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През 2018 г. Столична община (СО) поема ангажимент към „Глобално споразумение на 

кметовете за климат и енергия“ – да възприеме интегриран подход за смекчаване на и 

адаптация към изменението на климата чрез разработване на „План за действие за 

устойчива енергия и климат“ (ПДУЕК) за периода 2021-2030 г. и да постигне най-малко 

40% намаление на емисиите на парникови газове на територията на общината спрямо 

2007 г.  Но реално дейностите на СО за присъединяване към международните усилия за 

борба с климатичните промени започват още през 2011 г. с присъединяването й към 

„Споразумението на кметовете“ , с което СО поема ангажимент за намаляване на 

парниковите газове с 22% спрямо нивата от 2007 г. В изпълнение на този ангажимент е 

разработен и одобрен „План за действие за устойчиво енергийно развитие“ за периода 

2012–2020 г.  По-късно, през 2015 г. Столична община се присъедини и към глобалната 

инициатива на ООН „Пакт на кметовете”, с което се ангажира и със справяне с 

последствията от климатичните промени. В съответствие с поетите ангажименти е 

изготвена и одобрена „Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична 

община“ и план за действие към тази стратегия за периода 2019–2025 г.  

 

През 2017 г. европейската инициатива „Споразумение на кметовете” и инициативата на 

ООН „Пакт на кметовете” се обединяват в „Глобално споразумение на кметовете за 

климат и енергия”, за да се постигне консолидиран напредък на градско равнище към 

нисковъглеродна икономика и устойчиво развитие и да се демонстрира значението на 

местните действия за постигане на глобален ефект.  

 

I.9.7.1. Емисии на парникови газове (ПГ) 

Според изготвената инвентаризация на емисиите на парникови газове на СО за 2018 г., 

общината е постигнала намаление на емисиите спрямо базовата 2007 г. с 18,2%. 

Полученият към 2018 г. резултат означава, че СО е много близо до постигане на целта за 

намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. с 22%. Секторите „Жилищни 

сгради“, „Промишленост и строителство“, „Сгради от третичен сектор“ и „Транспорт“ 

имат основно значение за генерираните емисии. Налице е значително намаление на 

емисиите в сектор „Промишленост и строителство“ и в „Жилищни сгради“, което е 

съответно с 39,1 % и 24,1 %. При другите сектори с голям дял на емисиите на парникови 

газове има увеличение на емисиите, като за „Сгради от третичния сектор“ то е 4,9 %, а 

за „Пътен транспорт“ е 18,9%.  

 

В сектор „Общински сгради“ е постигнато най-голямото намаление на емисиите от 

34,4 %. В друг сектор, който е под прекия контрол на СО – „Осветление“, намалението на 

                                                           
49 Увеличението на емисиите не се дължи на увеличение на общите количества отпадъци, а по-скоро на инертността на 
процеса на отделяне на ПГ. При методологията за отпадъците се взимат предвид количествата депонирани отпадъци 
от датата на отваряне на депата, морфология на отпадъка, органичното съдържание и потенциала за образуване на 

емисиите е с 13,6%. За съжаление обаче, тези сектори имат твърде малък дял в общото 

количество на емисиите на парникови газове в общината и не оказват голямо влияние 

върху общия краен резултат. В сектор “Отпадъци“ , който има сравнително по-голям 

дял в общото количество на емисиите на парникови газове, е регистрирано увеличение 

на емисиите, което се дължи най-вече на инертността на отделяне на метан от 

депонираните отпадъци49.  

 

 
Разпределение на емисиите на отделните сектори в общото количество на емисиите на 

ПГ за 2018 г. 

 

I.9.7.2. Потенциал за намаляване на емисиите на ПГ 

ПДУЕК оценява, че най-голям потенциал за намаляване на емисиите на ПГ до 2030 г. в 

рамките на 40% спрямо 2007 г. имат следните сектори: 

1. общински сгради;  

2. транспорт, с изключение на авиацията;  

3. улично осветление;  

4. жилищни сгради; 

5. сгради от третичния сектор; 

6. отпадъци (включва и отпадъчни води);  

7. промишленост и строителство. 

