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1. Списък на селектираните индикатори 
 

Номер на 

индикатора 

Име на индикатора Тип 

индикатор 

Тежест на 

индикатора 

ИН 1 Потребление на енергия от 

жилищния сектор 

комбо  4 

ИН 2 Годишни енергийни спестявания 

от ЕСМ в жилищно спрямо площ на 

ГЕ – потенциал 2030 г. 

единичен  5 

ИН 3 Дял от урбанизираната площ във 

всяка ГЕ, обслужена с 

електроснабдяване 

единичен  1 

ИН 4 Дял от урбанизираната площ във 

всяка ГЕ, обслужена с централно 

топлоснабдяване 

единичен  1 

ИН 5 Дял от урбанизираната площ  във 

всяка ГЕ, обслужена с 

газоснабдяване от мрежа 

единичен  1 

 

2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори 
С помощта на тези избрани индикатори се извеждат градоустройствените 

единици, които имат най-лоши показатели и респективно - най-голяма нужда 

от залагане на мерки за подобряване, включително с помощта и на публични 

бюджети. За съизмеримост енергийната компонента във всички тях се 

измерва в мВтч/г. 

 

ИН 1 - Потребление на енергия от жилищния сектор 
● Тип 

комбо индикатор 

● Мерна единица 

мВтч/г. 

● Тежест 

4 

● Обосновка за комбо индикатора 

Жилищният сектор има съществен дял от около 40% от общото 

потребление на енергия в СО. Това го прави изключително важен като 

обект на въздействие за изпълнение на целите на енергийното развитие, 



СЦ №02 - Методология за избор на зони за въздействие   |   3 

 

в т.ч. за прилагане на мерки за намаляване на потреблението за отопление 

и охлаждане, за постепенна промяна в дяловете на първичните 

енергоизточници и оттам - в намаляване на сумарните емисии на 

парникови газове и подобряване качеството на въздуха в общината. 

Жилищните сгради имат значителен неизползван потенциал за 

превръщане от пасивен консуматор в активен производител на зелена 

енергия чрез въвеждане на системи за децентрализиран добив на енергия 

от ВЕИ за консумация на място и за включване в общите мрежи. 

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Годишно потребление на електроенергия за отопление в жилищни 

сгради 2015-17, тежест 4 

ин 2 - Годишно потребление на енергия от ВЕИ в жилищни сгради 2015-17, 

тежест 1 

ин 3 - Годишно потр. на енергия от централно топлоснабдяване в 

жилищни сгради – отчетено 2015-17, тежест 2 

ин 4 - Годишно потр. на енергия от природен газ в жилищни сгради 2015-

17, тежест 2 

ин 5 - Годишно потр. на твърди и течни изкопаеми горива - въглища, 

газьол, пропан бутан в жилищни сгр. 2015-17, тежест 5 

ин 6 - Годишно потребена енергия от биомаса /пелети/ в жилищни сгр. 

2015- 17, тежест 2 

 

● Обяснение 

Този комбо-индикатор оценява използваните видове енергоизточници в 

микса към краен потребител от битовия сектор, с различна тежест 

съобразно въздействието им върху околната среда. Най-голяма тежест е 

определена за изкопаемите твърди и течни горива, като 

енергоизточници с най-тежък емисионен фактор и предвидени за 

постепенно пълно премахване от употреба.   Природният газ е по-малко 

вреден за околната среда, отколкото другите изкопаеми горива, в т.ч. от 

пропан-бутана. Затова втечненият пропан-бутан е причислен към 

другите изкопаеми горива – бензин, дизел, въглища и др. Дистрибуцията 

на природния газ е през тръбопроводна мрежа и не е свързана с 

транспортиране посредством автомобили, допълнително натоварващи 

градската територия. По тези причини ползването на енергия от 

централно топлоснабдяване и газоснабдяване и това от биомаса е 

изравнено в тежестно отношение, а териториалното разпределение на 
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ГЕ, където те са с преобладаващо потребление съобразно морфологията 

на застрояването и гъстотите на обитаване, условно „сглобява“ пълния 

обхват на урбанизирана територия на СО.  

