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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
АМ – Административна мярка
АС – Абонатна станция
АУЕР – Агенция за устойчиво енергийно развитие
БГВ– Битово-горещо водоснабдяване
ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници
ВЕЦ – Водноелектрическа централа
ВИ – Възобновяеми източници
ВиК – Водоснабдяване и канализация
ВОЦ – Временна отоплителна централа
ГСККЕ – Глобално споразумение на кметовете за климат и енергия
ДВ – Държавен вестник
ДГ – Детска градина
ДЯ – Детска ясла
ЕАД – Еднолично акционерно дружество
ЕК – Европейска комисия
ЕО – Европейска общност
ЕП – Европейски парламент
ЕС – Европейски съюз
ЕСКО – Компания за енергийни услуги (от англ. Energy Services Company)
ЗГ – Закон за горите
ЗЕВИ – Закон за енергията от възобновяеми източници
ЗЕЕ – Закон за енергийната ефективност
ЗТИП – Закон за техническите изисквания към продуктите
ЗУТ – Закон за устройство на територията
ИТ – Информационни технологии
КЕВР – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
МЕЕР – Министерство на енергетиката и енергийните ресурси (сега Министерство на
енергетиката)
МИЕТ – Министерство на икономиката, енергетиката и транспорта (сега три отделни
министерства)
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
н.в. – Надморска височина
НДЕФ – Национален доверителен екофонд
НСИ – Национален статистически институт
ОДЗ – Обединено детско заведение
ООН – Организация на обединените нации
ОП – Общинско предприятие
ОП – Оперативна програма
ОУ – Основно училище
ОУП – Общ устройствен план
ОЦ – Отоплителна централа
КПНЕИВИБ – Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива
ПУП – Подробен устройствен план
ПЧП – Публично-частно партньорство
СДЯ – Самостоятелна детска ясла
SCOP – Сезонен коефициент на трансформация
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СОУ – Средно общообразователно училище
ТЕЦ – Топлоелектрическа централа
ТМ – Техническа мярка
ФЕЕВИ – Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
ФМ – Финансова мярка
ФМЕИП – Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
ЦДГ – Целодневна детска градина

МЕРНИ ЕДИНИЦИ
Изписване
°C
GWh
kg/h
km
km2
kV
kW
kWh
kWp
l или L
m
mm
MW
MWe
MWt
MWh
Nm3
s
t

Значение
градус по Целзий – единица за температура
гигаватчас – единица за енергия, равна на 1 млн. kWh
килограм за час – единица за капацитет на съоръжение, показващо количеството
ресурс, изразен чрез неговото тегло, който се обработва за 1 час
километър – единица за дължина, равна на хиляда метра
квадратен километър – единица за площ
киловолт – единица за електрическо напрежение, равна на хиляда волта
киловат – единица за мощност, равна на хиляда вата
киловатчас – единица за енергия, равна на използвана на мощност от kW за 1 час
киловат върхов – единица за максимална инсталирана мощност на
фотоволтаична инсталация
литър – единица за обем
метър – единица за дължина
милиметър – единица за дължина, равна на 1/1000 част от метъра
мегават – единица за мощност равна на 1 милион вата
мегават електрически – единица за инсталирана електрическа мощност в
централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
мегават топлинен – единица за инсталирана топлинна мощност в централи за
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
мегаватчас – единица за енергия, равна на хиляда kWh
нормален кубичен метър – единица за обемно количество на природен газ
секунда – единица за време, равна на 1/60 от минутата
тон – единица за тегло, равна на 1000 kg
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1. Основание за разработване
Настоящата Дългосрочна програма е разработена в изпълнение на чл. 10, ал.1 и ал.2 от
Закона за енергията от възобновяеми източници. Съдържанието и целите на този стратегически
документ съответстват на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република
България до 2030 г., Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници
(НПДЕВИ), както и на указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за изготвяне на
програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.

