руди“, участък „Пожарево-окислени руди“, площ
в хор. проекция: 359,2 дка – манганови руди, заведено в НБЗР;
Находище „Пожарево-окислени руди“, участък „Пожарево-Поляне-Ново“, площ в
хор. проекция: 7,3 дка – манганови руди, незаведено в НБЗР.

Фигура 4. Находища на подземни богатства.
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Фигура 5. Схематична карта с обекти на подземни богатства, разположени
на територията на община Божурище.
Източник: Министерство на енергетиката.
3.1.5. Хидрографска мрежа
Хидрографската мрежа в община Божурище е резултат от съчетанието на редица
фактори като климат, скален състав, релеф, почви и растителност. Речната мрежа на
територията на общината се отнася към Басейнова дирекция за управление на водите –
Дунавски район с център гр. Плевен
Територията на общината попада във водосборната област на река Искър и поконкретно на нейния ляв приток - река Блато. През територията на Общината протичат
реките Беличка и Гурмазовска. Повърхностните води са с дъждовно-снежно подхранване
и неустойчиво фазово разпределение на оттока.
Гъстотата на речната мрежа е 1,0-1,5 км/км2. Средния модула на годишния
повърхностен отток е много нисък- 2-3 л/с/км2, коефициентът на вариация на
повърхностния отток е 0,5 , а отточния коефициент е 0,2. Районът се характеризира с
неустойчив период на пълноводие. Средната продължителност на периода на пълноводие
е 5 месеца, а обемът на оттока през периода на пълноводие е 60-70% от годишния отток.
Средната продължителност на периода на маловодие е 3-4 месеца – през периода юлиоктомври, а обемът на оттока е до 10% от годишния отток.
Река Блато е ляв приток на река Искър и представлява 9,0% от водосборния ѝ
басейн. Води началото си от карстов извор на 1,2 км западно от селата Опицвет и Безден,
на 554 метра н.в. Дължината ѝ е 30 км, а площта на водосборния ѝ басейн - 774 км2. Река
Блато и реките от басейна отводняват цялата западна половина на Софийското поле.
През територията на общината протичат р.Костинбродска и р.Гурмазовска. Река
Костинбродска /Беличка река/ е десен приток на река Блато. Извира от югоизточната част
на планината Вискяр под името Крайна. Има дължина от 32 км, а площта на водосборния
ѝ басейн - 104 км2. През центъра на град Божурище преминава река Гурмазовска, която
извира от планина Люлин.
На територията на община Божурище не съществуват естествени езера.
Изградени са 3 микроязовира /яз. Хераково, Храбърско и Пожарево/, които нямат
национално значение. Общата им площ е 100 дка и служат основно за напояване на
селскостопанските земи, както и за спортен риболов.
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В обхвата на град Божурище е открито находище на 1 минерален извор с дебит
около 1 l/s. Подземните води на територията на общината са представени от порови и
пукнатинни води.
В подземните водни тела на територията на община Божурище има учредени
санитарно-охранителни зони за водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. Голям
проблем за общината е замърсяването на повърхностните води, особено тези,
предназначени за питейно водоснабдяване. Липсата на пречиствателна станция за
отпадните води е причина за безконтролното изпускане на замърсени води в реките. За
поддържането на естествените водни ресурси е необходимо специално внимание за
съхраняването на естествената горска растителност и намаляването на риска замърсяване.
3.1.6. Хидроложки и инженерно-геоложки характеристики
Скалните формации на територията на община Божурище имат различна възраст,
минералого-петрографски състав и произход. Геоложката основа в ниската част на терена
е изградена предимно от неогенски и кватернерни отложения, а във високата - от
горнокредни образувания. Отложенията от неогена са представени от алтернация на
глини, песъчливи глини, алевролити, пясъци и чакъли. Кватеренерните отложения са
представени от пясъчни глини, глинести пясъци и чакъли. Кредните материали са основно
от варовици, пясъчници, мергели и аргилити, туфи, туфити и андезити.
В община Божурище се разкриват отложения на Мергелно - варовикова задруга,
Долна вулканогенно - седиментна задруга, Задруга на тефроидния флиш, Горна
вулканогенно-седиментна задруга, Задруга на амфиболовите и биотит-амфиболовите
андезити, Лозенецка свита, Алувиални образувания на заливните и надзаливните ниски и
високи речни тераси
Основните хидрогеоложки структури на територията на общината са наложените
неогенски понижения /грабени/. В Софийската котловина неогенските седименти са
развити много добре. С най-голямо хидрогеоложко значение за общината е Лозенецка
свита, представена предимно от алтернация от глини, песечливи глини, алевролити,
пясачници, чакьли с вьглища в основата. Важно значение имат и Долната вулканогенноседиментна задруга /трахиандезитови, трахиандезитобазалтови лавови разливи и
агломератови туфи/,Горната вулканигенно-седиментна задруга Алувиално /трахиандезити
и трхиандезитобазалти-разливи и силове/, както и алувиално-пролувиеалните и
алувиалните образования /чакъли, пясъци и глини/.
Подземните води на територията на община Божурище са част от Басейнова
дирекция за управление на водите – Дунавски район с център гр. Плевен. Голямото
разнообразие на скали с различен литоложки състав, физическо състояние и структурно
положение е причина за формирането на различни типове подземни води – порови,
пукнатинни, напорни и безнапорни. В обхвата на град Божурище е открито находище на 1
минерален извор с дебит около 1 l/s.
Подземните води на територията на общината са представени от порови и
пукнатинни с естествен отток 3.1-5 л/с/кв.км. Те са плитки, с дълбочина на залягане 2,8 м
/в терасата на р. Гурмазовска/ и 4-7 м в градската зона. Установени са и слабо минерални
напорни води с дълбока циркулация на около 200 м дълбочина и с температура 27 ºС. На
територията на общината попадат 3 бр. подземни водни тела:
Слой 1 – Неоген – кватернер - Водно тяло Порови води в Неоген-Кватернера Софийска долина с код BG1G00000NQ030
Литоложкият му строеж е несортирани чакълесто-отломъчни материали с
глинесто-песъчлив запълнител. Кватернерните алувиалните наслаги изграждат долинните
уширения, ниските терасни нива и равнинните части на наложените депресии.
Представени са от валуни и чакъли в основата и глинести пясъци до глини в
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повърхностната
им
част.
В алувиалните валуни, чакъли и пясъци са се формирали порови ненапорни до слабо
напорни подземни води, които образуват общ водоносен хоризонт, а в долинните
уширения и в речните тераси – едностранни или двустранни потоци. Дебелината на
водоносния хоризонт е от 1-2 м до 7-8 м в терасните отложения и от 12-15 м до 32-36 м в
грабеновидните депресии. Дълбочината на залягане на подземните води варира от 0,4-0,5
м до 8-10 м. Подхранването на подземните води в алувиалните отложения е от
инфилтрация на валежни и повърхностни води, от реките стоежи и от подложката
/предимно пукнатинни и пукнатинно-карстови води/. На места алувиалните чакъли и
пясъци припокриват неогенските пясъци и образуват с тях общ водоносен хоризонт.
Слой 2 – Неоген - Водно тяло Порови води в Неогена - Софийска котловина с код
BG1G000000N033
ПВТ литоложки е представено от езерно-блатни, алувиални, пролувиални и
делтови отложения /пясъци, чакъли, глинести пясъци, песъчливи глини до глини/. Има
неогенски седименти, представени от песъчливо-чакълести отложения. Те залягат върху
силно напукани и окарстени среднотриаски и горноюрски варовици. В някои части
дебелината им надвишава 50-100 метра. Неогенските седименти се припокриват от
маломощни кватернерни отложения. В пясъците и чакълите са формирани порови
ненапорни до напорни подземни води, образуващи общ водоносен хоризонт.
Слой 4 – Горна Креда - Водно тяло Пукнатинни води в района на р.Ерма и
р.Искър с код BG1G00000K2038
Литоложкият строеж на подземното водно тяло е представен от магмени и
вулкански скали, различни метаморфити и седименти. В оградените масиви се разкриват
донеогенски скали /предимно карбонатни седминети/ с пъстър литоложки и петрографски
състав и широк стратиграфски обхват. Срещат се магмени и вулкански скали, различни
метаморфити и седименти, в които са се формирали пресни, студени води с плитка
циркулация. Имат ненапорен характер и се подхранват изключително от инфилтрация на
валежни и повърхностни води.
При оценка на количественото състояние на подземните водни тела по данни от
програмите за мониторинг е установено, че подземните водни тела в общината са в добро
количествено състояние.
Таблица 3. Естествени и разполагаемите ресурси на подземните водни тела
на територията на община Божурище.
Разкрита площ
За
Разполагаеми
без
Естествени
Код на ПВТ
Наименование
ЕКО ресурси,
населени места, ресурси
в l/s
l/s
км2
на ПВТПорови води в
BG1G00000NQ030 Неоген-Кватернера 892
1482
258
1224
Софийска долина
Порови води в Неогена
BG1G000000N033
0.001
400
0
400
- Софийска котловина
Пукнатинни води в
BG1G00000K2038 района на р.Ерма и р.
2051
816
311
505
Искър
3.1.6. Почви
В почвено отношение общината се характеризира със слабо почвено
разнообразие. На територията на общината са формирани два основни типа зонални
почви: смолници /чернозем-смолници/ и канелени горски почви. Първите заемат
равнинните части на терена, а вторите са разположени в периферните по-високи части. От
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азоналните почви се срещат рендзини алувиално-ливадни почви и делувиално-ливадни
почви.
Смолниците са образувани върху тежки глинести материали и тревисто-блатна
растителност. Чернозем-смолниците заемат равнинните и котловинните места в Софийска
област. Притежават интензивночерен смолист цвят, хумусно съдържание около 3,5 %,
неутрална до слабокисела реакция и тежък механичен състав. Отличават се със силно
нъбъбване/свиване, високи пластичност, твърдост и лепливост. Тези физико-механични
свойства ограничават реализирането на високия им продуктивен потенциал. След
навлажняване смолниците много бързо и силно набъбват, а при изсъхване силно се свиват,
като повишават твърдостта си и се образуват големи пукнатини.
Излужените смолници заемат равнинните територии на община Божурище.
Разпространени са в заравнените части на релефа в землищата на Божурище, Гурмазово,
Пожарево, Пролеша, Хераково, Храбърско Росоман, Златуша и Делян. Излужените
смолници в землищата на община Божурище са класифицирани като средно излужени.
Дълбочината на излужване варира от 90 до 100 cm - при средно мощните и от 110 до 120
cm - при мощните. Излужените смолници са образувани върху тежки песъчливо-глинести,
монтморилонитови глини и старокватернерни материали, богати на карбонати в пониските акумулативни части на релефа. Почвеният им профил се състои от мощен
хумусно-акумулативен хоризонт /А/ с мощност 70-80 см, преходен подповърхностен
хоризонт /В/ 20-40 см и почвообразуваща скала – С-хоризонт, под 100-130 см. В целия си
профил се отличават с много високо съдържание на физична глина, достигащо до 65-71 %
, а на места – до 75%. Излужените смолници са високопластични и спадат към 4-та
бонитетна група – добри земи съгласно методиката за категоризирането на земеделските
земи в България. Слабо каменистите, слабо и средно ерозирани смолници мат по-ниска
бонитетна категория – 5-та и 6-та /средно добри земи/, а средно каменистите, средно
ерозирани – към 7-ма – лоши земи.
Излужените канелени горски почви заемат по-високите части на Софийското поле
и сравнително ниските части на заобикалящите го възвишения. Разпространени са
предимно в землищата на селата Делян, Златуша, Росоман и Храбърско. Характеризират
се с добре оформен, средно мощен профил, състоящ се от два ясно оформени генетични
хоризонта: хумусно- акумулативен /А/ и метаморфен B/t/. хоризонт е малко по-голяма –
50-60 cm.
Излужените канелени горски почви имат сравнително неблагоприятни физикомеханични свойства. Естествената им реакция в активния коренообитаем слой е неутрална
до слабо кисела /рН = 6,0-6,5/, но в една част от профилите реакцията в орницата им е
слабо до средно кисела - 5,3-6,0, а съдържанието на хумус е в умерени количества /2-3%/.
Според методиката за категоризирането на земеделските земи в България средно
излужените канелени горски почви, слабо ерозирани се отнасят към 6-та бонитетна
категория /средно добри земи/, а при средна и силна ерозираност – съответно 7-ма, 8-ма,
9-та и 10-та бонитетни групи – лоши земи и непригодни за земеделие земи.
По склоновете на планинските възвишения са разпространени канелени горски
почви с плитък профил, с мощност 30-40 см/Излужени канелени горски почви, плитки/.
Отличават се със средна и силна степен на ерозираност и се отнасят към 8-ма, 9-та и 10-та
бонитетни категории /лоши и негодни за земеделие земи/.
Канелени горски почви, лесивирани /силно излужени до слабо оподзолени/ се
срещат върху наклонени релефни форми и се отнасят към към 5-та категория /средно
добри земи/, а средно и силно ерозираните - към 7-ма, 8-ма /лоши земи/ и 9-та /непригодни
за земеделие земи/.
Псевдоподзолистите почви /канелено-подзолисти горски почви/ се откриват в
слабоотточни релефни форми. Съдържанието на хумус в повърхностния хоризонт е ниско
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- 1,5-1,9%, а реакцията е средно до силно кисела /pH=4,8-5,2/. Отнасят се към 6-та
бонитетна категория.
Към азоналните почвени типове спадат рендзините /хумусно-карбонатни почви/.
Те се срещат в землищата на селата Пролеша, Хераково, Росоман и Мала Раковица.
Образувани са върху изветрителните продукти на твърди или напукани карбонатни скали
под влияние на горска и на ксерофитна тревна растителност. Карбонатното съдържание
нараства в дъблочина до 56-61% в почвообразуващата скала. Съдържанието на глина в
хумусно-акумулативния хоризонт е 50-55%. Тези почви са средно каменисти, добре
оструктурени, рохкави, силно дренирани и бързо затоплящи се. Характеризират се с
умерено алкална реакция /pH=7,8-8,2/ и висока степен на устойчивост срещу химическо
замърсяване. Бонитетната им категория е от 7-ма /лоши земи/ до 9-та /непригодни за
земеделие земи/.
Други разпространени азонални почви на територията на община Божурище са
алувиално-ливадните почви. Те са разпространени в надзаливните речни тераси. При
естествени условия върху тях расте ливадна и дървесна влаголюбива растителност. Имат
леко песъчливо-глинест, слабо каменист състав и са рохкави, проветриви, топли и
овлажнявани от близките подпочвени води. При неполивни условия спадат към 5-та
бонитетна категория.
Делувиално-ливадните почви се срещат по хълмистите склонове и в подножието
им. Имат ограничено разпространение в землищата на селата Пожарево, Хераково, Мала
Раковица, Златуша, Росоман и Делян. Отличават се с финочастичен състав - от леко
песъчливо-глинест до леко глинест и по-малка големина на скелетните частици. В
зависимост от механичния си състав делувиално-ливадните почви се причисляват към 4-та
5-та - 6-та бонитетни категории.