 

ин 1 - Годишно потребление на електроенергия за отопление в жилищни 

сгради 2015-17 

o Мерна единица - в мВтч/г. 

o Вътрешна тежест - 3 

o Разяснение/определение – Показателят за електроенергия за 

отопление включва само потреблението от общите мрежи, без това 

от локални фотоволтаични инсталации за собствени нужди.  

o Обосновка/аргументация – Определената голяма тежест за 

отчетените стойности в анализа се свързва с високия дял в общата 

национална електроенергийна мрежа на произведеното във 

въглищните ТЕЦ електричество.  

 

ин 2 - Годишно потребление на енергия от ВЕИ в жилищни сгради 2015-17 

o Мерна единица - в мВтч/г. 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение – Той отчита използваната аеротермална, 

слънчева и геотермална енергия за консумация в сградите. Не се взема 

предвид електроенергията от ВЕЦ, която е част от 

електроенергията в общите мрежи и е един от елементите, 

формиращи крайния емисионен фактор на електроенергията в 

националната мрежа 

o Обосновка/аргументация – Като „най-лека“ от гледна точка 

вредности е оценена енергията от ВЕИ, която е с най-нисък емисионен 

фактор. 

 

ин 3 - Годишно потребление на енергия от централно топлоснабдяване в 

жилищни сгради – отчетено 2015-17 

o Мерна единица - в мВтч/г. 

o Вътрешна тежест - 2 

o Разяснение/определение – Това е топлоенергия за отопление и топла 

вода за битови нужди, пренесена към потребителите по 

тръбопроводна мрежа от топлофикационна централа   

o Обосновка/аргументация – този вид централно топлоснабдяване е 

важен фактор за чистотата на въздуха в град София и СО; основен 
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първичен източник / гориво е природен газ, който има най-нисък 

емисионен фактор от изкопаемите горива. Мрежите, респективно 

обслужените ГЕ, са изцяло в град София. 

 

ин 4 -Годишно потр. на енергия от природен газ в жилищни сгради 2015-

17  

o Мерна единица - в мВтч/г. 

o Вътрешна тежест - 2 

o Разяснение/определение – Това е енергия добита на място при 

потребителите чрез изгаряне на природен газ.  

o Обосновка/аргументация – в околоградския район и периферните 

квартали на София с по-ниски гъстоти на обитаване е 

нецелесъобразно развитие на топлофикационни мрежи и 

газоснабдяването все още е разумната алтернатива, допринасяща за 

чистотата на въздуха в СО; природният газ има най-нисък емисионен 

фактор от изкопаемите горива.  Мрежите са основно в периферните 

части на град София и район Банкя; за момента все още са фактор в 

диверсификацията за София. 

 

ин 5 - Годишно потр. на твърди и течни изкопаеми горива - въглища, 

газьол, пропан бутан в жилищни сгр. 2015-17 

o Мерна единица - в мВтч/г. 

o Вътрешна тежест - 5 

o Разяснение/определение – това е потреблението на енергия от 

изкопаеми енергоизточници, ползвани на място чрез изгаряне – 

въглища, нафта, дизел, бензин, втечнен пропан-бутан и пр.   

o Обосновка/аргументация –изкопаемите твърди и течни горива са 

първичните енергоизточници с най-тежък емисионен фактор и 

предвидени за пълно премахване, първо от градовете (където 

замърсяват въздуха, засягайки директно най-голям брой хора) и 

постепенно - на цялата територия на СО. Необходимостта от 

транспортиране и складиране на тези горива преди достигането им 

до краен потребител води до допълнително натоварване на градската 

среда със складови площи, замърсяване и неудобства с увеличаване 

обема на трафика. 
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ин 6 - Годишно потребена енергия от биомаса /пелети/ в жилищни сгр. 