2. Общи положения
Развитието на сектора за ВИ и изпълнението на НПДЕВИ са пряко свързани с напредъка
и внедряването на мерките по енергийна ефективност. Значими фактори са развитието на
капацитета от човешки ресурси на всички нива (държавни и местни органи, секторите за
доставки и услуги, т.е. бизнеса) и осигуряването на информираност на заинтересованите страни.
Особено важно е потребителите да бъдат осведомени и да приемат политиката за опазване на
околната среда, както и инвеститорите да имат достъп до информация за потенциала на ВИ и
условията за неговото използване.
Използването на енергията от ВИ, според изискването на Директива 2009/28/ЕО се
анализира, поощрява и отчита поотделно в три направления:
1. Потребление на електроенергия – от водна, вятърна, слънчева и геотермална енергия и
биомаса;
2. Потребление на топлинна енергия и енергия за охлаждане – слънчева и геотермална
енергия и биомаса;
3. Потребление на енергия от ВИ в транспорта – биогорива и електрическа енергия,
произведена от ВИ.
На графиката по-долу е представено общото потребление на енергия в Община Бургас
по видове и потребители за 2019 г. по данни на Топлофикация Бургас, Овергаз и ЕВН.
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природен газ
административни
сгради, MWh; 2%
природен газ
битови абонати,
MWh; 0%

природен газ
промишленост и
строителство, MWh;
4%

електроенергия
небитови абонати,
MWh; 41%

топлоенергия битови
абонати, MWh; 10%

топлоенергия
публични сгради,
MWh; 2%

топлоенергия други
сгради, MWh; 0%

електроенергия
битови абонати,
MWh; 40%

Фиг. 1 Разпределение на потреблението на енергия и горива на територията на общината

Най-значително е потреблението на електроенергия съответно за битови и небитови
абонати. В тази връзка е от изключителна важност да се планират и изпълняват дейности и
проекти, които целят увеличаване на дела на произведената електроенергия от възобновяеми
източници. Такива проекти и дейности могат да бъдат свързани от една страна с изграждане на
инсталации за собствени нужди в общински обекти, а от друга в частните жилищни сгради и
промишлеността.

3. Политическа рамка
Енергийната политика на ЕС се основава на три главни цели: конкурентоспособност,
сигурност на доставките и устойчивост. Създаването и развитието на стабилна и дългосрочна
политическа рамка по отношение на енергийната ефективност, използването на енергията от
възобновяеми източници (ВЕИ) и намаляване на емисиите на парникови газове, която да дава
сигурност на местната власт и бизнеса, е ключов елемент за постигането на тези цели. Това бе
препотвърдено от дългосрочната стратегическата визия на ЕС до 2050 г. за просперираща,
модерна, конкурентна и неутрална към климата Европа „Чиста планета за всички“. Тя обхваща
няколко стратегически области, сред които енергийна ефективност, ВЕИ, мобилност,
конкурентна промишленост и кръгова икономика. Тази актуализация на европейската
стратегическа рамка следва поетия ангажимент на ЕС към Парижкото споразумение за
значително намаляване на емисиите на парникови газове. В рамките на тази дългосрочна визия
се въвежда нов подход за планиране и отчитане на свързаните политики на страните членки на
ЕС чрез замяната на досегашните отделни планове в областите климат, енергийна ефективност
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и ВЕИ с интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата. С този
подход се цели създаването на необходимите условия за привличане на инвестиции в енергийна
ефективност и ВЕИ, залегнали в Инвестиционния план за Европа1 и Плана за стратегически
енергийни технологии2.
Актуалната дългосрочна стратегическа визия на ЕС съответства и на приоритетите на
Рамковата стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по
въпросите на изменението на климата3, приета през 2015 г., в която се задава водеща роля на
енергийната ефективност и постигане на глобална лидерска позиция на Европа при
използването на ВЕИ.
Според Енергийната пътна карта до 2050 г.4 ЕС поема ангажимент до края на
периода да намали емисиите на парникови газове до 80-95 % спрямо равнищата от 1990 г., да
осигури конкурентоспособност и декарбонизация на икономиката и да гарантира сигурност на
енергийните доставки. Подчертава се, че енергийната ефективност е разходно ефективен начин
за постигане на дългосрочните цели на ЕС по отношение на разхода на енергия, изменението на
климата и икономическата и енергийната сигурност.
Водещият правен инструмент в областта на използването на енергията от ВЕИ е
Директива ЕС 2018/2011 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници5. ЕК, Съветът на ЕС и ЕП приеха обвързващата цел до 2030 г. на европейско равнище
да се постигне дял на ВЕИ от поне 32% от крайното брутно потребление на енергия. Държавите
членки сами ще определят своите национални цели. Предвиден е механизъм, който ще
гарантира, че сборът от националните цели ще постигне общоевропейската цел. Поамбициозните страни, могат да си поставят цели над 32%, а тези, които са с ограничен потенциал,
имат възможността да посочат по-ниска цел. Споразумението включва условие за допълнително
преразглеждане на целта през 2023 г.
Европейската комисия определя сградния сектор като един от най-важните за
постигането на декарбонизация на икономиката. Според Директивата за енергийните
характеристики на сградите от 2010 г.6 всички държави трябва да разработят национални
1

https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-andinvestment/investment-plan-europe-juncker-plan_bg
2