Фигура 6. Категория на земеделската земя, Източник: МЗХГ, 2018 г.
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3.2. Население и демографска характеристика
3.2.1. Брой и гъстота на населението
Броят на населението на община Божурище към 31.12.2016 г. наброява 8 373
души, което представлява едва 3,58% от населението на област София. Общината включва
10 населени места, от които 1 град – Божурище, и 9 села. По данни на НСИ през 2016 г.
общинският център град Божурище има население от 5 543 души, от което следва изводът,
че градското население в общината е около 66,2%. Делът на населението, което живее в
селата, съответно е 33,8%.

Фигура 71. Гъстота на населението.
Гъстотата на населението в общината е 59,1 души/кв.км и е по-висока от средната
за област София /34 души/кв.км/ и от тази за страната /64,8 души/кв.км/.
През периода 2012-2016 г. се наблюдава спад на населението, характерен, както за
плановия район, така и за страната. Спадът на населението на отделните административни
нива се дължи преди всичко на отрицателния естествен прираст, породен от ниската
раждаемост и високата смъртност.
Таблица 4. Брой на населението по административни нива за периода 2012-2016 г.
Област/община
2012
2013
2014
2015
2016
Област София
243 254
240 877
238 061
237 080
234 185
Община
8 551
8 466
8 434
8 453
8 373
Божурище
Източник: НСИ
Върху

За периода 2012-2016 г. населението на община Божурище е намаляло с 178 души.
демографското развитие на населението в общината оказват влияние
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демографските процеси, свързани с ниските нива на брачност и раждаемост и високите
нива на смъртност и емиграция, както и полово-възрастовата, етническа, религиозна и
образователни структури на населението.

Фигура 8. Население на община Божурище за периода 2012-2016 г., Източник: НСИ
По-голяма част от населението на община Божурище /66,2%/ е концентрирано в
общинския център. В общината има 4 много малки села с население до 200 души и 5
малки села с население между 200 и 1 000 души. Единствено град Божурище има
население над 5 000 души, което го поставя в категорията „много малки градове”.
Таблица 5. Население в община Божурище по населени места 2016 г.
Общо
Мъже
Божурище
8373
4084
гр. Божурище
5543
2701
с. Гурмазово
439
227
с. Делян
22
10
с. Златуша
80
40
с. Мала Раковица
4
2
с. Пожарево
314
149
с. Пролеша
621
291
с. Росоман
22
8
с. Хераково
739
367
с. Храбърско
589
289
Източник: НСИ

Жени
4289
2842
212
12
40
2
165
330
14
372
300

Броят на населението влияе върху формирането на работния контингент и
трудовите ресурси.
3.2.2. Полова структура
Половата структура е от изключително значение за развитието на социалните и
стопанските процеси, тъй като определя участието на човека в естественото
възпроизводство на населението. На територията на община Божурище се наблюдава
тенденцията, характерна за цялата страна – броят на жените има превес над броя на
мъжете. Най-благоприятната полова структура за населението в общината е тази, при
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която мъжете имат лек превес, запазващ се до пенсионна възраст, а жените имат
незначителен такъв в тази възрастова граница.
Данните към 31.12.2016 г. показват, че съотношението между мъжете и жените в
община Божурище е 4 084 мъже към 4 289 жени или 48.8% към 51,2%. Това е резултат от
по-високата смъртност и по-малката продължителност на живота сред мъжкото население.
Таблица 6. Разпределение на населението на община Божурище по пол към 31.12.2016 г.
Показатели
2012
2013
2014
2015
2016
община Божурище
8 551
8 466
8 434
8 453
8 373
мъже
4 154
4 120
4 113
4 126
4 084
жени
4 397
4 346
4 321
4 327
4 289
Източник: НСИ
Факторите, оказващи влияние върху половата структура на една община са
смъртност, раждаемост, продължителност на живота и миграционна подвижност на
населението. Мъжете обикновено са по-мобилната част от населението, което се свързва с
тяхната психологическа нагласа по отношение на условията на труд.
3.2. 3. Възрастова структура и население в трудоспособна възраст
Възрастовата структура дава много ясна представа както за възпроизводствените,
така и за трудоввите възможности на населението. Тя определя до голяма степен
процесите брачност, раждаемост, смъртност и оказва влияние върху смяната на
поколенията.
Най-голям дял от населението на община Божурище съставляват възрастови
групи 40-44 години, 45-49 години и 35-39 години. Поколението на прародителите
/население на 60 и повече навършени години/ превишава значително поколението на
децата /население от 0-14 навършени години/. Наблюдава се процес на остаряване на
населението в общината, както и тенденция за увеличаване на средната възраст на
населението.

Фигура 9. Население към 31.12.2016 г. в община Божурище по възрастови групи.
Промените във възрастовата структура имат определящо значение за формирането
на трудоспособния контингент от населението. Той включва лицата от началната до
пределната трудова възраст според Българското трудовото законодателство. В резултат на
относително ниската раждаемост и тенденцията на застаряване на населението, делът на
хората в под-трудоспособна възраст в община Божурище не е голям.
За периода 2014-2016 г. относителният дял на подтрудоспособното,
трудоспособното и надтрудоспособното население остава почти непроменен. Към
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31.12.2016 г. трудоспособният контингент в общината е 59,4%. Делът на населението в
под трудоспособна възраст е 14,3%, а този на надтрудоспособното – 26,4%. Основната
причина за това е намалената раждаемост и застаряването на населението.

Фигура 10. Население в под, в и над трудоспособна възраст в община Божурище за
периода 2014-2016 г., Източник: НСИ
Състоянието на възрастовата структура на населението оказва решаваща роля за
неговата полова структура. При по-млада възрастова структура до голяма степен е налице
и по-благоприятна полова структура на населението. Поради тясната си зависимост от
възрастовата структура най-често половата структура на населението се разглежда заедно
с нея и за анализа им се използват графични методи, показващи едновременно
състоянието им. Един от тези методи е полово-възрастовата пирамида.
Полово-възрастовата пирамида на населението на община Божурище има
неправилна форма - стеснена основа с разширена средна и горна част. В общината се
забелязва тенденция, характерна както за областта, така и за страната като цяло. Мъжете
преобладават в първите възрастови групи, но по-голямата продължителност на живота при
жените е причина за изравняването на броя на мъжкото и женското население в повисоките възрастови групи. Женското население става преобладаващо в полововъзрастовата структура на общината след 55 годишна възрасат.

Фигура 11. Полово-възрастовата пирамида на населението на община Божурище /2016 г./,
Източник: НСИ
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3.2.4. Възпроизводствен процес
Естественото възпроизводство на населението на дадена територия се изразява
чрез постоянното му възобновяване и смяната на едни поколения с други. Количествената
му страна обхваща естественото движение на населението, което се характеризира с
процесите раждаемост и смъртност. До голяма степен раждаемостта зависи от броя на
сключените бракове и броя на разводите, както и от половата, възрастовата, етническата и
религиозната структура на населението.
През изследвания период 2012-2016 година броят на ражданията и на смъртните
случаи варира. В края на периода се забелязва увеличаване както на броя на
живородените, така и на този на починалите спрямо 2012 г. Въпреки това броят на
смъртните случаи е по-голям от този на ражданията, което определя отрицателните
стойности на естествения прираст в общината.
Таблица 7. Възпроизводство на населението в община Божурище.
2012
2013
2014
2015
Живородени
56
41
62
51
Умрели
124
123
136
125
Естествен прираст
-68
-82
-74
-74
Източник: НСИ

2016
72
138
-66

Броят на смъртните случаи в община Божурище през 2016 г. е 138, а на
ражданията – 72. Коефициентът на раждаемост е 8,6 ‰, а коефициентът на смъртност –
16,5 ‰. На общинско ниво раждаемостта е по-ниска в сравнение с тази в област София
/8,7 ‰/ и страната /9,2 ‰/. Коефициентът на смъртност и по-висок от средния за страната
/15,1 ‰/, но е по-нисък от този в областта /18,2 ‰/. Основен фактор, обуславящ
динамиката в общата смъртност е процесът на демографско остаряване. Той се
характеризира с промени във възрастовата структура на населението и по-конкретно
намаление на относителния дял на младите хора и увеличаване на дела на по-старите.

Фигура12. Естествено движение на населението на община Божурище, Източник: НСИ.
Отношението между коефициентите на раждаемост и смъртност на населението
намира израз във вариациите на коефициента на естествен прираст. Поради по-големите
нива на смъртност спрямо раждаемост е налице отрицателен естествен прираст през
последни 5 години в община Божурище. Това дава основание да се твърди, че е налице
постепенно влошаване на показателите за възпроизводство на населението на общината.

Страница 23 от 56

Фигура 13. Коефициент на естествен прираст на населението на община Божурище,
Източник: НСИ
Разликата между ражданията и умиранията определя отрицателния естествен
прираст в общината, който през 2016 г. е -7,9 ‰. Отрицателният естествен прираст в
комбинация с остаряването на населението силно влошава възпроизводствените
възможности на населението в общината.
3.2.7. Механично движение на населението
Механичното движение на населението се определя от броя на заселените и
изселените от общината. То влияе върху броя и динамиката на населението, както и върху
половата, възрастовата, брачната и други структури на населението.
За периода 2012-2016 г. в община Божурище не може да бъде забелязана явна
закономерност в броя на заселените и броя на изселените. Въпреки това се наблюдава поблагоприятно механично движение на населението в община Божурище, спрямо общата
тенденция за страната. Положителен механичен прираст е отбелязан през 2012, 2014 и
2015 година. Най-ниски стойности на механичен прираст са отбелязани през 2016 година,
когато на територията на общината е регистрирана най-ниската стойност на отрицателен
механичен прираст /-14/.
Таблица 8. Механично движение на населението в община Божурище.
2012
2013
2014
2015
2016
Заселени
270
213
247
311
213
Изселени
141
216
205
218
227
Механичен прираст
129
-3
42
93
-14
Източник: НСИ
Броят и относителният дял на заселените варира през годините, като най-високи
стойности са отчетени през 2015 г. – 36,8 ‰. Изселените на 1000 души от населението са
най-много през 2016 година – 27,1 ‰. През последните години се забелязва тенденция за
увеличаване на емиграционната нагласа сред женското население, което води до
намаляване броя на жените във фертилна възраст и оказва негативно влияние върху
процеса на възпроизводство на населението.
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Фигура 14. Механично движение на населението на община Божурище, Източник: НСИ.
За периода 2012-2016 г. броят на заселените и броят на изселените души в
общината варира и не се очертава ясна тенденция. През по-голямата част механичният
прираст е положителен. Най-високи стойности са отбелязани през 2012 г., а най-ниски през 2016 година, когато на територията на общината е регистриран минимален
отрицателен механичен прираст /-1,7 ‰ /.

Фигура15. Механичен прираст на населението на община Божурище, Източник: НСИ
В община Божурище е налице сравнително благоприятно механично движение на
населението, което е резултат преди всичко от близостта до град София и бързата и
удобна връзка, включително с градски транспорт. Това води до увеличаване на
ежедневните трудови пътувания и създава благоприятни условия за живот в общината.
3.3. Сграден фонд
На сградният фонд се пада 40% от общото енергийно потребление в ЕС, затова
намаляването на потреблението на енергия и използването на възобновяеми енергийни
източници в сградния сектор представляват важни мерки, необходими за намаляване на
енергийната зависимост на Съюза и на емисиите на парникови газове.
Състоянието и изменението на показателите за жилищна осигуреност са в пряка
зависимост от демографските и икономически показатели на развитие. Жилищната
задоволеност и платежоспособността на населението са от особено важно значение за
развитието жилищното строителство и пазара на недвижими имоти.
3.3.1. Количество на жилищния фонд
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Според данни на НСИ жилищният фонд в община Божурище към 2011 г. наброява
5 699 жилищни сгради. Обитаваните жилищни сгради са 2 499, а необитаваните са 2 075. В
общината има 1 124 жилищни сгради за временно обитаване и само 1 сграда за колективно
домакинство.
Относителният дял на обитаваните сгради в община Божурище е 43,8% и е
значително по-нисък от този на ниво област, а делът на необитаваните – 36,4% е по-висок
от този в областта. В област София съотношението между обитавани и необитавани
сгради е съответно 58,1% : 24,7%. Не е малък и делът на жилищните сгради за временно
обитаване – 19,7% за община Божурище и 17,2% - за Софийска област.

