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МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА  КЛИМАТА 

И ЗА АДАПТАЦИЯТА КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ, 

КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА  КАЙНАРДЖА 
В ПЕРИОДА 2014-2020 ГОД. 
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 С ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменение на 

климата (РКОНИК) през 1995 г. и на Протокола от Киото през 2002 г. страната ни стана 

субект на редица международни задължения, свързани с ограничаване изменението на 

климата. Голяма част от тях бяха въведени в България със Закона за опазване на 

околната среда/ЗООС/(ДВ, бр. 91 от 2002 г.), със Закона за енергийната 

ефективност/ЗЕЕ/, както и със Закона за енергията от възобновяеми източници/ЗЕВИ/ и 

допълващите ги подзаконови нормативни актове. По този начин всяка институция или 

частен субект станаха съпричастни към мерките за опазване на околната среда и 

ограничаването на изменението на климата. 

Общините като публични институции имат специални ангажименти по 

горепосочените закони, за изпълнението на които се следи по редица индикатори. 

Община Кайнарджа работи и ще продължава да работи по прилагането на мерки за 

намаляване на изменението на климата в няколко направления: 

1.Опазване на общински терени и недопускане на замърсяване. - По 

ЗООС, Община Кайнарджа след като закри незаконните сметища с помощта на проект 

ги рекултивира и затреви със специални тревни смески, съдържащи семена на 

обичайните за района растения. Сега тези площи са превърнати в зелени пространства 

за чистотата, на които следи еколога на община Кайнарджа и не допуска нови 

замърсявания и нарушения.С помощта на собствено и частично финансиране от  

ПУДООС бе организирано сметосъбиране чрез специализиран автомобил и 

извозването на отпадъците на депо в гр. Силистра.Следващата стъпка е преминаването 

към разделно събиране; 

2.Обогатяване на неземеделски терени с определен брой дървета и 

превръщането им в гори – „белите дробове на планетата”. Община Кайнарджа 

кандидатства по Програмата за РСР – мярка 223 и спечели проект „Първоначално 

залесяване на неземеделски земи в общ. Кайнарджа” на обща стойност 480 000,00 лв., 

като са заложени дейности по залесяване на близо 480 дка неземеделски терени със 

спецефични за района местни горски видове.Изпълнителят на дейностите е вече избран 

чрез обществена поръчка и през 2014 година започна действия по подготовка и 

осъществяване на залесяването. 

3.Повишаване на енергийната ефективност на общинските сгради и 

популяризиране на този подход сред населението за прилагането му към частните 

домове. 

                      Постигната е индивидуалната цел за енергийни спестявания на община 

Кайнарджа за 2016 година, определена от АУЕР по ЗЕЕ, която е 0,19 GWh.Още през 

2013 година община Кайнарджа достигна спестяване 0,4 GWh, чрез реализиране на 

няколко проекта- „Внедряване  на мерки в образователната инфраструктура на 

общ.Кайнарджа - ЦДГ "Еделвайс",филиал "Пролет"-Голеш, филиал "Първа радост" 

Средище и ОУ"Цанко Церковски " -Средище"; Подмяна на дограма със собствени 

средства на няколко общински сгради – на  административната сграда на община 

Кайнарджа, на сградите на ЦНСТ и ДЦСХ – Кайнарджа, както и на ОУ „Черноризец 

Храбър” в Кайнарджа.Подменени са горивните системи на два общински автомобила – 
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поставена е газова уредба.Община Кайнарджа ще продължава да реализира мерки за 

енергийна ефективност със собствени средства или с помощта на финансиране по 

проекти и програми; 

  4.Внедряване на източници на възобновяема  енергия на територията 

на община Кайнарджа. 

  СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ -Община Кайнарджа първа в България 

въведе соларно улично осветление, реализирано чрез проект „Изграждане на система 

за улично осветление с използване на слънчева енергия в община Кайнарджа" по мярка 

322 от ПРСР.В момента подготвяме нов проект за обхващане на останалите улици от 

всички села на общината за предоставяне на соларно улично осветление, с което ще 

намалим разхода на енергия и съответно – ще намалим обема на парниковите газове.; 

В община Кайнарджа трима потенциални инвеститори са проявили интерес и 

намерение да строят соларни инсталации за добив на енергия, които общината е 

подкрепила с адекватни административни действия. 

  ПРИРОДЕН ГАЗ – Общински съвет Кайнарджа подкрепи 

инвестиционно предложение за преминаване на газопреносна система през територията 

на община Кайнарджа, за да стимулира потенциални инвеститори с възможността да 

използват евтина и чиста енергия. 

  ЕНЕРГИЯ ОТ БИОМАСА – Общинският съвет е подкрепил 

инвестиционните намерения на един потенциален инвеститор за построяване на 

инсталация за добив на енергия от отпадъци от дърводобив и почистване на пасищата. 

  5.Опазване на защитените територии и защитени зони, природните 

забележителности и природни образувания, защитените местности,  както и 

водите, почвите и въздуха в община Кайнарджа чрез нормативнообосновани 

действия, прилагайки Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените 

територии,  Закона за водите, Закона за земеделските земи, Закона за горите и др., както 

и всички подзаконови нормативни актове; 

  6.Община Кайнарджа ще се включи активно по прилагане и на други 

мерки за ограничаване промените на климата  - на основание новоприетия през 

2014 година Закон за ограничаване изменението на климата, който урежда 

обществените отношения, свързани с:  

1. провеждането на държавата политика по ограничаване на изменението на 

климата; 

2. прилагането на механизмите за изпълнение на задълженията на Република 

България по Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по 

изменение на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото към РКООНИК. 

3. функционирането на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ).  

4. функционирането на Националната система за инвентаризации на емисии на 

вредни вещества и парникови газове в атмосферата; 

 5. прилагането на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ);  

 6. администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на 

парникови газове (НРТКЕПГ);   

 7. мерките за намаляване на емисиите на парниковите газове от използваните 

течни горива и енергия за транспорта; 
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 8. изпълнение на задълженията, произтичащи от Решение № 406/2009/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно усилията на 

държавите-членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими 

за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на 

парникови газове до 2020 г. (Решение № 406/2009/ЕО, ОВ L 140, 05/06/2009); 

 9. функционирането на Схемата за доброволно намаление на емисии (СДНЕ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/На основание допълнение към ЗРР – ДВ бр.22 от 2014 год., в сила от 

11.03.2014 година и заповед РД-09-389/13.11.2013 год. на кмета на 

община Кайнарджа/ 
Изготвил:              Инж. Бонка Стоянова Йорданова – главен експерт „Икономическо 

развитие, международни програми и сътрудничество” 

Община Кайнарджа
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