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-

plan
3

Европейска комисия (2015) Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана
към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата. Брюксел, COM(2015) 80 final.
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe101aa75ed71a1.0014.01/DOC_1&format=PDF
4

Европейска комисия (2011) Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна
икономика с ниска въглеродна интензивност. Брюксел, COM(2011) 112 окончателен. https://eurlex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0112&from=en
5

Официален вестник на ЕС (2018) Директива (ЕС) 2018/2011 на Европейския парламент и на
Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
6

Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година
относно енергийните характеристики на сградите.

7

планове и да изготвят национална дефиниция за сгради с близко до нулево потребление на
енергия, като от 2019 г. тя е задължителна за всички нови сгради публична собственост, а от 2021
г. и за всички останали нови сгради. Изискването за сгради с близко до нулево потребление на
енергия е тя да бъде с много високо ниво на енергийна ефективност и да има значителен дял
на енергията от ВЕИ. При обновяване на сгради се изисква да се изпълнява решението, което е
финансово най-изгодно за постигане на възможно най-висок клас на енергопотребление на
сградата. Същата директива поставя и изискването държавите да осигурят необходимите
условия за създаване на енергийни общности за споделено производство и потребление на
енергия, включително от възобновяеми източници.
Като страна членка на ЕС, Република България следва в своето законодателство
политиките на ЕС за ЕЕ и ВЕИ. Отношенията, възникващи във връзка с повишаването на ЕЕ, се
регламентират от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Същевременно, създаването на
предпоставки за енергийна сигурност на страната при ефективно използване на енергията и
енергийните ресурси е основна цел на Закона за енергетиката (ЗЕ), а повишаването на жизнения
стандарт на населението чрез икономически ефективно използване на енергията от
възобновяеми източници е сред целите на Закона за енергията от възобновяеми източници
(ЗЕВИ). Освен тях, пряко отношение имат Законът за устройство на територията (ЗУТ), Законът за
техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Законът за националната стандартизация.
Министерството на енергетиката публикува новия дългосрочен стратегически документ –
Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г.,
който заменя действащите до момента различни планове в отделните подсектори. В
съответствие с приоритетите на ЕС енергийната ефективност е поставена на първо място в
проекта на Интегрирания план, а мерките, свързани с ВЕИ, подпомагат изпълнението на целите
за намаляване на емисиите на парникови газове. В съответствие с препоръките на ЕК България
ще повиши националната си цел за дела на енергията от възобновяеми източници, който трябва
да достигне 27.09% от брутното крайно потребление на енергия до 2030 г.
В Допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност е представена
националната дефиниция за сгради с близко до нулево потребление на енергия, според която
сградите трябва да отговарят на следните условия:
а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на
клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради;
б) не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия за отопление,
охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми
източници, разположени в самата сграда или в близост до нея.
Според Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия7 от
01.01.2019 г. всички новопостроени сгради публична собственост трябва да отговарят на
националната дефиниция за сгради с близко до нулево потребление на енергия, а след

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0031&from=BG
7

Национален план за сгради с близко до нулево потребление
https://www.seea.government.bg/documents/BG_National_nZEB_Plan_BG.pdf

на

енергия.
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31.12.2020 г. на това условие трябва да отговарят и всички останали сгради, включително
частните.

4. Цел на програмата
Дългосрочната програма на Община Бургас за насърчаване на използването на
енергията от възобновяеми източници и биогорива 2021 – 2030 г. се явява естествено
продължение на дългогодишните действия на общината в тази област. При осигуряване на
приемственост със Стратегията за устойчиво енергийно развитие 2011-2020 г. и в съответствие с
актуалните стратегически и програмни документи в областта на устойчивото развитие, с
настоящата Програма се задава дългосрочната визия за периода 2021 – 2030 г. на Община Бургас
за политиките свързани с използването на енергия от възобновяеми източници. В подкрепа на
тези политики и отчитайки стратегическите цели на ЕС до 2030 г., делът на енергията от ВЕИ да
бъде 32 % от общото потребление, настоящата програма залага следната обща стратегическа
цел:

Обща стратегическа цел
Увеличаване дела на енергията от ВЕИ на територията на Община Бургас до 32%
през 2030 г.
В съответствие с общата стратегическа цел са определени и дългосрочните цели със
съответните индикатори за тяхното изпълнение.