Фигура 16. Характеристики на сградите в община Божурище и област София.
3.3.2. Конструкция на жилищния фонд
Имайки предвид предимно ниското застрояване в общината, най-многобройни са
тухлените жилищни сгради /5 159 бр./. Най-малко са стоманобетонните жилищни сгради
/142 бр./, а броят на панелните е 176 бр. Броят на другите жилищни сгради е 392.
Тухлените жилищни сгради заемат най-голям дял в жилищния фонд на община
Божурище – 87,9%. Делът на другите сгради в общината е 7%, на панелните – 3%, а на
стоманобетонните – едва 2%.
По форма на собственост най-голям е делът на жилищата, които са собственост на
частни физически лица – 98%. Той е по-висок от този дял на регионално /95,2%/ и на
национално ниво /96,2%/, но е по-нисък от този на ниво област /98,4%/. Жилищата,
собственост на частни юридически лица, както и държавните и общински жилища имат
незначителен брой.
3.3.3. Стайност
По данни на НСИ за 2015 г. жилищата на община Божурище са общо 7 141 бр.
Най-голяма част от жилищата /2 294бр./ са тристайни, които представляват 32,1% от
жилищата в общината. На второ място са двустайните /2 098 бр./, следвани от
четиристайните жилища /1 205 бр./. Жилищата с шест и повече стаи са 569 бр, а
едностайните - 540 бр. Най-малък е броят на петстайните жилища– 435 бр.
3.3.4. Вид на сградите в населените места
Данните на НСИ от преброяването на населението и жилищния фонд през 2011 г.
показват, че в общинския център са съсредоточени най-голям брой жилищни сгради –
1 360, което съставлява 23,9% от всички сгради в общината. Относителният дял на
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обитаваните жилищни сгради е най-голям в гр. Божурище /83,4%/, а най-малък – в с. Мала
Раковица /14,8%/. С най-малък дял на необитаваните жилищни сгради отново е с. Мала
Раковица /0,4%/, което е за сметка на жилищните сгради за временно обитаване. Найголям е делът на необитаваните жилищни сгради в селата Златуша /65,1%/ и Пожарево
/62,1%/. В общината има само една сграда за колективно домакинство, намираща се в с.
Гурмазово.
Таблица 9. Жилища по вид на сградата в община Божурище, Източник: НСИ.
Вид на сградата
Населено място
общо
жилищна
жилищна
жилищна за жилищна за
обитавана необитавана временно
колективно
обитаване
домакинство
Община
5699
2499
2075
1124
1
Божурище
гр. Божурище
1360
1134
226
с. Гурмазово
359
149
209
1
с. Делян
154
104
50
с. Златуша
307
62
200
45
с. Мала Раковица
514
76
2
436
с. Пожарево
549
121
341
87
с. Пролеша
585
286
317
с. Росоман
129
82
23
24
с. Хераково
1134
269
455
410
с. Храбърско
608
234
252
122
По данни на НСИ за 2015 г. полезната площ на жилищата в община Божурище е
537 968 кв.м., като 76,1% от площите са жилищни, 15,3% са спомагателни, а останалите
8,6% са площи на кухни.
3.3.5. Структура на собствеността
Структурата на собствеността е представена в таблицата по-долу и е изобразена
на графичния материал.
Таблица 10. Структура на собствеността в общината.
Площ
Вид собственост
Площ /ха/
/%/
Държавна публична
258.88
1.807
Държавна частна
2042.22
14.252
Обществени организации
725.36
5.062
Общинска публична
634.11
4.425
Общинска частна
306.27
2.137
Религиозни организации
8.50
0.059
Стопанисвано от общината
1112.16
7.761
Съсобственост
842.25
5.878
Частна
8399.43
58.616
Чужди физически и юридически лица
0.33
0.002
Остарелият и амортизиран жилищен фонд е предпоставка за слаба енергийна
ефективност и лоши технически характеристики на значителна част от сградите.
Външните стени на повечето стари сгради имат до пет пъти по-големи топлинни загуби в
сравнение с нормите за ново строителство. В масовия случай сутерените и таванските
плочи на съществуващия жилищен сграден фонд са без топлоизолация. Топлинните загуби
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през прозорците и балконските врати са над 50% и се дължат предимно на ниските
топлоизолационни качества на използваната дограма и некачествен монтаж, лошото
физическо състояние на фасадите на сградите и конструкциите. Ниската енергийна
ефективност се дължи на липсата на изолации на покриви и стени, старо осветление с
енергоемки светлоизточници, амортизирани отоплителни инсталации и др. Подобряването
на топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, използването на
слънчева енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в фонд с около 50%.
Съгласно нормативните изисквания на Чл. 38. на ЗЕЕ (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016
г.):
(1) Сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена
площ над 250 кв. м. и сградите в експлоатация подлежат на задължително обследване и
сертифициране с изключение на:
1. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
2. временните сгради с планирано време за използване до две години;
3. нежилищни сгради с ниско потребление на енергия за селскостопанска дейност;
4. производствените сгради и части от сгради с производствено предназначение;
5. жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно
или като алтернатива през ограничен период от време в годината и са с очаквано
потребление на енергия, по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно
използване;
6. обособени сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м.
(2) Сгради културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното
наследство, могат да бъдат обследвани за енергийна ефективност и да бъдат
сертифицирани, доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийни
характеристики не води до нарушаване на архитектурните и/или художествените
характеристики на сградата.
Съгласно нормативните изисквания, собствениците на сгради за обществено
обслужване са длъжни да изпълнят мерките за достигане на минимално изискващия се
клас на енергийно потребление, предписани от първото обследване, в тригодишен срок от
датата на приемане на резултатите от обследването.
Собствениците на сгради с разгъната застроена площ над 250 кв. м, за които има
издаден сертификат за енергийни характеристики, са длъжни да поставят сертификата на
видно място в сградата.
Таблица 11: Енергийни характеристики на общинския сграден фонд на Община
Божурище към 2020 г.
Изпълнени
РЗП
Сертификат
№ Сграда
Адрес
мерки за
Кв.м.
Да/Не
ЕЕ Да/Не
Читалище „Христо Ботев
УПИ І, кв.35 по ПР
615,38
1
ДА
ДА
1934”, гр. Божурище
на гр.Божурище
Масивна сграда на два етажа
УПИ І, кв. 23, по ПР
160,00
2
НЕ
НЕ
със сутерен
на гр.Божурище
Масивна сграда на два етажа
УПИ І, кв. 23, по ПР
346,00
със сутерен за
на гр.Божурище,
3
ДА
ДА
Административна сграда на
бул.Европа
Обшина Божурище
Административна сграда ППД УПИ І, кв. 22, по ПР
390,00
4 - 8-ми март - едноетажна,
на гр. Божурище, ул.
НЕ
НЕ
масивна
Осми март № 2
УПИ V, кв. 15, по ПР 242,00 ДА
5 Комбинирана обществена
НЕ
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6

сграда и НЧ „БОГАТОВО2015” с.Гурмазово
Триетажна масивна сграда бившо кметство и магазин
Масивна училищна сграда

7

8

9

Масивна сграда на два етажаНЧ„Васил Левски-1923", с.
Хераково
Двуетажна масивна сграда за
кметство на с. Хераково

Двуетажна масивна сграда кметство, библиотека, детска
10 градина
Част от масивна
производствено - техническа
11
сграда- кметство

12

Масивна сграда на два етажа бившо кметство

Едноетажна масивна сграда
със сутерен "Сграда за
административна дейност,
13
читалище, младежки клуб,
клуб на пенсионера, поща,
лекарски кабинет и магазин"
Сграда на един етаж 14 Туристически информационен
център
Едноетажна масивна сграда
15 "Клуб за бойни изкуства"
Масивна едноетажна сграда баня
Масивна сграда - Котелна
17
централа
Масивна нежилищна сграда
18
16

19
20

Едноетажна масивна сграда склад
Навес за коли

на с.Гурмазово,
община Божурище,
УПИ ХІІІ, кв. 8, по
ПР на с. Росоман,
община Божурище
УПИ Х-Училище, кв.
14, по ПР на с.
Златуша, община
Божурище
УПИ VІІ, кв. 4, по ПР
на с.Хераково,
община Божурище
УПИ VІ-за Съвет,
битови услуги,
фурна, поща, кв.4 по
ПР на с.Хераково
УПИ І-за кметство,
здравна служба и
детска градина, кв. 23
по ПР на с.
Храбърско
УПИ І-за клуб,
магазин и трафопост,
кв. 25 по ПР на
с.Пролеша
УПИ І - за кметство,
здр. Служба и поща,
кв. 9, по ПР на с.
Пожарево
ПИ 172, кв.14 по ПР
на с.Пожарево

300,00

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

ДА

ДА

ДА

НЕ

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

260,00

НЕ

НЕ

54,00

НЕ

НЕ

162,00

НЕ

НЕ

296,00

НЕ

НЕ

168,00

НЕ

НЕ

110,00

236,00

120,00

270,00

420,00

360,00

433,60

УПИ І-общ, кв. 22 по
ПР на гр. Божурище

160,67

УПИ І-676,общ, кв.
31 по ПР на гр.
Божурище
УПИ І, кв. 46 по ПР
на гр. Божурище
УПИ ІІ, кв. 35 по ПР
на гр.Божурище
УПИ ІV, кв. 70 по ПР
на гр.Божурище
УПИ ІІІ, кв.20 по ПР
на гр.Божурище
УПИ ІІІ, кв.20 по ПР
на гр.Божурище

200,60
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Едноетажна масивна сграда 21 бивш младежки дом
Двуетажна масивна сграда 22 Поликлиника
Аптека - част от двуетажна
23 масивна сграда - поликлиника
24

Сграда - учебно технически
център
Масивна едноетажна сграда фурна

25
Масивна едноетажна сграда за клубни дейности
26
Масивна сграда на два етажа,
с 10 класни стаи, мазе, салон,
27 склад и 3 стаи за други цели младежки клуб, склад и
работилница
Двуетажна масивна сграда (за
обществено обслужване) –
28
Читалище „Светлина - 1924“,
с.Пролеша
Масивна едноетажна сграда за
адм. и стопанска дейност 29
бивша училищна сграда
СУ „Летец Христо
30 Топракчиев”- Старо училище
СУ „Летец Христо
32 Топракчиев”- Ново училище
Физкултурен салон към
33 СУ"Летец Христо
Топракчиев"
СУ„Летец Христо
Топракчиев” – Начален етап
34

35

Едноетажна обществена
сграда - физкултурен салон

УПИ ІV-търг, траф,
озел, кв.25 по ПР на
гр.Божурище
УПИ Х-поликлиника,
кв.39 по ПР на
гр.Божурище
УПИ Х-поликлиника,
кв.39 по ПР на
гр.Божурище
УПИ І, кв.31 по ПР
на гр.Божурище
УПИ VІ-за съвет,
битови услуги,
фурна, поща, кв.4 по
ПР на с.Хераково,
община Божурище
УПИ VІ-за съвет,
битови услуги,
фурна, поща, кв.4 по
ПР на с.Хераково,
община Божурище
УПИ ІV-185, кв. 14
по плана на с.
Храбърско, община
Божурище
УПИ ІV-85, кв. 10 по
плана на с. Пролеша,
община Божурище
УПИ І-училище, кв.
19, по плана на с.
Пожарево, община
Божурище
УПИ І-училище, кв.
56, по плана на гр.
Божурище
УПИ І-училище, кв.
56, по плана на гр.
Божурище
УПИ І-училище, кв.
56, по плана на гр.
Божурище
УПИ ІХ-детско
заведение, кв. 10, по
плана на гр.
Божурище
УПИ ІХ-детско
заведение, кв. 10, по
плана на гр.
Божурище

305,00

ДА

НЕ

400,00

ДА

ДА

224,00

НЕ

НЕ

111,02

НЕ

НЕ

149,00

ДА

НЕ

49,00

ДА

НЕ

220

НЕ

НЕ

530

ДА

НЕ

470

НЕ

НЕ

707

ДА

ДА

1921

ДА

ДА

264

ДА

ДА

1715

ДА

ДА

321

ДА

ДА
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Масивна сграда на един етаж
- бивша училищна сграда,
36 след преустройство и смяна
предназначението е Учебно
заведение с пансион
Масивна сграда на два етажа37 ДГ„Детелина”

УПИ VІІІ-142, кв. 10
по плана на с.
Гурмазово, община
Божурище

УПИ ІІІ-за детска
градина, кв.35 по ПР
на гр.Божурище
2МО – двуетажна детска
УПИ ХІІ- детска
38 градина за нуждите на ДГ
градина, кв.43 по ПР
„Буратино”
на гр.Божурище
Едноетажна сграда за
УПИ ХІІ- детска
39 нуждите на ДГ „Буратино”
градина, кв.43 по ПР
на гр.Божурище
Двуетажна Масивна сграда за УПИ І, кв.52 по ПР
40
нуждите на ДГ „Буратино”
на гр.Божурище
Едноетажна масивна сграда за УПИ І, кв.52 по ПР
41
нуждите на ДГ „Буратино”
на гр.Божурище
Източник: Общинска администрация - Божурище