метан на различните типове отпадъци, оползотворените количества метан. Тъй като разграждането на органичния 
компонент е бавен процес и не цялото количество, депонирано в дадена година, се разгражда в рамките на същата година, 
годишните емисии на метан се изчисляват на база натрупаните в депата отпадъци за целия период на опериране. 
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В първите три сектора СО има правомощията и ресурса да упражнява директно влияние. 

Върху останалите четири общината също може и трябва да влияе посредством 

регулации и стимули. 

 

I.9.7.3. Оценка на риска от проявлението на климатичните промени  

В процеса на разработване на Стратегия за адаптация към климатичните промени на СО 

е направена първата оценка на климатичните опасности за територията на СО. През 

септември 2020 г. Столична община актуализира анализа на климатичните опасности за 

територията на СО и направи нова оценка на уязвимостта и въздействието на тези 

опасности, за да се определят основните климатични рискове за общината. Въз основа 

на тях е необходимо СО да планира своята политика за адаптация към климатичните 

промени в съответствие с изискванията на Глобално споразумение на кметовете за 

климат и енергия. Оценките са извършени за секторите Води, Горско и селско 

стопанство, Градско планиране, Гражданска защита, бедствия и аварии, Околна среда и 

биоразнообразие, Отпадъци, Сгради, Транспорт, Туризъм и Човешко здраве. Въз основа на 

тези оценки са определени най-високите климатични рискове за общината. Така, наред с 

общите за страната климатични опасности – екстремни топлинни явления (горещи и 

мразови), валежни промени (свързани с проявлението на екстремни валежи, бури, 

безвалежни периоди и суши, редуцирани снеговалежи и снежна покривка), пожари, 

наводнения и свлачища, към списъка на опасностите за София са добавени и мъгли, както 

и потенциал за замърсяване на атмосферата. Те са свързани до голяма степен със 

специфичната мезоклиматична ситуация на София, произтичаща от котловинния ѝ 

релеф, който обуславя повишена предразположеност към образуване на инверсии и мъгли, 

и съответно влошаване на качеството на атмосферния въздух. Въпросът с въздуха е 

разгледан в част I.9.2.-Въздух. В допълнение, към климатичните опасности в София е 

отнесен и показателят „силен вятър“ (≥14 м/сек), въпреки че местният котловинен 

релеф обуславя повишено присъствие на „тихо време“. Основанието за включване на 

силен вятър в листа на климатичните опасности произтича от установената 

прогнозна тенденция за повишаване на скоростта на вятъра в бъдеще, както и от 

тенденцията за повишаване на бурите, включващи и силен вятър. Другите 

допълнителни опасности, включени в списъка на рискове за общината, са 

контрастните смени на времето, както и понижаването на биоклиматичния комфорт 

на човека.                     

 

Спецификите на климата на Столична община са отражение на местните 

физикогеографски и антропогенни фактори на територията. В дългосрочен аспект тези 

специфики ще отразяват и промени в основните климатични параметри. Познаването им 

е важно от гледна точка на редица сектори и стопански дейности, за които климатът 

има значение: градска среда и териториално устройство, енергетика, възобновяеми 

енергийни източници, воден сектор, транспорт, строителство, биоклиматичен 

комфорт на човека, здраве, туризъм, горски сектор, природна среда и биоразнообразие, 

селско стопанство и др. 

 

Преобладаващите оценки за степента на уязвимост на отделните сектори към 

климатичните опасности са за умерени нива, но са идентифицирани и уязвимости с 

висока степен. Най-голям брой уязвимости са определени в секторите Човешко здраве 

и Туризъм, при които са определени и най-голям брой уязвимости от висока степен. На 

другия полюс, с най-малък брой на уязвимостите към климатичните опасности, на които 

е изложена територията на СО, е сектор Води. Най-малък брой уязвимости с високо ниво 

на въздействие са отчетени в секторите Води, Сгради и Отпадъци. Открояват се три 

вида климатични опасности, за които е определена висока степен на уязвимост в 

отделните сектори: интензивни извалявания, бури и екстремна температура. 