Дългосрочна цел 1
Ефективно оползотворяване на възобновяемите енергийни ресурси в общинския и жилищния
сграден фонд.
Индикаторите за изпълнение на целта са както следва:
-

236 нови фотоволтаични централи с мощност до 30 kWp в жилищни сгради;
20 нови фотоволтаични централи с мощност до 30 kWp в общински сгради;
123 нови инсталации със слънчеви колектори за производство на топла вода в
жилищни сгради;
30 нови инсталации използващи ВЕИ за отопление и/или топла вода в общински
сгради;
4000 нови източници за отопление, използващи ВЕИ, монтирани в апартаменти или
еднофамилни сгради.

Дългосрочна цел 2
Повишаване на осведомеността и насърчаване на частните инвестиции за изграждане на ВЕИ
инсталации на територията на Община Бургас.
Индикаторите за изпълнение на целта са както следва:
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-

проведена информационна кампания за различни целеви групи (крайни
потребители, промишленост, търговци на енергия и горива);
нови фотоволтаични централи с обща мощност 5 МWp в промишлеността
(енергията се използва за собствени нужди);
нови инсталации за оползотворяване на биомаса (извън жилищния и общински
сграден фонд) с обща мощност 1 МW.

Дългосрочна цел 3
Осигуряване на необходимите условия за ефективно планиране, прилагане и мониторинг на
политиките за насърчаване и оползотворяване на енергията от възобновяеми източници.
Индикаторите за изпълнение на целта са както следва:
-

създаден и функциониращ експертен съвет по енергийните въпроси, включително
ВЕИ;
регистър с наличните инсталации за производство на енергия от ВЕИ на територията
на община Бургас;
ежегодно участие на общински експерти в обучения и семинари, свързани с ВЕИ.

След създаването на регистър с информация за наличните инсталации за производство
на енергия от ВЕИ и тяхното производство на годишна база, целите следва да се преразгледат и
при нужда да се актуализират.

5. Европейска и национална нормативна и стратегическа
уредба
5.1. Европейска нормативна и стратегическа уредба
Стратегическите документи на ЕС, които определят политиките на ЕС в областта на
енергетиката и климата, са:
• Дългосрочна стратегия на ЕС до 2050: „Чиста планета за всички“
• Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето
политика по въпросите на изменението на климата
• Енергийна пътна карта до 2050 г.
Международните документи в областта на климата, които се подкрепят от ЕС и намират
отражение в изработените политики в областта на енергетиката и климата, са:
• Споразумение за климата на ООН от Париж 2015 г.
• Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата и Протокол от Киото.
Нормативните документи, които създават правната рамка за осъществяването на
политиките на ЕС в областта на енергетиката и климата, в т.ч. и конкретно по отношение на
политиките за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници, са:
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•

•
•
•

•

•

Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември
2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на
климата.
Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници
Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември
2018 г. за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност
Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви
2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (1)
Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г.
за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на
сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност
Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г.
относно енергийните характеристики на сградите

5.2. Национална нормативна и стратегическа уредба
Новите дългосрочни национални стратегически документи в областта на енергията и
климата са:
•
•

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България
2021 – 2030 г.
Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния
сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. (очаквана публикация след
завършена процедура за обществено обсъждане)

В допълнение, на 30.10.2020 г. е представен проект на Национален план за
възстановяване и устойчивост. Освен основната си цел да способства икономическото и
социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията, Планът полага и
основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на амбициозните
цели на Зелената сделка. Неизменна част от предвижданията на плана са реализацията на
мащабни проекти както за повишаване на енергийната ефективност в сградите – частни,
общински и държавни, така и проекти насочени към оползотворяване на енергия от
възобновяеми източници.
С влизането в сила на тези нови стратегически документи от 2021 г. отпадат следните
документи, които имат отношение към тази програма:
• Енергийна стратегия на Република България до 2020
• Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
• Трети национален план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г.
• Национална 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 2016 -2020
г.
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•

•
•

Национален план за подобряване на енергийните характеристики на
отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от
държавната администрация 2016 – 2020 г.
Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия, 2015-2020г.
Трети национален план за действие по изменение на климата, 2013-2020 г.