463

ДА

ДА

735

ДА

ДА

1210

ДА

ДА

297

ДА

ДА

340

ДА

ДА

130

ДА

ДА

Като цяло общинският сграден фонд на Община Божурище се състои от сгради,
строени предимно в средата на миналия век и в общия случай се нуждаят от сериозни
инвестиции в сферата на енергийната ефективност.
През последните години значителен брой сгради бяха ремонтирани и при тях бяха
въведени мерки за повишаване на енергийната им ефективност, но все още има сгради
общинска собственост, които са с ниски качества по отношение на топлотехническите
характеристики на стени, под и остъкления на фасадите. Външните стени са изпълнени с
ниски топлотехнически характеристики и изискват допълнителна топлоизолация.
Дограмите и вратите на сградите, които не са подменени с PVC дограма, а са изработени
от дървени профили, са с висок коефициент на топлопреминаване, което изисква подмяна
с нова дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло. Всички сгради се нуждаят
от енергоспестяващи мерки (ЕСМ) – смяна на дограма, изолация на външни стени,
изолация на покриви, енергоефективно осветление, отопление, ВЕИ и др.
Състоянието на жилищния и сграден фонд на частните лица в голяма степен
припокрива това на общинските сгради. Повечето частни жилища се нуждаят от смяна на
дограмата, саниране, полагане на топлоизолация на външни стени, покрив и под.
Санирането на еднофамилни и жилищни сгради е сред приоритетите на общинската
енергийна политика.
На съвременните изисквания за енергийна ефективност отговарят преди всичко
обектите, строени и реновирани през последните години.
По-голямата част от старите частни сгради и жилища в Божурище се нуждаят от
сериозни инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност. Този сграден
фонд вероятно ще съществува още дълго и е необходимо да се вземат мерки за
обновяването му, ако за всеки конкретен случай това е икономически оправдано.
За отопление на сградите в общината се използват предимно локални
топлоизточници, на газ, пилети или дърва. В по–голямата си част котлите за локално
отопление на обществените сгради работят с газ.
Подобряването на топлоизолацията, подмяната на дограмите, модернизирането на
отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят
енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50 %, което е приоритет на Общината.
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На всички съществуващите сгради следва да се съставят технически паспорти
след реконструкциите, част от които е и сертификата за енергийна ефективност, съгласно
изискванията на НАРЕДБА №5 от 28.XII.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
3.4. Промишленост
Преработващата промишленост е най-динамично развиващата се в общината, като
привлича и най-много инвестиции. В сферата функционират 52 предприятия, които
произвеждат продукция на стойност 168 374 хил. лв. или 52% от общо произведената и
генерират нетни приходи от продажби на стойност 166 506 хил. лв. или 39,7% от общата.
В община Божурище са развити хранително-вкусовата промишленост,
химическата промишленост, както и дървообработване и металообработването. Съгласно
Заданието за изготвяне на ОУПО, основни икономически субекти на територията на
общината са: производство на електрически съоръжения - „Оскар Ел”, преработвателна на дърво, фасонирани дървени изделия, кухненска, офис и мека мебел: „Метрон” и
„Станков”; производство на шоколадови бонбони-„Милмекс”, производство на сладкарски
изделия - „Маркрит”, печене на ядки-"Вениана', мелници - 2 бр.; производство на
ветеринарно-медицински препарати-'"Примавет", перилни и почистващи препарати,
дезинфектанти, хотелски консумативи-"Виста". Застъпена е дребна шивашка
промишленост, преработката на метали и производство на метални изделия, сглобяване на
ПВЦ-дограма, капачки за хранително-вкусовата промишленост, кашони от велпапе и др.
Привличат се нови инвестиции от високотехнологични компании. Фирмите са с
различен профил и дейност, сред които логистични центрове, транспортен терминал,
фармация и производство. Има специализирани предприятия в производството на
опаковъчната промишленост, производство на мека и корпусна мебел, производство и
монтаж на хладилни изолации на бусове и др, производство на хляб, включително на
биохляб. Един от основните инвеститори в икономическата зона е "Бер-Хелла
термоконтрол", където се произвеждат автомобилни компоненти за някои от премиум
моделите на Audi, BMW и Mercedes. През 2017 година „Геран Био“ ООД стартира
изграждане на нова производствено-администратиена база в община Божурище, която от
началото на 2018 г. е в експлоатация като произвежда опаковки от крафт, картон и хартия.
Балкам АД строи фабрика в Божурище през 2003 година като инвестира над над 10 млн.
долара. Фабриката е с най-голямата производителност на оборудването на Балканите,
чийто капацитет задоволява целия пазар на кафе в България. Тя е оборудвана с модерна
технология от последно поколение.
Фирма Римпекс ТМ прозвежда дворни врати и
огради от ковано желязо както и индустриални врати с огромни размери.
В общината е формирана структура за преработка и оползотворяване на отпадъци
от хартия и пластмаси, които подлежат на рециклиране - "Унитрейд БГ" ООД .
3.5. Селско стопанство
Селското стопанство има стабилно развитие през годините, като към 2016 година
в сектора работят 41 предприятия и формира нетни приходи от продажби от 6760 хил лв.
или 1,6% от общите в страната.
Сформирана е Местна инициативна група МИГ Трън-Брезник-Божурище, която е
поставила стратегия за развитието на земеделието в района на трите общини.
3.5.1. Растениевъдство
Растениевъдството в общината има благоприятни условия за развитие от гледна
точка агроклиматични условия. Балансът на територията към 2011 година показва, че
земеделската територия е 107150 дка или 75% от територията на общината. Основно се
отглеждат зърнени и технически култури.
Страница 32 от 56

3.5.2. Животновъдство
Животновъдството е по-слабо развито от растениевъдството и е основно
представено от овцевъдство и птицевъдство. Традиционно за района е отглеждането на
коне.
Енергийната ефективност в сектора на селското стопанство се изразява в
използване на съвременна техника и механизация, която не замърсява околната среда, във
внедряване на енергоспестяващи мерки в сградния фонд и използване на енергия от ВИ,
където е приложимо (за парници, оранжерии, ферми за животни и др.). Енергийна
ефективност се постига и с изграждане на инсталации за производство на биогаз и
преработка на биомаса.
Водещо в изготвянето на визията за подобряване на енергийната ефективност в
селското стопанство е повишаването на информираността на земеделските производители
и техните познания за различните технологии на производство. Земеделските стопани
трябва да бъдат обучени да използват максимално ресурса на местните почвени типове и
районирани сортове на основните земеделски култури. Въвеждането на нова техника и
нови производствени технологии ще доведе до по-голяма енергийна ефективност в
селското стопанство, както и комасацията на земята и уедряването на земеделските
площи, като допълнителен фактор. Конкретните действия по информиране и обучение на
земеделските производители трябва да са насочени към:
• достъп до европейски програми и мерки;
• производство с минимум почвени обработки;
• възстановяване на естественото почвено плодородие без употреба на
енергоемки минерални торове, а чрез правилното редуване на земеделските култури и
използване на органични торови за подобряване на химическите и физични своиства на
почвата;
• използване на устойчиви на болести и неприятели сортове на земеделските
култури и изграждане на подходящи сеитбообръщения с цел минимизиране на употребата
на пестициди;
• повишаване на познанията по организация на селскостопанското
производство и
• оптимално натоварване на машинния парк.
3.6. Горско стопанство
Според баланса на територията за 2011 година, горските територии в общината са
21194 дка и представляват 0,6% от горските територии в областта. Горското стопанство
не играе определяща роля в структурата на икономиката.
Развитието на дейностите, свързани с възпроизводството, ползването и опазваните
на горите, създава работни места за част от населението на общината. Горите в общината
и района имат социално-хигиенни, защитно-водоохранни, противоерозионни и здравноукрасни функции. Горите предпазват прилежащите земи от развитието на ерозионни
процеси и увеличават плодородието им. Горите подобряват климата, акумулират големи
количества от падналите дъждовни води и намаляват скоростта на водния отток, с което и
предпазват почвата от ерозия. Горите са източник освен на дървесина и на много ценни
ресурси - билки, горски плодове, гъби и др., които могат да бъдат използвани за
организиране на дребни производства, осигуряващи заетост на ниско квалифицирани
работници.
С оглед развитието на туризма в района е важно да не се допуска масово изсичане
на гори, което ще доведе до екологични проблеми, да се увеличи площта на горите с
рекреационна цел и да се предвидят нови залесителни мероприятия.
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Енергийната ефективност в сектора на горското стопаство се изразява в
използване на по-висок клас техника и механизация, която не замърсява околната среда, в
изграждане на инсталации за производство на биогаз и преработка на биомаса.
3.7.Транспорт
Община Божурище има благоприятно транспортно-географско положение. През
територията на общината преминава Европейският транспортен коридор №10, а в
непосредствена близост преминават ОЕТК №4 и ОЕТК №8. Важно значение за
достъпността на общината има автомобилният транспорт, основно благодарение на
международен път Е80, републикански път I-8.
Местоположението на общината и преди всичко близостта до столицата създават
предпоставки за по-доброто обслужване на местното население, повишаване на
качеството на живот и развитието на местната икономика.
Пътната мрежа на територията на общината включва както републикански, така и
местни /общински и частни/ пътища.
Като главни транспортни оси от републиканската пътна мрежа, могат да се
определят:
Трасето на I-8 /Е-80/ /Калотина – София/ преминаващо през източната част на
общината и осигуряващо достъп до столицата и връзка с Република Сърбия през ГКПП
Калотина.
Калотина – София от км. 30+995 до км 43+560. Габарит 14.00 м., състоянието на
настилката е добро. Пътят преминава през населеното място Хераково.
III-638 /Гурмазово – Златуша/, преминаващ по направлението изток-запад през
територията на общината и достигащо общинския център Брезник. От км. 8+860 до км.
28+889. Пътят преминава през селата Златуша, Росоман, Гурмазово и град Божурище.
Състоянието на настилката е:
от км 8+860 до км 12+000 – добро
от км 12+000 до км 14+100 – лошо
от км 14+200 до км 20+000 – добро
от км 20+000 до км 22+900 – лошо
от км 22+900 до км 28+900 – добро
Габаритът на пътя е:
от км 8+860 до км 12+000 – Г5,60
от км 12+000 до км 13+000 – Г6,00
от км 13+000 до км 14+000 – Г4,00
от км 14+000 до км 15+000 – Г4,30
от км 15+000 до км 16+000 – Г4,40
от км 16+000 до км 17+000 – Г4,70
от км 17+000 до км 21+178 – Г4,20
от км 21+178 до км 22+000 – Г5,50
от км 22+000 до км 23+000 – Г6,00
от км 23+000 до км 26+352 – Г5,00
от км 26+252 до км 28+900 – Г6,50
Таблица 12: Републиканска пътна мрежа в община Божурище.
Номер на път
от /км./ до /км./
I-80
30,995 43,560
III-638
7,744
28,899
Общо

дължина /км./
12,565
21,155
33,720
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Предстои изграждане на трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път
/СОП/“ участък от км. 32+447.20 до км. 48+611.93, които ще облекчи значително трафика
по старото трасе и ще изведе транзитно преминаващия автомобилен поток.
Преобладаваща за общината е общинската пътна мрежа, която осъществява в
достатъчна степен свързаността между отделните населени места.
Таблица 13. Общинската пътна мрежа в община Божурище.
№
ред

1
2
3
4
5
6

7

Път №
SFO
1400
SFO
2020
SFO
2021
SFO
2022
SFO
3024
SFO
3027

Стар /и/
номер
/а/

Наименование

/II – 81/Костинброд – граници на общ.
/Костинброд - Божурище/ - Пролеша –
Хераково /SFО3024/
/I-8/ Божурище – граница общ. /Божурище
81115/3&4/
– София град/ - /I-8/

81011

Километри
от км.
км.

до

Дължина

6.000

10.60
0

4.600

0.000

3.250

3.250

81123

/I-8/ - Храбърско

0.000

4.500

4.500

81125

/I-8/ - Белица

0.000

2.000

2.000

81127

/I-8/ - Бобен – Хераково /SFO1400/

0.000

2.800

2.800

/I-8/, Сливница – Божурище / - мах. Черна
0.000 0.400 0.400
бара
/I-8/ жп. гара Драгоил - Драгоман – граница
81114/1&2/
SFO
общ. /Драгоман - Сливница/ - Сливница –
25.00 27.70
, 81115
2.700
3214
граница общ. /Сливница - Божурище/ 0
0
/1&2/
/SFO2021/
Обща дължина:
20.250
Като цяло, състоянието на уличната мрежа в селата на територията на община
Божурище се определя като незадоволително. Съществува необходимост от ремонт и/или
полагане на изцяло нова настилка на повечето улици в селата.
M3 ново