2015- 17 

o Мерна единица - в мВтч/г. 

o Вътрешна тежест - 2 

o Разяснение/определение – биомасата и пелетите са твърдо гориво с 

растителен произход - разглеждат се към групата на ВЕИ, имат по-

нисък емисионен коефициент от дървата;  

o Обосновка/аргументация - биомасата и пелетите се разглеждат като 

алтернатива на изкопаемите горива в битовия сектор, основно за 

малките населени места и вилни зони в околоградския район на София, 

където има малък обем на потреблението, отнесен към площта на ГЕ; 

при планиране на използването им трябва да се отчитат като 

ограничители условието за малки разстояния между местата на добив 

и рентабилно ползване и свързаните с това потенциали за 

възстановяване на растенията и почвите в общината. 

 

ИН 2 - Годишни енергийни спестявания от ЕСМ в жилищни сгради спрямо площ 
на ГЕ - потенциал 2030 г. 

● Тип 

единичен индикатор 

● Мерна единица 

мВтч/г. 

● Тежест 

5 

● Обосновка за индикатора 

Все още около ⅔ от жилищните сгради в СО не отговарят на 

съвременните изисквания за енергийна ефективност; те имат 

значителен потенциал за намаляване на потреблението на енергия при 

запазване на качеството на живот и комфорта в тях чрез 

топлоизолиране и цялостно реновиране; очаква се много висок сумарен 

ефект от подобни мерки в СО. Стойността на индикатора за всяка ГЕ 

стъпва върху цялостен пространствен модел с прогнози, отчитащи 

наличието и характеристиките на общи инфраструктурни мрежи, 

изградеността на средата, режимите по ОУП, конкретните 

характеристики на сградния фонд и др.  
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ИН 3 - Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с 
електроснабдяване 

● Тип 

единичен индикатор 

● Мерна единица 

% 

● Тежест 

1 

● Обосновка за индикатора 

Изследван е пространственият обхват на наличните мрежи и е отнесен 

към частта на ГЕ заета от урбанизирана територия. Изясняването на ГЕ 

с по-ниски стойности на индикатора, т.е. с недостатъчна обслуженост 

с мрежи на електроснабдяването, дава информационна основа за 

насочване на мерки. Като цяло, СО е добре обслужена с мрежи на 

електроснабдяването и показателят не е с голямо потенциално 

отражение при определяне на зоните за въздействие. 

 

ИН 4 - Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с централно 
топлоснабдяване 

● Тип 

единичен индикатор 

● Мерна единица 

% 

● Тежест 

1 

● Обосновка за индикатора 

Изследван е пространственият обхват на наличните мрежи и е отнесен 

към частта на ГЕ заета от урбанизирана територия. Индикаторът няма 

приложение в околоградския район поради липсата на икономическа 

целесъобразност в изграждане на мрежи при ниски гъстоти на обитаване. 

Изясняването на ГЕ с по-ниски стойности на индикатора, но с потенциал 

за доразвитие на мрежите, дава информационна основа за насочване на 

мерки.  

 

 

 

 



СЦ №02 - Методология за избор на зони за въздействие   |   8 

 

ИН 5 - Дял от урбанизираната площ във всяка ГЕ, обслужена с газоснабдяване 
от мрежа 

● Тип 

единичен индикатор 

● Мерна единица 

% 

● Тежест 

1 

● Обосновка за индикатора 

Изследван е пространственият обхват на наличните мрежи и е отнесен 

към частта на ГЕ заета от урбанизирана територия. Индикаторът има 

приложение в околоградския район, където няма икономическа 

целесъобразност в изграждане на мрежи на топлофикация и където 

снабдяването с природен газ е основна алтернатива и начин за 

елиминиране на използването на твърди и течни изкопаеми горива. 

Изясняването на ГЕ с потенциал за доразвитие на мрежите, дава 

информационна основа за насочване на мерки.  