Други национални стратегически документи, които имат значение за настоящата
програма са:
• Национална жилищна стратегия, 2017-2030 г. (проект)
• Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, България 2020-2030
г.
• Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух
(2018-2024 г.)
• Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г.
• Национален отчетен план за горите, съдържащ референтното ниво за горите на
България за 2021-2025 г.
• Национален план за управление на отпадъците, 2014-2020 г.
Националната законодателна рамка, включва следните законови и основни подзаконови
актове:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Закон за енергетиката
Закон за енергията от възобновяеми източници
Закон за енергийната ефективност
Закон за опазване на околната среда
Закон за регионално развитие
Закон за устройство на територията
Закон за обществените поръчки
Закон за горите
Закон за водите
Закон за чистотата на атмосферния въздух
Закон за ограничаване изменението на климата
Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи
за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за
производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия
(ЗУТ) (Обн. ДВ, бр. 53 от 28 юни 2005 г., изм. ДВ, бр. 73 от 5 септември 2006 г.)
Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми (ЗООС) (Обн. ДВ, бр. 57 от 2 юли 2004 г., изм. многократно, посл. изм. и
доп. ДВ, бр.67 от 23 август 2019 г.)
Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване на производители и
клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните
електрически мрежи (ЗЕ) (Обн. ДВ, бр. 31 от 4 април 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 36
от 13 май 2016 г., бр. 77 от 4 октомври 2016 г. и бр. 76 от 27 септември 2019 г.)
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•

•

•

•

•

Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г. на МИЕТ за условията и реда за
издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на
енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) (Обн. ДВ, бр.84 от 28 октомври 2011
г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 2012 г., изм. бр. 24 от 2013 г. и бр. 42 от 9 юни 2015 г.)
Наредба № РД-16-869 от 2 август 2011 г. на МИЕТ за изчисляването на общия дял
на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на
енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в
транспорта (ЗЕВИ) (Обн. ДВ, бр. 70 от 9 септември 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 63 от
2014 г., изм. ДВ, бр. 42 от 9 юни 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 19 март 2019 г.)
Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на
строежите (ЗУТ) (Обн. ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г. изм. многократно посл. изм.
ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г.)
Наредба № 7 от 2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност на сгради (ЗУТ и ЗЕЕ)
(Загл. изм. -ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. -ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.)
(Обн. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2005 г., изм. многократно, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 93
от 21 ноември 2017 г.)
Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за
битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол (Обн. ДВ, бр. 15 от
21 февруари 2020 г.)

6. Връзки с други документи на Община Бургас
При разработването на Дългосрочната програма за насърчаване на използването на
енергия от възобновяеми източници 2021 – 2030 г. са взети предвид също така и следните
документи:
• Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас
2011 – 2020 г.
• Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас за
периода 2016-2020 г.
• ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас.
В процес на разработване е План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 20212027 г., като е важно е да се подчертае, че плановете за интегрирано развитие за периода 20212027 г. съвместяват в рамките на един документ елементите на общинските планове за развитие
(ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които действаха
за периода 2014-2020 г. Съгласно чл.13, ал.1от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и
приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с
интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия
устройствен план на общината. ПИРО е с обхват от 7 години, предвид което изпълнението на
настоящата дългосрочна програма е свързано с предвижданията на ПИРО. Необходимо е при
разработване на ПИРО да бъдат взети под внимание основните цели, предвиждания и мерки на
настоящата програма.
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7. Профил на общината
7.1. Географско местоположение, релеф, климат, населени места и
население
Община Бургас се намира в Югоизточна България и е част от Област Бургас. На юг
общината граничи с община Созопол, на запад – община Камено, на север – община Айтос, на
североизток – община Поморие и на изток с Черно море. Община Бургас има сложна
териториална структура, обусловена от наличието на определящи я природни дадености.
Населените места са пръснати и разделени от водни басейни, горски и земеделски земи.
Черноморската част от територията на община Бургас е заета от трите лиманни езера – Бургаско
(Вая), Атанасовско и Мандренско.
Бургаският залив с ширина 10-12.5
км и дълбочина 10-12 м е найобширния
по
Българското
Черноморие. Между Бургаското и
Мандренското езеро на височина
209 m се издига връх Върли бряг.
Той е и най-високата точка на
Бургас. Карта на общината е
представена по-долу.
Административно
териториалното
деление
на
Община Бургас включва 12
населени места (2 града и 10 села)
с площ от 559,15 km². Населените
места, които попадат в обхвата на
общината са както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Град Бургас;
Град Българово;
Село Братово;
Село Брястовец;
Село Димчево;
Село Драганово;
Село Изворище;
Село Извор;
Село Маринка;
Село Миролюбово;
Село Равнец;
Село Твърдица.