Обществен транспорт
Община Божурище разполага с утвърдена общинска транспортна схема, чрез
която да се покриват нуждите от обществен транспорт на населението. Към момента на
територията на община Божурище функционира и вътрешна общинска схема за обществен
транспорт. Обслужващите автобусните линии са част от транспортната схема на Софийска
област. Тези линии са достатъчни да осигурят транспортните нужди в общината.
Предимствата на обществените транспортни системи допринася за географската и
социална интеграция между населените места и осигурява равен достъп до пазара на труда
и социалните услуги в общината. Отделяните емисии на вредни вещества в атмосферата от
транспортни средства и транспортното обслужване на територията на общината са
минимални и не застрашават околната среда.
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3.8. Енергийна мрежа и външна осветителна уредба
3.8.1. Енергийна мрежа
Електроенергийната инфраструктура на ЮЗР е с добра изграденост и в
сравнително добро състояние. Изключение са периферни тупикови връзки /към хижи,
гранични застави и много малки населени места/, които се нуждаят от подмяна.
Всички населени места от областта са електроснабдени, като мрежата е в добро
състояние. От 2004 г. компанията ЧЕЗ Груп, Чехия, придобива мажоритарен дял в
електроразпределителното дружество „Електроразпределение София Област” АД и
отговаря за електроснабдяването на територията чрез дружеството „ЧЕЗ Разпределение
България” АД. Компанията отговаря респективно и за извършването на инвестиции за
рехабилитация, поддръжка и развитие на електроразпределителната мрежа в областта.
На територията на област София /столица/ електроснабдителната система се
управлява от „Електроразпределение София-град” ЕАД за града и „Електроразпределение
София-област” ЕАД – за крайградската част и близките населени места. “Топлофикация
София” произвежда електрическа енергия за собствени нужди и за енергийния пазар.
На територията на гр. София има две топлофикационни централи с комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия – ТФЕЦ „София изток” и ТФЕЦ
„София”. Към електроснабдителната система на София са включени и няколко
водноелектрически централи - ВЕЦ „Бояна” 1,24MW, ВЕЦ „Симеоново” 6,67MW, ВЕЦ
„Пасарел” 30,6MW, ВЕЦ „Кокаляне” 22,4MW и ВЕЦ „Панчарево“ 400kW.
Електроснабдителната система на София се захранва от следните системни подстанции:
„Столник”, „София запад”, „Металургична” /за захранване на обособената мрежа на
металургичния комбинат Кремиковци/, „София юг”, „Казичене”. На територията на София
има изградени 43 разпределителни подстанции ВН/СрН, като 33 от тях са с общо
предназначение, а 10 захранват отделни консуматори.
На територията на Софийска област електропреносната и електроснабдителната
дейност се осъществява от „Електроразпределение София област” ЕАД.
Независимо от наличието на производствени мощности /ТЕЦ и ВЕЦ/,
енергийният баланс на района е отрицателен и потреблението му разчита основно на
националната електроразпределителна мрежа.
Енергийният сектор в Софийска област се характеризира с голям дял на
енергията, получена от възобновяеми енергийни източници. В процес на развитие е
оползотворяването на местните възобновяеми енергийни източници – вятърната,
слънчевата, водната, геотермалната енергия и тази, която се получава от растителната и
животинската биомаса. Използването на слънчевата енергия е радикално решение при
търсене на чисти източници на енергия. Вятърната енергия е друг неизчерпаем източник
на енергия, който не боди до замърсяване на околната среда и климатични промени. На
територията на общините от Софийска област има подходящи условия за оползотворяване
на слънчевата и на вятърна енергия, чрез използването на фотоволтаичните, вятърните и
слънчеви термични системи, които имат дълъг експлоатационен живот.
Важно предимство за части от територията е напредъкът в развитието на
газоснабдяването за битови и индустриални потребители. Това от една страна води до
намаляване на вредните емисии и парникови газове, и от друга – увеличава
инвестиционната привлекателност на общините и е важен фактор за изграждането на
индустриални зони на територията. Газоразпределителната мрежа е изградена в община
Божурище, захранват се промишлените потребители в Костинброд с перспектива за пълно
газифициране на общината, газоразпределителна мрежа в община Елин Пелин, Ботевград,
Правец и др.
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Енергийната система за захранване на община Божурище е част от
електроенергийната система /ЕЕС/ на Република България. Електроразпределението в
общината се извършва от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
На територията на община Божурище няма изградени електрически подстанции и
независими източници на електрическа енергия. Захранването на общината изцяло зависи
от републиканската електроенергийна система. Електроразпределителната мрежа 20 кV
осигуряват необходимата надеждност на захранване за потребители от поне II категория.
Електроразпределението е изпълнено предимно с въздушни електропроводи 20 кV
и трафопостове 20/0,4 кV. Мрежата ниско напрежение е почти изцяло въздушна.
В района електропроизводствени мощности са представени от две ФтЕЦ,
разположени в общината – ФтЕЦ „Елис“ 75.6kWp /Хераково/ и ФтЕЦ „Храбърско“
84kWp.
Неелектрифицирани населени места няма.
Електропроводи високо напрежение /ВН/ 400 kV, 220 kV и 110 kV
През територията на общината преминават електропроводи 400 kV „Люлин“ и
400kV„Рударци”, 220 kV „Житен-Струма“, 110 kV „Обединение“ и 110 kV „МинзухарТеменуга“.
Всички електропроводи ВН са собственост на “Национална Електрическа
Компания” ЕАД. Стопанисвани са от Енергиен Системен Оператор ЕАД и са в много
добро състояние.
За всички електропроводи ВН са осигурени обслужващи коридори за
профилактика и ремонт /предпазна зона/, които следва да бъдат запазени.
3.8.2. Външна осветителна уредба
Външната осветителна уредба на територията на общината е добре изградена и
задоволява нуждите на населението от светлина в тъмната част на денонощието. Гъстотата
на разпределителната мрежа на уличното осветление е добре развита е и осигурява
захранването на всички населени места.
Системата за улично осветление представлява съвкупност от захранващи
източници, разпределителна електрическа мрежа, стълбови линии и арматура, както и
сравнително еднотипни осветителни тела.
Но улична осветителна мрежа на територията на общината е в лошо техническо
състояние. Уличното осветление е основно перо от месечните разходи за всички малки
общини. За да се оптимизират разходите, трябва да се направи подробен анализ на
съществуващата мрежа.
90 % от уличните осветителни тела в града и част от селата са подменени с
енергоспестяващи. Към момента състоянието на мрежата ниско напрежение и
конструкциите на осветителните тела в града не отговаря на изискванията за качество и
сигурност, като загубите са в значителни мащаби, а авариите многократни.
Състоянието на съоръженията обаче не отговаря на изискванията за сигурно и
качествено електрозахранване. Мрежата ниско напрежение е амортизирана и изпълнена
със сечения на проводниците, които не отговарят на съществуващото натоварване. Има
големи загуби на напрежение и енергия, което води до некачествено електрозахранване и
висока аварийност. Уличното осветление е един от основните консуматори на ел.енергия и
генератор на разходи в бюджета на Община Божурище. 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
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с грантово финансиране за оптималната реконструкция на съществуващата улична
осветителни уредба.
Цели и задачи на енергийно ефективната реконструкция на уличното осветление:
1. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в Общините 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.
3.8. 3. Газоснабдителна и газоразпределителна система
Националните разчети предвиждат до 2020 г. да бъдат газифицирани около 30%
от битовите потребители в страната. Докато в ЕС средно около 40% от населението ползва
газ, то в България 97% от газа се ползва от промишлеността, вкл. от топлофикационните
дружества. Газовата инфраструктура в ЕС е 6-7 пъти по-развита от тази в България.
Отнесено към жител, потреблението на природен газ в България е 4 пъти по-ниско от
средното в ЕС. Затова е необходимо ускорено развитие на вътрешната газова
инфраструктура и съответно разширяване на потреблението на газ.
Общинският център гр. Божурище е едно от първите газифицирани селища в
страната още през 1999 година. За периода от 1999 до 2003 г. в града са прокарани 23 000
метра газопровод с 650 отклонения, като град Божурище е газифициран над 90%. Броят на
присъединените домакинства към 2013 г. е 837, а на стопанските потребители 34 броя.
Газификацията на общинския център и реалната перспектива за газификация на съседните
селища е особено предимство, пряко влияещо на изключителния инвеститорски интерес и
промяна цените на недвижимите имоти и земята в района.
От ел. схемата се вижда, че основното захранване на общината е ориентирано към
20kV. Мрежа СрН е изградена, така че да се осигуря втора категория на сигурност на
електрозахранването в населените места.
При необходимост от нови мощности мрежа СрН има техническата възможност за
развитие с нови електропроводи и присъединения. Развитието на мрежи СрН е желателно
да се изпълнява с кабели 20 kV, като за прокарване се използват общинските пътища.
Електроразпределителната мрежа има възможност за присъединяване на
производители на ел. енергия от възобновяеми източници.
Електроснабдяването на Община Божурище следва и за в бъдеще да се разглежда
свързано с развитието на съседните общини като цяло.
Възможности за подобряване на ЕЕ в уличното осветление (УО)
ЕС постави нови изисквания за енергийна ефективност, на които е необходимо да
отговарят лампите, произведени за пазара на ЕС, считано от 1 септември 2009 г.
Традиционните крушки с нажежаема жичка и по-малко ефективните халогенни крушки
бяха постепенно премахнати от пазара в края на 2012 г. Мярката прави разграничение
между „безцветни“ (прозрачни) и непрозрачни лампи. Непрозрачните ще трябва да
достигнат до клас „A“ според енергийния етикет на ЕС за лампи, което означава икономия
на енергия от 75% или повече, в сравнение с традиционните крушки с нажежаема жичка.
Такова високо ниво на ефективност може да се постигне само от компактните
луминесцентни и светодиодните лампи. Въведени бяха нови изисквания относно
функционалностите на лампите (време за стартиране, живот и др.), така че на пазара се
допускат само качествени лампи. Задължително изискване е поместването на
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допълнителна информация относно продукта върху опаковката, за да се помогне на
потребителите да направят правилния избор съобразно предназначението.
Таблица 14: Подробен план на ЕС за поетапно премахване на неефективните електрически крушки
2010

• Постепенно премахване на линейните луминесцентни лампи („халофосфат“)
• Етикетиране на баластите за луминесцентни лампи
• Минимални изисквания за ефективност на баластите

2011 • Задължителна информация за продукта за осветителни тела
•
2012 •
•
•

Постепенно премахване на:
Луминесцентните лампи от тип „T12" (38 mm)
Посочване на ефективността на баласт за газоразрядни лампи с висок интензитет
Минимални изисквания за коефициентите на запазване на светлинния поток на лампата
(LLMF) и коефициентите на дълготрайност на лампата (LSF)

• Постепенно премахване на:
2015 • Живачните лампи с високо налягане
• Натриевите щепселни лампи с високо налягане
2017 • По-високи изисквания за метал-халогенните лампи
• Постепенно премахване на магнитните баласти, само електронни баласти
Източник: Насоки „Енергийно ефективно осветление“, разработени в рамките на проект „Buy Smart+ –
Зелени поръчки в Европа“ на ЕС, финансиран от програмата „Интелигентна енергия за Европа“- юни 2012 г.

В идеалния случай лампите, осветителните тела и системите за регулиране се
разглеждат като цялостна система за осветление, в която всички компоненти трябва да
работят заедно без проблеми. Сравненията, базирани само на мощността, не са разумни и
могат да бъдат подвеждащи. Работните характеристики на лампата се измерват в лумени,
което позволява преки сравнения на количеството светлина. Колкото по-висока е
стойността на лумените на една електрическа крушка, толкова по-голямо количество
светлина ще произведе тя. Затова винаги се проверява „стойността за лумените" на
лапмата, а ефикасността на лампата можете да определите от съотношението
„лумени/ватове“ (колко вата електроенергия са необходими за съответната стойност за
лумените).
Таблица 15: Технически характеристики на различни видове лампи за УО
Ефективност на
преобразуване
(лумени на един ват)

Средна продължителност на
живота (часове)

Индекс на цветопредаване
(CRI)

Крушка с нажежаема жичка

8 - 15

Халогенна лампа на ниско напрежение
Халогенна лампа с инфрачервено

12 - 25

1000
2500

100
100

25 - 35

5000

100

Компактна луминесцентна лампа

50 - 84

Луминесцентни лампи T8, конвенциоб
Луминесцентни
лампи Т8, трилентови,

47 - 83

8000

до 100

19000

Тип на лампата

б лампи T5, електронен
Луминесцентни
Метал-халогенни лампи
Натриеви лампи с високо налягане

67 - 110
84 - 104
90 - 150

6000 - 15000

20000 - 30000
10000 - 15000
20000 - 30000

85
>90
80 - 90
>80
25
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120 - 200
12000 - 20000
Натриеви лампи с ниско налягане
Светодиоди (LED)
50000 +
>80
30 - 90 (до 130)
Органични светоизлъчващи диоди
25
~10000
>80
Източник: Насоки „Енергийно ефективно осветление“, разработени в рамките на проект „Buy Smart+ –
Зелени поръчки в Европа“ на ЕС, финансиран от програмата „Интелигентна енергия за Европа“- юни 2012 г.

Фиг. 17: Сравнение: Ефективност на лампи

Източник: Насоки „Енергийно ефективно осветление“, разработени в рамките на проект „Buy Smart+ –
Зелени поръчки в Европа“ на ЕС, финансиран от програмата „Интелигентна енергия за Европа“- юни 2012 г.

Лампите с висока трайност са препоръчителни от екологични съображения и с оглед
намаляване на разходите за поддръжка. Животът на продуктите винаги следва да се взема
под внимание. За лампи, които са етикетирани, се препоръчва да се провери класът на
енергийна ефективност. Когато има такива и в зависимост от приложението, за предпочитане
е да се използват лампи от класове „А“, „А+” и „А++”.