 

ПДУЕК предвижда мерки за минимизиране на потенциалните щети от проявлението на 

установените климатични опасности.  

 

Климатична 

опасност 

Ст

епе

н на 

екс

поз

ици

я 

Води 

Горс

ко и 

селс

ко 

сто

панс

тво 

Град

ско 

план

иран

е 

Окол

на 

сред

а и 

биор

азно

обра

зие 

Отп

адъц

и 

Сгра

ди 

Тран

спор

т 

Тури

зъм 

Чове

шко 

здра

ве 

Екстремна 

топлина 
3 

 6 9 9   6 6 9 

Екстремен студ 2         9 

Температурни 

промени 
2 

         

Обилни валежи 2   6       

Интензивни 

валежи 
3 

6  9  6  6  6 

Промени във 

валежните 

количества 

1 

       6  
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Намалявания на 

снеговалежите 
2 

       9  

Наводнения 1 6    6  6   

Суши 2 6 9  9      

Бури 3  9  6  6   6 

Градушки 2          

Силен вятър 2          

Мъгли 3         6 

Контрастни 

смени на 

времето 

3 

  6 9     9 

Понижаване на 

биоклиматичния 

комфорт 

3 

  6      9 

Свлачища 1       6   

Пожари (по 

природни 

причини) 

2 

 6        

Климатичните рискове с висока степен на въздействие за СО 

 

Силно урбанизираните площи на града са най-уязвими на топлинните вълни, като по 

границите със зелени територии уязвимостта намалява. Топлинните вълни са една от 

най-сериозните прояви на климатичните промени в градска среда. За минимизиране на 

уязвимостта на общината е необходимо разширяването на зелените площи и особено на 

зелените клинове, както и като цяло по-интензивно градско озеленяване.  

 
 

 

I.9.7.4. SWOT анализ 

Силни страни   

● Столична община има актуална оценка на климатичните опасности. В допълнение 

на общите за страната са идентифицирани и специфични за територията на 

общината.   

● С най-малък брой на уязвимостите към климатичните опасности, на които е 

изложена територията на СО, е сектор „Води“.  

● При общинските сгради, въпреки изпълнените до момента мерки, все още 

съществува значителен потенциал за повишаване на енергийната ефективност.  
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● Столична община е реализирала много дейности в областта на управлението на 

отпадъците от 2007 г. насам, които водят до намаление на количеството на 

депонираните ТБО, което ще доведе до намаление на емисиите на парникови газове 

през 2030 г.  

● В системата за външно обществено осветление на СО на този етап съществува 

значителен потенциал за повишаване на енергийната ефективност.  

● Сградният фонд на СО, както и жилищните сгради, имат значителен потенциал за 

ВЕИ.   

● Одобреният План за устойчива градска мобилност предвижда изпълнението на 

редица дейности, които ще повлияят за намаление на емисиите на парникови 

газове.  

 

Слаби стани   

● Потенциалът на синята и зелена инфраструктура не е оползотворен.   

● Има обособени площи със значителен ефект на градския топлинен остров, за които 

няма планирани мерки.   

● Най-голям брой уязвимости са определени в секторите „Човешко здраве“ и 

„Туризъм“, при които са определени и най-голям брой уязвимости от висока степен.   

● Липса на достатъчно активни мерки за ЕЕ и ВЕИ в общинските сгради.   

● Липса на стимули за въвеждане на: (1) нискоемисионни транспортни средства, (2) 

алтернативни начини на отопление, (3) мерки за ЕЕ и ВЕИ.   

● Недостатъчна активност при работата с населението за изпълнение на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради, в резултат на което делът на обновените сгради е малък на фона на 

потенциала в общината.  

● Не се събира информация за количество на уловения и изгорен във факел метан, 

което не позволява да се отчете ефектът по отношение на намалението на 

емисиите на парникови газове.  

● Столична община не може да влияе пряко върху осъществяването на мерки в 

сектор “Сгради от третичния сектор” за намаляване на емисиите на парникови 

газове, а същевременно делът на тези емисии е значителен.  