Към 2019 г. по данни на НСИ Общината има 208 235 жители. Основният административен
център е град Бургас, който е четвъртият по големина град в страната, важен административен,
културен и икономически център на Югоизточна България. Територията на гр. Бургас е
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структурирана на квартали и жилищни комплекси. Населението на град Бургас към 31.12.2019 г.
е 201 7798 жители, което представлява 96,62% от общото население на общината. За сравнение
този процент през 2011 г. е бил 94,9 %, което показва плавна, но устойчива тенденция за
концентриране на жителите на общината в гр. Бургас. Това се дължи на факта, че гр. Бургас е
икономически и социално притегателен център за населението от по-малките население места,
предлагайки по-добри условия за живот и труд.
Общината е ситуирана в Бургаската низина, която се характеризира с отделен
климатичен район в Черноморската климатична подобласт в системата на Континентално
средиземноморската климатична област. Климатичният район заема равнинната част между нос
Емине и Маслен нос, като в по-голямата си част обхваща дълбоко врязания в сушата Бургаски
залив. На север районът е обграден от невисоката Еминска част на Източна Стара планина, което
не представлява препятствие за студените нахлувания от север и североизток. Средногодишната температура за Община Бургас е 12.9°С. Юлската температура в целия район е между
23 и 24°С. Големите летни горещини се проявяват сравнително слабо в силно вдадените в морето
части, където те рядко надхвърлят 32-33°С, а най-силно във вътрешността на района, където са
от порядъка на 35-36°С. Есента е значително по-топла от пролетта, като през месец октомври
температурата средномесечната температура е около 15°С. В края на есента районът се очертава
като един от най-топлите в страната. Годишната сума на валежите за крайбрежната част е между
470 и 520 mm, а за останалата част - между 520 и 580 mm. В целия район най-големи валежи
падат през есента, а най-малко - през лятото. На графиката по-долу са представени средните
температури (минимални и максимални) и валежите на територията на Община Бургас.
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Валежи
Среднодневен
минимум

Среднодневен
максимум
Студени нощи

Горещи дни
Скорост на вятъра

Фиг. 2 Средни температури и валежи за територията на Община Бургас. Източник: Meteoblue

През зимата с най-голяма повторяемост са западните и северозападни ветрове - 21-26%.
Скоростите на вятъра не са големи. В 19-23% от общия брой наблюдения скоростта не надвишава
5 m/s. Вятър със скорост 6-10 m/s се наблюдава най-вече при северни и североизточни ветрове
по време на студени нахлувания. Близостта на морската акватория е причина за наличието на
локална циркулация на приземния слой въздух (морски и континентален бриз), което внася
особено характерен момент в общата въздушна циркулация. Поради по-голямата си
интензивност морският бриз се разпространява в сушата до дълбочина 30-40 km, а
континенталният рядко достига повече от 8-10 km в морето.
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Фиг. 3 Карта на климатичните зони съгласно Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход
на енергия и енергийните характеристики на сградите.

Съгласно климатичното райониране на България, община Бургас се намира в пета
климатична зона. Климатична зона 5 се характеризира с продължителност на отоплителния
сезон 176 дни (от 25 октомври до 19 април), отоплителни денградуси – 2 300 (при 19°С средна
температура в сградата) и изчислителна външна температура –10°С.