ІV. ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Политиката по енергийна ефективност в община Божурище е насочена към постигане
на определени цели и приоритети, заложени в развитието на общината като цяло.
Общинската програма за енергийна ефективност до 2025 г. е подчинена на националната
дългосрочна програма по енергийна ефективност, която конкретизира тезите на
Управленската програма на Правителството и Енергийната стратегия на България, като
формулира инициативите и мерките за повишаване на енергийната ефективност.
Прилагането на успешна политика по енергийна ефективност води до повишаване
качеството на енергийните услуги при приемлива цена за обществото и възможност за
намаляване на енергопотреблението чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на
енергията. Тенденцията за третиране на енергията като елемент на местната политика и
планиране от страна на местните власти е условие за рационалното използване на енергията.
Със засилване на процеса на децентрализация на българските общини и в резултат от
приватизацията в енергетиката общините придобиха нови функции, насочени към
намаляване на консумацията на енергия и понижаването на разходите за енергийни нужди,
намаляване до минимум на вредните въздействия върху околната среда и промяна в
поведението на крайните потребители в бита, услугите и местната промишленост.
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Общините разполагат с широки правомощия за организация и координация на
дейностите, свързани с рационалното използване на местните възобновяеми източници.
Децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници или използването
на слънчевата, вятърната енергия и биомасата съобразно местния потенциал и нужди е
сектор с големи перспективи за устойчивото развитие на всяка община.
Община Божурище провежда политика насочена към оптимизиране на енергийните си
разходи. Реализираното намаляване на енергопотребление на територията на общината е
принос за постигане на националната индикативна цел за енергийни спестявания. Основните
насоки на местната политика по енергийна ефективност са:
• Намаляване топлинните загуби в сградите чрез подобряване на енергийните им
характеристики;
• Използване на енергийните ресурси за отопление и охлаждане чрез
високоефективни системи;
• Поддържане на стабилни параметри на микросредата в обитаваните помещения;
• Създаване условия за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници;
• Намаляване емисиите на вредните газове;
• Модернизиране и автоматизиране на осветлението на общинските обекти
чрез използването на високоефективни източници на светлина и системи за
контрол;
• Реконструкция на уличното осветление;
• Насърчаване на добрите практики при договорирането за енергоспестяване.
Приоритетни направления за проекти и мерки за енергийна ефективност:
• Изграждане на информационна система за състоянието на енергийната
ефективност в община Божурище;
• Създаване на база данни за информация по мерки за ЕЕ с препоръчителен
характер, отнасящи се за община Божурище;
• Насърчаване разработването и осъществяването на проекти за намаляване
потреблението на енергия в производството на стоки и услугите;
• Подобряване енергийните характеристики на обществените и жилищни сгради и
намаляване на топлинните загуби чрез саниране (пълно или частично);
• Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез отоплителни
системи с висока ефективност, включващи и възможности за регулиране на
потреблението и поддържане на стабилни нормативни параметри на микросредата
в отопляваните обекти;
• Продължаване процеса на обследване на сгради с РЗП над 250 кв. м. и
промишлени системи с общо годишно потребление над 3 000 MWh.
• Модернизиране на осветлението в общинските обекти, без да се намалява нивото
на осветеност и качеството на осветлението /чрез използване на компактни
луминесцентни лампи, автоматични системи за контрол, управление, ниво на
осветеност/;
• Подобряване на енергийната ефективност при уличното осветление;
• Обучение на специалисти от общинската администрация, работещи в сферата на
енергийната ефективност по енергиен мениджмънт;
• Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на договорирането
за енергоспестяване в общинския сектор;
• Намаляване емисиите на парниковите газове. Икономията в потреблението на
енергия, в резултат от въведени мерки за повишаване на енергийната ефективност,
не се отразява пряко върху равнището на емисиите на парникови газове, но
същевременно повишаването на енергийната ефективност води до ограничаване
Страница 41 от 56

необходимостта от производство на допълнителна енергия, а с това се ограничава
вредното въздействие върху околната среда;
• Разширяване доброто взаимодействие между общината и областните и национални
структури и организации.
Общината е в състояние да упражнява контрол върху редица дейности, водещи до
повишаване на енергийната ефективност, да взема стратегически решения, свързани с това и
в границите на своите компетенции да налага на инвеститорите изпълнения на мерки с
подобен характер. Основни инструменти за това могат да бъдат:
• одобряване на устройствени планове;
• използване на екологично съобразени технологии;
• насърчаване на частната инициатива, свързана с реализиране на енергоефективни
мероприятия.
Тук действията могат да бъдат насочени в две посоки:
- Общината да оказва влияние върху крайните клиен ти на енергия - промишлени
предприятия, търговски обекти, домакинства, чрез провеждане на информационни кампании
и предоставяне на стимули за намаляване потреблението на енергия;
- Изпълнение на съвместни дейности със задължените лица - търговци с енергия.
През последните години значителен брой сгради бяха ремонтирани и при тях бяха
въведени мерки за повишаване на енергийната им ефективност. Реализиран е проект
„Подобряване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община
Божурище" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161 РООО
1/1.1-09/2010/026 с бенефициент Община Божурище по Оперативна програма „Регионално
развитие" 2007-2013 г. Бе подобрена енергийната ефективност на следните обекти от
образувателната инфраструктура на общината:СУ„Летец Христо Топракчиев” – Начален
етап; СУ „Летец Христо Топракчиев”- Старо училище; СУ „Летец Христо Топракчиев”Ново училище; Физкултурен салон към СУ"Летец Христо Топракчиев”; ДГ„Буратино” и
ДГ„Детелина”, УПИ III- за детска градина, кв. 35 по плана на гр. Божурище. При
реализацията на проекта бяха внедрени и ВЕИ технологии за отопление и охлаждане на
сградите, чрез монтаж на термопомпи.
През 2018г беше извършено обследване на енергийна ефективност, сертифициране и
оценка на реализирани енергийните спестявания на сградите, участвали в проекта, съгласно
чл.2, ал.6 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г., във връзка с чл. 38, ал. 4 от Закона за
енергийна ефективност. През последните 5 години аз всяка общинска сграда, на която се
извършва основен ремонт и се испълняват мероприятия по подобряване на енергийната й
ефективност се извършва обследване и сертификация за постигнатите показатели.

V. СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ
Снабдяването с електрическа енергия в община Божурище се осъществява
посредством електроенергийната система на страната, като електропреносната и
електроразпределителна мрежа и съоръженията към нея се стопанисват, поддържат и
реконструират от „ЧЕЗ Електроразпределение“ АД.
Анализът на разходите в обекти, собственост на Община Божурище показва, че
енергията, която се консумира за отопление, осветление и съоръжения е предимно
електрическа.
Разходите за улично осветление могат да бъдат намалени допълнително след
извършване на пълен енергиен одит за всички населени места на общината и въвеждане на
иновативни решения като соларно осветление или още по-икономични осветителни тела.
За намаляване разходите на ел. енергия от общинския бюджет е необходимо
въвеждане на нова система за управление на уличното осветление. В последните години е
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извършено обновяване на парковите осветителни тела, художествено и фасадно осветление
на някой обществени сгради със соларни лампи и други мерки.
Големи загуби на енергия се констатират при битовите абонати на територията на
общината. Значителен процент от жилищния фонд се състои от сгради с ниска
енергоефективност, остарели, амортизирани, без изолации, с дървена дограма.
Предприеманите ремонти са частични и не включват прилагане на мерки за енергийна
ефективност, което води до цялостен неблагоприятен енергиен баланс в домакинствата. Над
50% от домакинствата използват стари електрически уреди, а не енергоефективни –
причината за това са ниската покупателна способност, особено на населението от третата
възраст. Голяма част от хората не са информирани за етикирането на стоките и параметрите
им по отношение на икономичност на ел. енергия.
За отопление на жилищните сгради в общината се използва основно природен газ,
локални топлоизточници или печки на дърва и електрически отоплителни уреди.
Всички административни сгради и сгради на общинската образователна инфраструктура
/детски гради и училища/ са присъединени към газопроводната мрежа на „Овергаз Мрежи" АД.
Котелните инсталации са модернизирани с автоматика и комбинирани горелки на природен газ,
поради това, че той е най-евтин, екологично чист, с висок КПД и най-ниски загуби при пренос на
енергия. При прилагане на тези мерки могат да се постигнат икономии в размер до 40%. При
смяна на горивната база в някой от сградите се отчита спад на енергийното потребление до 70%.

VI. ЦЕЛИ И ОБХВАТ
Целите на общинската енергийна стратегия за ЕЕ са интегрирани в общия контекст на
държавната политика за ефективно и сигурно енергопроизводство и енергоспестяване, и
Енергийна стратегия на Р. България. Енергийната стратегия включва следните основни цели:
• насърчаване на инвестиции в ЕЕ при крайния потребител;
• подкрепа, вкл. чрез държавни гаранции, на проекти за управление на потреблението,
които имат значителен социален ефект;
• подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия;
• намаляване на енергийните загуби;
• опазване на околната среда.
Приоритетите на община Божурище за повишаване на енергийната ефективност са в
зависимост от националните цели за енергийна ефективност и в съответствие със
стратегическите цели и политиката за устойчиво енергийно развитие, заложени в Общинския
план за развитие за периода 2020-2025 г.
Обхватът на настоящата Програма за енергийна ефективност на община Божурище е 5
години от 2020 г. до 2025 г., като е съобразен с програмния период на планиране в ЕС и
съществуващите възможности за финансиране на енергоспестяващи мерки в рамките на този
бюджетен период.
Основната цел при разработването на настоящата общинска програма за енергийна
ефективност е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до
енергийни спестявания, както и приоритетните проекти и източниците на финансиране за
тяхното изпълнение. Прилагането на енергоефективни мерки през последните години е
задължително не само за намаляване на разходите в общинския бюджет, но и за повишаване
на жизненото равнище и комфорта на потребителите на енергия като цяло.
ГЛАВНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ на програмата е:

Постигане на устойчив модел за потребление на енергия, чрез
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в община Божурище и
пълноценно използване на местните ресурси.
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ПРИОРИТЕТИ:
П1: Намаляване на разходите за енергия, чрез подобряване на енергийното
управление на територията на община Божурище и внедряване на енергоспестяващи
технологии и мерки в обществения, частния и бизнес сектор.
П2: Балансирано оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни
източници и намаляване на вредните емисии в атмосферата, чрез използване на методите на
енергийната ефективност.
П3: Създаване на единна информационна система за енергопотреблението на
общинските обекти и повишаване на местния капацитет и информираност на гражданите за
икономия на енергия, наблюдение и контрол на енергийната ефективност.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подобряване на енергийните характеристики на общински сгради
Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради
Повишаване на енергийната ефективност на стопански сгради
Повишаване ефективността на уличното осветление
Повишаване капацитета на местната власт в областта на ЕЕ
Повишаване информираността на гражданите и бизнеса за ЕЕ

Така формулираните цели могат да бъдат постигнати с реализацията на конкретни
проекти, дейности, мерки и инвестиции от страна на обществения, частния и бизнес сектори
в общината. Важен момент е да се постигне намаляване на брутното крайно потребление на
електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане; да се ограничи
потреблението на горива в транспорта и да се внедрят високоефективни технологии от ВИ.
Поставените цели ще се изпълняват с отчитане на динамиката и тенденциите в
развитието на европейското и българското законодателство по енергийна ефективност,
насърчаване използването на енергия от ВИ и пазарните условия.
В тази връзка настоящата Програма е динамичен документ и ще бъде отворена за
изменение и допълнение по целесъобразност през целия програмен период до 2020 г.

VІІ. ИЗБОР НА ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ
Това е най-важният етап от разработването на Програмата за енергийна ефективност
(ПЕЕ) на община Божурище до 2020 г. От правилния избор на проекти, мерки и дейности за
намаляване на енергийното потребление зависи успешното и ефективно изпълнение на ПЕЕ.
Средните периоди на откупуване за най-често препоръчвани енергоспестяващи мерки
(ЕСМ) са представени на следващата диаграма:
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Фиг. 18: Средни периоди на откупуване на най-често препоръчвани енергоспестяващи мерки

Легенда: 1 - Изолация на външни стени; 2 - Изолация на под; 3 - Изолация на покрив; 4 - Подмяна на дограма; 5 ЕСМ по осветление; 6 - ЕСМ по абонатни станции; 7 - ЕСМ по котелни стопанства; 8 - ЕСМ по прибори за измерване,
контрол и управление; 9 - Настройки (вкл. „температура с понижение”); 10 - ЕСМ по сградни инсталации; 11 - Други
(въвеждане на система за енергиен мениджмънт и т.н.)

Първоначално се определят обектите, в които ще бъдат предприети мерки за
намаляване на енергийната консумация. След това се пристъпва към избор на конкретни
дейности и мерки, които ще бъдат предприети в определените обекти. На тази основа е
важно да се прецени рационалността от обединяване и групиране на мерки и обекти с цел полесното планиране и изпълнение на група сходни дейности за енергийна ефективност. Това
ще улесни кандидатстването за финансиране за тяхното изпълнение от различни фондове и
европейски програми. Изборът на обекти, дейности, мерки и проекти следва да бъде
направен на база технико-икономически анализи на потенциала за намаляване на
енергийното потребление след тяхното реализиране. Също така при избора е необходимо да
бъдат взети предвид срокът на възвръщаемост на вложените инвестиции, прилагане на
ефективни технологии в съответната област, както и следните особености:
• достъпност на избраните мерки и дейности;
• степента на амортизация на обектите и инсталациите;
• ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции;
• проследимост на резултатите от въвеждане на мерки и дейности за ЕЕ;
• ясни контролни механизми за вложените бюджетни средства;
• възможност за мултиплициране на резултатите от използването на избраните
мерки и дейности в други обекти със значителна енергийна консумация.
Най-често залаганите мерки за намаляване на енергийната консумация са свързани с
подобряване техническите показатели на ограждащите конструкции на обектите - изолация
на външни стени, подове и покриви, както и подмяна на дограма. Чрез използване на
съвременни изолационни материали и дограми, изброените мерки водят до понижаване
коефициента на топлопреминаване през външните ограждащи конструкции и до намаляване
степента на инфилтрация до стойности, съобразени с изискванията за енергийна
ефективност. Следващите по значимост мерки са подобряване функционирането на котелни
инсталации и абонатни станции, чрез цялостната им подмяна или подмяна на елементи от
тях. Веднага след тях се нарежда мярката за подобряване работата на сградните инсталации
за отопление, топла вода и вентилация. Това включва частична реконструкция или цялостна
подмяна на инсталациите – отоплителни тела, помпи, вентилатори, арматура и тръбна мрежа
(вкл. изолация), въвеждане на автоматика и др. Останалите мерки не са предписвани често,
но и те от своя страна също водят до сериозна икономия на енергия.
Отделните енергоспестяващи мерки в сгради оказват различно влияние върху
икономията на енергия, което е онагледено на долната диаграма.
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Фиг. 19: Спестена енергия в % от въвеждане на различни енергоспестяващи мерки

Легенда: 1 - Изолация на външни стени; 2 - Изолация на под; 3 - Изолация на покрив; 4 - Подмяна на дограма; 5 - ЕСМ по
осветление; 6 - ЕСМ по абонатни станции; 7 - ЕСМ по котелни стопанства; 8 - ЕСМ по прибори за измерване, контрол и
управление; 9 - Настройки (вкл. „температура с понижение”); 10 - ЕСМ по сградни инсталации; 11 - Други (въвеждане на
система за енергиен мениджмънт и т.н.)