● Недостатъчна степен на благоустрояване и озеленяване на повечето жилищни 

квартали.  

● Столична община обновява своите сгради най-често по минимални изисквания към 

енергийните характеристики. Пропуска се възможността да се оползотвори по-

оптимално потенциалът за енергийни спестявания на тези сгради, а и темпът на 

обновяване не е достатъчно висок.   

● Сериозен е проблемът с недостатъчните площи при засаждане в настилка на 

единични дървета покрай улици и булеварди. Проблемите са свързани с 

недостатъчно място за развитие на кореновата система; „прегряване” през 

горещите месеци поради нагряването на тъмните асфалтови настилки в 

непосредствена близост; влошаване на почвените условия поради третиране на 

пътищата с препарати против замръзване; неправилни резитби и др.  

● Липсват актуални данни за всички зелени пространства, стопанисвани от 

дирекция „Зелена система” – местоположение, вид територия, площ, видове 

растителност, състояние.   

 

Възможности   

● Потенциал за прилагане на мерки за „дълбоко“ енергийно обновяване на голяма част 

от сградите, тъй като относително малка част от жилищните сгради в София са 

обновени.  

● Реализиране на енергийни кооперативи в публично-частни партньорства.   

● Развитие на алтернативни форми за мобилност - електромобили, велосипедно и 

пешеходно придвижване и други.  

● Използване в по-голяма степен потенциала на възобновяемите енергийни 

източници от общината.    

● Подобряване на енергийната ефективност в общински, бизнес и жилищни сгради.   

● Въвеждане на енергоспестяващи технологии в общинската инфраструктура.   

● Разширяване на топлопреносната и газопреносната мрежи и оползотворяване на 

геотермалната енергия за отопление с цел намаляване на изгаряне на твърди 

горива.   

● Благоустрояване и озеленяване на междублокови пространства.   

● Дигитализирането на базата данни на дирекция „Зелена система” би било от голяма 

полза за бъдеща експертна дейност, планиране и опазване на зелената система на 

СО.  

 

Заплахи   

● Изменението на климата може да доведе до: (1) разпространение на болести и 

вредители; (2) несъответствия във фенологичните цикли (които застрашават 

междувидовите и популационни взаимодействия, свързани с фенологията, като 

опрашване и размножаване); (3) засилен натиск от инвазивни видове – естествено 

разпространение или въвеждане чрез закупуване в търговската мрежа и 

изхвърлянето/изпускането им в природата.   

● С НПЕЕМЖС и предоставяната на участниците пълна безвъзмездна помощ  беше 

създадена нереалистична нагласа у голяма част от населението, че държавата ще 
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реши проблемите с енергоефективността на техните жилища. Това може да бъде 

сериозна пречка за осъществяването на широкообхватно „дълбоко“ обновяване на 

жилищните сгради.  

● Висока екологична уязвимост на Столична община към следните климатични 

опасности - екстремна топлина, интензивни извалявания, бури, суши, контрастни 

промени на времето.  

● Висока социално-икономическа уязвимост на Столична община към следните 

климатични опасности - екстремна топлина, екстремен студ, обилни извалявания, 

интензивни извалявания, намаляване на снеговалежите, бури, силен вятър, суши, 

мъгли, контрастни смени във времето и понижаване на биоклиматичния комфорт.   

● Висока физическа уязвимост на Столична община към следните климатични 

опасности - обилни извалявания, интензивни извалявания, намаляване на 

снеговалежите, бури, силен вятър и контрастни смени във времето.   

● Наличие на силно изразен „градски топлинен остров“ в централните части на града 

и в гъсто застроените комплекси, усилващ ефекта на горещите вълни през 

лятото.  

● Наводнения в резултат от интензивни валежи, недобре поддържани и 

амортизирани канализационни и други системи за отвеждане на дъждовни води.  

● Липса на подготовка за въвеждане на изискването за строителство на нови сгради 

от 1 януари 2021 г. да отговарят на дефиницията за сгради с близко до нулево 

потребление на енергия. 

 

 

 

  