7.2. Икономическо развитие
Бургас е важен промишлен, търговски, транспортен и туристически център. Някои от
индустриите в региона са уникални и определящи за икономиката на страната. В Бургас са
регистрирани над 16 000 фирми. Коефициентът на безработица е 4,2% спрямо 9,2% за България.
Компаниите в частния сектор са съсредоточени предимно в промишлеността, строителството,
транспорта и търговията, като в последните години ИТ и аутсрсинг индустриите бележат ръст.
Разпределението на броя на фирмите на територията на общината по отрасли е както следва:
•
•
•
•
•

Търговия
- 51%
Услуги
- 23%
Промишленост
- 13,5%
Транспорт
- 8%
Други
- 4,5%
Високата степен на икономическо развитие на общината е до голяма степен функция на
благоприятни природни и социално-икономически предпоставки, които могат да бъдат
разделени на две основни групи :
1. Фактори с трайно влияние върху развитието на икономическия комплекс –
благоприятно географско положение, добре развита транспортна мрежа и
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комуникации, благоприятен климат, рекреационни ресурси, мощна инфраструктурна
съоръженост, развита материална база, инвестиционна привлекателност на
територията;
2. Фактори с ограничено или изменящо се във времето влияние на регионалната
икономика – ограничени запаси от полезни изкопаеми, обща макроикономическа
среда и др. специфични конюнктурни условия.
Промишлена структура в община Бургас има важно, не само регионално, но и национално
значение, което до голяма степен се определя и зависи от няколко големи промишлени обекта,
които са единствени в страната или имат голям дял в националното промишлено производство
(нефтохимия, нефто преработка и кабелно производство).
За изграждане и управление на индустриални зони от съвременен тип на територията на
Община Бургас е създадено дружеството "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД.
Акционери в дружеството са Община Бургас и "Национална компания индустриални зони" ЕАД,
като последната е със 100 % държавно участие в капитала, специализирана в изграждането и
управлението на индустриални зони и високотехнологични центрове. На територията на
общината са обособени три индустриални зони – Промишлена зона „Север“, промишлена зона
„Юг“ и новопредвидената промишлена зона „Равнец“.

Фиг. 4 - Промишлена зона „Юг“
Дейността на дружеството е насочена към насърчаване на инвестициите в различните
отрасли, подобряването на инфраструктурата, с цел привличане на чуждестранни и местни
инвестиции чрез подход, залагащ на устойчивото икономическо развитие и създаването на една
по-екологична, работна градска среда. Това е добра възможност общината, като акционер в
дружеството, да проучи възможностите за изграждане на съвместни проекти с бизнеса насочени
към изграждане на инсталации за енергия от ВИ, включително създаване на финансови
инструменти, насочени към инвеститорите.
В допълнение, Бургас е важен туристически център, но и изходна точка за посещение на
черноморските курорти Слънчев бряг, вилно селище Елените, вилно селище Дюни, градовете
музеи Несебър и Созопол, резервата Ропотамо, природен парк Странджа. Основните фактори,
влияещи на развитието на туризма могат да бъдат разделени на следните основни групи:
плажови ресурси; био климатични ресурси; горски ресурси; защитени природни територии. Едно
от най-ценните богатства на територията на общината са бреговата ивица с пясъчните плажове.
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Тяхното съчетание с благоприятните хидро климатични условия са природна даденост, която
обуславя развитието на туризма в Общината.
Поради бързите темпове на развитие на града, сектор Строителство също е добре
представен. Развитието му е следствие от нуждите на други отрасли свързани с изграждането на
тяхната материално-техническа база. Такива са транспорта, инфраструктурата на туризма,
гражданското строителство (жилищни, курортни, търговски, бизнес и др. обекти).

7.3. Сграден фонд
Общинският сграден фонд включва над 200 сгради с обща РЗП около 440 000 m2, като
над 80% от сградите са построени преди 1990 год. През последните години ръководството на
община Бургас инициира голям брой проекти, финансирани както с европейски средства, така и
чрез финансови инструменти и бюджетни средства, за подобряване енергийните
характеристики на съществуващия сграден фонд чрез прилагане на мерки за енергийна
ефективност, както и изграждане на нови сгради при спазване на високи стандарти за енергийна
ефективност. В допълнение към мерките за повишаване на енергийната ефективност на
общинските сгради, в част от тях (когато е било целесъобразно) са монтирани инсталации за
производство на енергия от възобновяеми източници, топлинна за отопление и топла вода и
електрическа. Такива инсталации Общината е реализирала в над 30 общински сгради (предимно
училища, детски градини и сгради за спорт), които съставляват приблизително 15% от всички
общински сгради. В 23 от тях са монтирани соларни колектори за БГВ.
Данни за потреблението на енергия на общинския сграден фонд по енергоносители са
представени в следващата таблица.
Общо потребление на крайна енергия в общинските сгради
(kWh/год.)
Енергоносител
Електроенергия
Топлинна енергия
Промишлен газьол
Природен газ
Въглища
Дърва