Изпълнението на мерките за енергийна ефективност може да се обвърже с
препоръките в заключителните доклади от проведените енергийни обследвания на сградите
общинска собственост. При обновяването на тези сгради освен мерки по подобряване на
термичната изолация, след доказване на икономическата ефективност, могат да се включат и
мерки за въвеждане на слънчеви колектори и заместване на съществуващо отопление с
такова, базирано на ВЕИ или други енергоефективни източници.
Изборът на подходящите мерки, дейности и последващи проекти е от особено
значение за успеха и ефективността на енергийната политика на Община Божурище. Найобщо предприеманите мерки могат да бъдат разделени на посочените по-долу две основни
групи.
Административни мерки:
•
•
•
•
•
•

Ефективно общинско планиране за внедряване на ЕСМ в сгради и обекти,
общинска собственост.
Насърчаване реализирането на инвестиционни намерения в частния и бизнес
сектори за внедряване на ЕСМ в жилищни и стопански сгради и използване на
високоефективни енергийни консуматори и съоръжения.
Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови.
Оптимизация на разходите за уличното, парково и фасадно осветление.
Обновяване на електропреносната мрежа на територията на общината.
Провеждане на информационни и обучителни кампании сред населението за
ползите и практическите особености на използването на консуматори с висок
енергиен клас в бита и бизнеса и въвеждане на ЕСМ в сгради.

Технически мерки:
•

•

Мерки, насочени към подобряване енергийните характеристики на сградния фонд на
територията на общината: 1 - Изолация на външни стени; 2 - Изолация на под; 3 Изолация на покрив; 4 - Подмяна на дограма; 5 - ЕСМ по осветление; 6 - ЕСМ по
абонатни станции; 7 - ЕСМ по котелни стопанства; 8 - ЕСМ по прибори за
измерване, контрол и управление; 9 - Настройки (вкл. „температура с понижение”);
10 - ЕСМ по сградни инсталации; 11 - Други (въвеждане на система за енергиен
мениджмънт и т.н.)
Мерки, насочени към подобряване енергийните характеристики на външната
осветителна уредба в общината. След изтичане на амортизационния срок на
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съществуващата система за улично, парково и фасадно осветление, изграждане на
нова по-икономична с използване на енергия от възобновяеми източници (соларни
панели), след извършен пълен енергиен одит.
Мерки, насочени към използване на техника, машини и съоръжения с висок
енергиен клас в обществения, частния и бизнес сектор.
Мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност в транспорта –
подновяване на автопарка и оптимизиране на транспортните схеми.

•
•

Таблица 29: Списък с приоритетни дейности и проекти за енергийна ефективност в
община Божурище до 2025 г.
№
1

2

3

4

5

6

7

Проект
Разширяване на газификацията в
частни и обществени сгради в община
Божурище
Въвеждане на ЕСМ в частни
жилищни и стопански сгради на
територията на община
Божурище

Прогнозна стойност
(лева)
50 000

Източник на
финансиране
Общински бюджет и
частни инвестиции

Създаване на информационна система
за енергийната ефективност в
Община Божурище, включваща база
данни за енергийните разходи и
потребление от всички сектори и
системи
Енергиен одит и оптимизиране
работата на уличното осветление на
територията на община Божурище

5 000

Национална програма за
енергийна ефективност в
многофамилни жилищни
сгради и Частни
инвестиции
Общински бюджет

5 000

Общински бюджет

Обучение на специалисти от
Общинската администрация,
работещи в сферата на енергийната
ефективност
Провеждане на ежегодни
информационни кампании за ползите
от въвеждането на ЕСМ
Извършване на енергайни
обследвания на общинския сграден
фонд и издаване на сертификати за ЕЕ
за обекти над 250 кв.м. РЗП и
подлежащи на саниране сгради

-

ИПА, АУЕР и др.

1 000

Общински бюджет

10 000

Общински бюджет

ОБЩО ЗА ПРОГРАМАТА

1 000 000

1 071 000

VІIІ. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
При изпълнението на мерките за енергийна ефективност, включени в настоящата
Програма на община Божурище ще се постигнат следните ефекти:
 Икономически – икономии в бюджета и възможност за пренасочването на тези
средства за други дейности
 Екологичен – прилагането на енергоефективни мерки води пряко и косвено до
положителни ефекти по отношение на околната среда, включително ограничаване на
вредните емисии в атмосферата.
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Повишаване качеството на общинските услуги – с реализацията на мерките за
енергийната ефективност ще се подобрят общинските услуги, предимно чрез
подобряване комфорта, качеството на отоплението в детските градини, училищата и
други обществени сгради и институции.
 Обществена подкрепа и одобрение на политиката на Общината за енергийна
ефективност.
Най-общо резултатите, които ще се постигнат с реализирането на настоящата
Програма могат да бъдат обобщени така:
 икономия на топлинна енергия;
 икономия на електрическа енергия;
 икономия на горива;
 намалени емисии парникови газове;
 икономия на финансови средства.
За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на откупуване,
но в тези случаи трябва да се има предвид тяхната екологичната значимост. Освен това, е
важно да се подчертае, че ефектът от реализирането на дейностите и мерките се изчислява на
база на действащите в момента цени на топлинната и електрическата енергия и на горивата.
Тези цени ще продължават да се повишават, вследствие на непрекъснато растящите цени на
горивата на международните пазари, поради което срокът на откупуване може да се окаже
по-малък, в сравнение с направените изчисления.
В дългорсочен план изпълнението на общинската Програма за ЕЕ ще доведе до:
 опазване на околната среда;
 забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси;
 подобряване на условията и стандарта на живот на хората в община Божурище;
 диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на
крайните клиенти от цените на горива и енергии;
 създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за
услуги и т.н.) и разкриване на нови работни места;
 създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици и по-голяма
сигурност на доставките;
 подпомагане постигането на устойчиво развитие и подобряване на показателите на
околната среда, свързано с изпълнение на поетите задължения от Р. България по:
- Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на
климата, ратифициран от Народното събрание със закон от 16.03.1995 г.
- Протокола от Киото, ратифициран през 2002 година, съгласно който страната
ни има задължение да намали емисиите на парникови газове през периода 2008-2012 г.
с 8 % от общото количество емисии спрямо базисната 1988 година.


IX. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Предвид специфичния характер и сложността на всеки конкретен обект, както и
спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти е препоръчително Програмата
за енергийна ефективност да се изпълни на няколко етапа:
Инвестиционно намерение
Това включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се
установи дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, начините и
мащаба на изпълнението й и др. Тези проучвания следва да изяснят и положението по редица
маркетингови, технологически и други въпроси.
Предварително проучване
Необходимо е да се направи предварително (т.нар. предпроектно) проучване за
състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за
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намаляване на енергийното потребление - състояние на съоръженията, конструкциите,
енергийните системи, изследване на енергийните разходи за последните години и др.
Инвестиционен проект
Разработване на инвестиционен проект е необходимо в някои случаи поради
спецификата и обема на предвидените дейности – например Подмяна на отоплителната
инсталация, Подмяна на котел на твърдо гориво с котел на природен газ, Газифициране на
детска градина и др.
Подготовка и изпълнение на строителството
Това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на
съответните строително – монтажни дейности за постигане на поставената цел.
Мониторинг
За установяване намалението на енергийното потребление след реализацията на
съответните дейности и мерки, следва да се извършва ежемесечно отчитане и записване на
параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжката
на инсталациите и др.

X. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
Съгласно чл.12, ал.4 от ЗЕЕ средствата за изпълнение на Програмите за енергийна
ефективност следва да бъдат предвидени в бюджетите на съответните ведомства. Освен тях
за изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ може да се търси финансиране от следните
подходящи източници:
 кредитна линия за енергийна ефективност
 оперативни програми
 заеми от търговски банки
 ESCO услуги
 безвъзмездни помощи предоставяни от екологични фондове, в частност от
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и
Националния доверителен екофонд, в т.ч. и безлихвени заеми
 финансов лизинг на оборудване, предоставен обикновено от доставчик, изпълняващ
проекта “под ключ”
 заеми от международни банки, напр. Европейска инвестиционна банка и др.
Финансирането на дейностите от Общинската програма за енергийна ефективност на
община Божурище за периода 2018 – 2020 г. може да бъде осигурено по различни начини.
Най-общо подходите за финансиране са два:
• Подход „отгоре – надолу” – анализ на съществуващата законова рамка за
формиране на общинския бюджет, прогнозиране на бюджета и използване на
специализирани източници.
• Подход „отдолу – нагоре” – основава се на комплексни оценки на възможностите
на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства или публичночастни партньорства (ПЧП).
За правилното прилагане на финансовите механизми и за да може Общината найефективно да се възползва от тях, е необходимо: задълбочено проучване на условията за
финансиране; правилно ориентиране на целите на конкретен проект към целите на
определена програма или фонд; точна оценка на възможностите за съфинансиране и
партньорство; достижими, изпълними и измерими екологични и икономически ползи от
проекта; ресурсно обезпечаване и ефективен контрол над дейностите и разходване на
средствата.
Цялостно или частично финансиране на инвестициите в енергийна ефективност може да
бъде осигурено чрез национални, европейски и международни програми и фондове. ПоСтраница 49 от 56

важните източници на средства, които могат да осигурят възможности за финансиране на
проекти за енергийна ефективност са:
• Общински бюджет – предвиждане на собствени средства за изпълнението на мерките
по Програмата за енергийна ефективност
• Републикански бюджет – под формата на субсидии, компенсации или Национални
програми, подобни на Националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни
сгради.
Други начини за финансиране:
• Частни инвестиции - Стопанските субекти могат да реализират проекти по
енергийна ефективност и възобновяеми източници и чрез собствени средства.
• Публично-частно партньорство (ПЧП)
Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно третиране, ПЧП е
дългосрочно договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за
финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на инфраструктура с
оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където частният партньор поема строителния
риск и поне един от двата риска - за наличност на предоставяната услуга или за нейното
търсене. ПЧП плащанията, свързани с ползването на предоставяната от частния партньор
публична услуга, са обвързани с постигане на определени критерии за количество и качество
на услугата. Общинската администрация (като потребител на услуги) има право да редуцира
своите плащания, както би го направил всеки „обикновен клиент" при непредоставяне на
необходимото количество и качество на услугата.
Успешно изпълнение на проекти чрез публично-частни партньорства в община
Божурище се обуславя от наличието на следните предпоставки:
- Наличие на решение на ОС за осъществяване на ПЧП проекти;
- Наличие на обществена подкрепа за осъществяването на проекти със значим
- обществен интерес;
- Наличие на законодателна рамка подходяща за прилагане на ПЧП модели;
- Провеждане на открита и прозрачна тръжна процедура в съответствие със
съществуващите най-добри практики;
- Изработване на механизъм за сравнение с публичните разходи за осъществяване
на проекта (доказване на по-добра стойност на вложените публични средства);
- Наличие на механизми за плащане на предоставяната услуга съобразени с
обществените възможности и нагласи (преценка на обществена нагласа и
възможности за плащане на такси, прецизно определяне на нивото на таксите);
- Съществуване на достатъчен капацитет в публичните органи отговарящи за
осъществяване на инфраструктурни проекти.
• ЕСКО услуги
ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко години.
ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги.
Основната им дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване на
енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички
разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата
икономия в периода, определен като срок на откупуване. Договорът с гарантиран резултат е
специфичен търговски договор, регламентиран с чл. 38 от Закона за енергийната
ефективност. Намаляване разходите за горива, енергия и други консумативи и повишаването
на комфорта в сградите държавна или общинска собственост, могат да са предмет на
договори за управление и експлоатация и/или проектиране, доставка, монтаж. Могат да бъдат
реализиране някои от следните схеми:
o Договор с гарантиран резултат
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При този вид договори фирмата за енергийни услуги гарантира минимално ниво на
икономии. Приложното поле за използването на този инструмент са взаимоотношенията с
фирми за енергоефективни услуги, по които възложители са учреждения и институции на
бюджетна или общинска издръжка (болници, училища, детски заведения, санаториуми,
пансиони за стари хора, домове за инвалиди, театри, кина, музеи, читалища, библиотеки,
хотели, почивни домове, административни сгради и т.н.). Фирмите за енергоефективни
услуги с гарантиран резултат (известни като ЕSCО) осигуряват със собствени средства
ЕSCО-услуги и инвестиции (проучване, внедряване, експлоатация и поддръжка) при
гарантирано ниво на енергийните спестявания, възвръщащи инвестицията заедно с известна
печалба. Съгласието за извършване на тези услуги се обективира в договор между ЕSCОфирмата и съответния клиент. Изпълнението на мерките води до намаляване на енергийните
разходи и намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите. Разходите
на инвестицията се изплаща на фирмата от постигнатите икономии, като постигнатата
печалба се разпределя между договарящите страни.
o Зелени инвестиции - механизъм на Протокола от Киото
Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), се създава вътрешна българска система за
издаване и търговия със зелени сертификати. За всяко месечно произведено количество
електричество от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), производителят му получава
зелен сертификат, който е без налична ценна книга и се издава и регистрира от ДКЕВР.
Съгласно чл.163 от ЗЕ, производителите на електроенергия от възобновяеми източници, като
вятър, вода, слънце, биомаса, геотоплина и т.н., ще могат да продават произведената
електроенергия на преференциални цени. Механизмът „Международна търговия с емисии“ е
залегнал в член 17 на Протокола от Киото и дава възможност на страните да търгуват
помежду си с редуцирани емисии от парникови газове в периода 2008 - 2012 г., с цел
икономически най-ефективно. Производителите на електроенергия от ВЕИ ще могат
директно да продават зелените си сертификати на заинтересовани лица, по цена която се
определя от търсенето и предлагането.
• Финансиране от НФЕЕВИ
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източнии“ (ФЕЕВИ) е юридическо
лице, създадено по силата на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ). Фондът управлява
финансови ресурси, получени от Република България от Глобалния Екологичен Фонд (ГЕФ)
с посредничеството на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и от
други донори.
• Национален доверителен ЕкоФонд (НДЕФ)
Фондът е създаден през м. октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение „Дълг
срещу околна среда” между Правителството на Конфедерация Швейцария и Правителството
на Република България. Съгласно чл. 66, ал.1 на Закона за опазване на околната реда, целта
на Фонда е управление на средства, предоставени по силата на суапови сделки за замяна на
„Дълг срещу околна среда” и „Дълг срещу природа”, от международна търговия с
предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии
на парникови газове за авиационни дейности както и на средства, предоставени на база на
други видове споразумения с международни, чуждестранни или български източници на
финансиране, предназначени за опазване на околната среда в Република България. Фондът
допринася за изпълнение на политиката на Българското правителство и поетите от страната
международни ангажименти в областта на опазване на околната среда. Националният
доверителен ЕкоФонд е независима институция, която се ползва с подкрепата на българското
правителство.
• Кредити по специализирани кредитни линии и заеми от търговски банки
Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за
България (КЛЕЕВЕИ). Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни
източници е разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в
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сътрудничество с Българското правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя
кредитни линии на участващите български банки, които от своя страна предоставят заеми на
частни дружества за проекти за енергийна ефективност в промишлеността и проекти за
възобновяеми енергийни източници. Български банки, участващи в КЛЕЕВЕИ: Българска
Пощенска Банка, Банка ДСК, Уникредит Булбанк, Юнионбанк, Обединена Българска Банка,
Банка Пиреус, Райфайзенбанк.
Финансиране от международни програми и фондове:
• Програма „Интелигентна енергия – Европа“
Европейската програма "Интелигентна енергия за Европа" предоставя безвъзмездно
финансиране на проекти на български организации за създаване на политически и пазарни
условия за енергийна ефективност и използването на ВЕИ в рамките на Програмата за
конкурентоспособност и иновации (CIP). Основен приоритет са нови и възобновяеми
енергийни източници (ALTENER). В рамките на този приоритет се финансират проекти по:
добиване на електроенергия от ВЕИ; използване на възобновяема енергия за
отопление/охлаждане; дребномащабни инсталации за възобновяема енергия на сградите;
проучвания и добив на биогорива; нови технологии и обмен на опит, като резултатите са
видими на територията на целия Европейски съюз.
• ELENA
Безвъзмездно финансиране от страна на Европейската инвестиционна банка и
Европейската комисия на местни и регионални власти при подготовката на инвестиционни
програми за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). ELENA
(European Local Energy Assistance) осигурява техническа помощ за структуриране и
изпълнение на проектите. ELENA да покрива до 90% от разходите за техническа подготовка
на инвестиционните програми. Покриват се средства за предварителни проучвания, за
структуриране на програми и бизнес планове, за одити, тръжни процедури и договори, за
създаване на групи за управление на проекта, за разходи по ДДС, ако бенефициентът не
може да ги възстанови. Инструментът ELENA може да се ползва от местни и регионални
власти, обществени органи или група органи от държавите, които подлежат на подпомагане
по програма „Интелигентна енергия Европа". Предварително изискване към получателите на
средства е съответната инвестиционна програма да съдейства за постигане на евроцелите
„20-20-20" (до 2020 г. да се намалят с 20% вредните парникови емисии, делът на ВЕИ в
общото потребление на енергия да достигне 20% и още толкова да е спестената енергия).
• „Хоризонт 2020“
„Хоризонт 2020“ заменя Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП), която
обхвана периода 2007-2013 г. с бюджет от около 55 милиарда евро. „Хоризонт 2020“ е найголямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. По-голямата част от финансирането
за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на
предложения на състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ включва и
финансиране за Съвместния изследователски център -научната служба на Европейската
комисия; Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на
Договора за Евратом. Ще бъдат публикувани отделни покани в рамките на конкретни
партньорства с индустрията и страните членки. В областта „Сигурна, чиста и ефективна
енергия” Програмата ще осигури подкрепа за целите 20/20/20 относно климата и енергията с
изследвания относно технологични и икономически аспекти на енергийните доставки.

XI. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
Резултатите от изпълнението на общинските програми за ЕЕ не винаги са очевидни и
това затруднява тяхната измеримост и оценка на изпълнението. Често въздействието от
изпълнението на някои дейности и мерки представлява ефект с натрупване, а това може
допълнително да усложни анализа и оценката на резултатите.
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В тази връзка една от най-важните фази на процеса на разработване на ПЕЕ е
мониторинга, който включва наблюдението, оценката и контрола на изпълнението на
дейностите и мерките. Мониторингът е свързан тясно с всички фази по оценката на
изпълнението на ПЕЕ. Наблюдението, оценката и контрола са важни, тъй като тези дейности
позволяват да се предприемат коригиращи действия ако напредъкът е неудовлетворителен
или ако условията се изменят. Важно е да се дава и отчет за напредъка при постигане на
генералните цели като се изготвят междинни и годишни отчети (доклади), на базата на които
следва да бъдат предприемани последващите действия.
За да може да се упражнява контрол върху изпълнението на ПЕЕ, въз основа на
оценките от постигнатите резултати спрямо поставените цели, е необходимо да се използва
набор от показатели. Последните трябва да бъдат предварително или достатъчно рано
определени по отношение на изпълнението на стратегическия документ, за да могат да бъдат
използвани получените от тях данни. В повечето случаи това ще бъдат целеви стойности,
които в агрегиран вид ще съответстват на целите на стратегическия документ. Мониторингът
осигурява текуща информация, която помага да се отчете напредъка (успеха или неуспеха) на
стратегическия документ.
Много важно е да бъде определена група от експерти, които да бъдат отговорни за
наблюдението и контрола на изпълнението на дейностите по ПЕЕ. Тази група ще одобрява и
утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на ПЕЕ, на базата на което ще
извършва:
• периодични прегледи на постигнатия напредък по отношение на изпълнение на целите
• разглеждане на резултатите от междинните оценки
• анализи на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите
• оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите
• разглеждане на предложенията за промяна на мерките
• предлагане на промени, свързани с постигането на целите на ПЕЕ
За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична оценка
на постигнатото, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите
резултати, което служи като основа за определяне реализацията на проектите.
Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени чрез количествено и/ или
качествено измерими стойностни показатели /индикатори.
Таблица 30: Специфични цели и мерки за повишаване на енергийната ефективност,
очаквани резултати и индикатори за тяхното измерване
№ Специфични цели
1

Подобряване на
енергийните
характеристики
на общински
сгради

Мерки за ЕЕ
Извършване на
енергийни
обследвания и
сертифициране
на обекти;
Саниране на
общински сгради
и внедряване на
ЕСМ

Очаквани резултати
Извършени енергийни
обследвания на сгради
общинска собственост;
Определяне на енергийните
характеристики на сградите;
Идентифицирани мерки за
подобряване на енергийната
ефективност на сградите;
Въведени ЕСМ в общински
сгради;
Намаляване потреблението на
енергия от санираните обекти;
Повишаване на комфорта на
обитаване на обектите;
Увеличаване на
експлоатационния срок на
обектите;
Намаляване разходите за

Индикатор Мярка
Сгради с
извършени
енергийни
обследвания;

Брой

Обновени
общински
обекти;

Брой

Количество
спестена
енергия;

kWh

Количество
спестени
емисии на
СО²

Тон

Източник на
информация
Резюмета и
доклади от
извършени
енергийни
обследвания на
сгради;
Технически и
работни проекти;
Справки за
потребявано
количество ел.
енергия;
Актове за
въвеждане в
експлоатация;
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2

3

4

Повишаване на
енергийната
ефективност на
жилищни сгради

Повишаване на
енергийната
ефективност на
стопански сгради

Повишаване
капацитета на
местната власт в
областта на ЕЕ

Саниране на
жилищни сгради
и внедряване на
ЕСМ

Саниране на
стопански сгради
и внедряване на
ЕСМ

Привличане на
инвестиции и
реализиране на
проекти за ЕЕ;
Придобиване на
опит и
изграждане на
административен
капацитет за
управление на
проекти в
областта на ЕЕ.
Прилагане на
енергиен
мениджмънт в
обекти,
общинска
собственост.

потребявана енергия в
общинския бюджет.

Реализирани
икономии в
общинския
бюджет

Лева

Въведени ЕСМ в жилищни
сгради;
Намаляване потреблението на
енергия от санираните обекти;
Повишаване на комфорта на
обитаване на обектите;
Увеличаване на
експлоатационния срок на
обектите.

Обновени
жилищни
сгради;

Брой

Количество
спестена
енергия;

kWh

Количество
спестени
емисии на
СО²
Обновени
стопански
сгради;

Тон

Въведени ЕСМ в стопански
сгради;
Намаляване потреблението на
енергия от санираните обекти;
Подобряване условията на
труд;
Увеличаване на
експлоатационния срок на
обектите.

Изпълнение на заложените в
общинската ПЕЕ проекти и
дейности;
Проведени обучения на
общински служители за
енергиен мениджмънт и
управление на проекти в
областта на ЕЕ;
Оптимално потребление на
енергия от обектите общинска
собственост;
Създадена информационна
система за наблюдение и
контрол на енергийното
потребление в общински
обекти.

Брой

Количество
спестена
енергия;

kWh

Количество
спестени
емисии на
СО²
Реализирани
проекти в
областта на
ЕЕ;
Проведени
обучения;
Обучени
общински
служители за
ЕЕ;
Създадени
информацио
нни системи
за
наблюдение
и контрол на
енергийното
потребление
в общински
обекти.

Тон

Брой

Брой
Брой

Брой

Годишни отчети за
изпълнение на
общинския
бюджет.
Технически и
работни проекти;
Издадени
разрешения за
строеж;
Актове за
въвеждане в
експлоатация;
Справки за
потребявано
количество ел.
енергия.
Технически и
работни проекти;
Издадени
разрешения за
строеж;
Актове за
въвеждане в
експлоатация;
Справки за
потребявано
количество ел.
енергия.
Документация на
реализираните
проекти;
Присъствени
списъци,
сертификати и
други документи за
проведени
обучения;
Годишни справки
от създадената
информационна
система за
количествата
потребявана
енергия и
генерираните
разходи.

Страница 54 от 56

5

Повишаване
информираността
на гражданите и
бизнеса за ЕЕ

Организиране и
провеждане на
информационни
дни, кампании,
семинари,
курсове и
обучения с цел
повишаване
познанията и
културата на
гражданите и
бизнеса в
областта на ЕЕ

Подобрена информираността
на гражданите и бизнеса по
въпроси, свързани с ползите от
въвеждане на ЕСМ

Проведени
информацио
нни
кампании;
Проведени
семинарии
обучения;
Изработени
информацио
нни
материали;
Публикации
в медии.

Брой

Присъствени
списъци;

Брой

Снимки;

Брой

Копия на
информационни
материали;

Брой

Копия на
публикации в
медии.

Наблюдението и контрола на общинската програма за ЕЕ трябва да се осъществява на три
равнища.
Първо равнище: Осъществява се от общинската администрация по отношение на графика
на изпълнение на инвестиционните проекти залегнали в годишните планове. По заповед на
кмета на общината оторизиран представител на общинска администрация изготвя
периодично доклади за състоянието на планираните инвестиционни проекти и прави
предложения за актуализация на годишните планове. Докладва за трудности и предлага
мерки за тяхното отстраняване. Периодично (поне един пъти в годината) се прави доклад за
изпълнение на годишния план и се представя на Общинския Съвет.
Второ равнище: Осъществява се от Общинския съвет.
Общинският съвет, в рамките на своите правомощия, приема решения относно
изпълнението на отделните планирани дейности и задачи по ЕЕ.
Трето равнище: АУЕР

XII. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Отчитането на изпълнението на Програмата за енергийна ефективност се осъществява
пред АУЕР. Общинска администрация - Божурище има задължението ежегодно да изпраща
попълнени отчети за напредъка по изпълнението на настоящата Програма за енергийна
ефективност до Изпълнителния директор на агенцията.
Съгласно Чл.12, ал.5 от ЗЕЕ, държавните и местните органи представят ежегодно на
изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), отчети за
изпълнението на Програмите за енергийна ефективност. Отчетите съдържат описание на
дейностите и мерките, посочват размера на постигнатите енергийни спестявания и се
представят не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на изпълнение на
съответните дейности и мерки.
Отчетите се изготвят по образец, утвърден от Изпълнителния директор на агенцията и
се публикуват на интернет страницата на Общината.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общинската програма за енергийна ефективност на община Божурище 2018 – 2020 г. е
основен документ за провеждане на балансирана и устойчива енергийна политика на местно
ниво. Тя дава възможност да се оптимизират подходите и методите за вземане на съответните
решенията от страна на Общинския съвет и да се подобри дейността на администрацията.
Целеният резултат от изпълнение на програмата е:
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Намаляване потреблението на енергия от конвенционални горива и електрическа
енергия на територията на община Божурище;
• Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух;
• Повишаване на благосъстоянието и намаляване на риска за здравето на населението.
От гледна точка на последващото прилагане на програмата, тя не е „еднократен акт”
със завършен краен продукт, водещ до решаване на проблемите на общината. Тя подлежи на
допълнения и актуализация – т. нар. „подход на стратегическо планиране и програмиране”,
при който планирането динамично и последователно се детайлизира на отделни етапи.
При създаването на Програмата за ЕЕ на община Божурище се прилага този подход,
като се спазва изискването за непрекъснато отчитане на динамично променящите се във
времето условия, фактори и предпоставки с оглед реализирането на дългосрочните и
краткосрочните цели на местната политика за устойчиво енергийно развитие.
Програмата има отворен характер и срока на действие може да се усъвършенства,
допълва и променя в зависимост от законодателни промени, новопостъпили данни,
инвестиционни намерения и възможности за финансиране на планираните мерки.
•

Настоящата програма е разработена на основание чл.12, ал.2 от Закона за
енергийна ефективност (ЗЕЕ) и е приета с Решение на Общински съвет – Божурище №
…… от ………………. г. по Протокол № ……………..
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