Биомаса
ОБЩО:

2017 г.
11 511 799
11 413 462
2 214 681
6 830 903
19 500
73 223
2 146 680
34 210 248

2018 г.
11 554 631
11 448 204
1 391 412
5 837 986
39 000
51 545
2 048 352
32 371 130

2019 г.
10 161 839
9 427 716
1 141 458
5 494 063
65 000
55 165
1 654 968
28 000 209

На графиката по-долу е представено потреблението на енергия в общинските сгради за
2019 г. , като общото количество потребена енергия е 28 GWh/год. Най-голям е делът на
потребената електрическа енергия, следван от топлинната енергия и природния газ.
Промишленият газьол заема 4% от общата потребена енергия, а дървата и въглищата са под
0.5%.
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Крайна енергия, 2019 г.
Дърва; 0,2%

Биомаса; 5,9%

Въглища; 0,2%
Природен газ;
19,6%

Електроенергия;
36,3%

Промишлен
газьол; 4,1%

Топлинна
енергия; 33,7%

Фиг. 5 Разпределение на потреблението на крайна енергия в общинския сграден фонд

Изчислен е и разходът на първична енергия за последните три години, както следва :
Общо потребление на първична енергия в общинските сгради
(kWh/год.)
Енергоносител
Електроенергия
Топлинна енергия
Промишлен газьол
Природен газ
Въглища
Дърва

Биомаса
ОБЩО:

2017 г.
34 535 397
14 837 501
2 436 149
7 513 993
23 400
76 884
2 254 014
59 425 341

2018 г.
34 663 893
14 882 665
1 530 553
6 421 785
46 800
54 122
2 150 770
57 601 836

2019 г.
30 485 517
12 256 031
1 255 604
6 043 469
78 000
57 923
1 737 716
50 178 563

На графиката по-долу е представено потреблението на първична енергия в общински
сгради за 2019 г. Електроенергията заема най-голям дял от общото потребление на първична
енергия – 61%, следвана от топлоенергията- 24 % и природния газ с дял от 12%. Биомасата е едва
3,5% от общото потребление.
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Дърва; 0,1%

Първична енергия, 2019 г.

Въглища; 0,2%

Биомаса; 3,5%

Природен
газ; 12,0%
Промишлен
газьол; 2,5%
Топлинна
енергия; 24,4%

Електроенергия;
60,8%

Фиг. 6 Разпределение на потреблението на първична енергия в общинския сграден фонд

Както повечето общини в България, така и Община Бургас не разполага с информация за
произведената енергия от възобновяеми източници извън общинския сграден фонд. Липсват и
систематизирани данни за потреблението на биомаса и съответно произведената от нея
енергия. В тази връзка са необходими допълнителни усилия от страна на общината за
създаването на база с такива данни, за да може да се управлява по-ефективно енергийното
потребление в общинския сграден фонд и да може реално да се изчисли процентът на енергията
от възобновяеми източници в общинския сграден фонд.
По отношение на жилищния сграден фонд, по данни на НСИ9 броят на жилищните сгради
на територията на област Бургас към 31.12.2018 г. е 103 825 бр., а жилищата са 289 719 бр. В края
на 2019 г., жилищата на територията на област Бургас са 291 749 бр., като от тях 222 989 бр.
(приблизително 76,43% от всички жилища) са концентрирани в градовете, а 68 760 бр. са в
селата. Най-голям е делът на двустайните и тристайните жилища, следвани от едностайните, а
най-малко са тези с пет стаи. Жилищата в градовете имат обща площ от 15 724 151 м2, а тези в
селата - 4 713 187 м2. Новопостроените жилища, въведени в експлоатация за 2019 г. са 2 122 бр.
, като бележат ръст спрямо тези за 2018 г. – 1 587 бр.
На територията на община Бургас по-голямата част от жилищата се намират в
многофамилни сгради със стоманобетонна конструкция, които са проектирани и построени
преди въвеждането на изисквания за енергийна ефективност през 1999 г. Именно това са и
сградите, които ще бъдат обитавани и през следващите 20 години, което налага тяхното основно
енергийно обновяване. В тази връзка в рамките на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради, Община Бургас беше една от най-активните
общини, като на територията и са изпълнени мерки за енергийна ефективност в най-голям брой
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многофамилни жилищни сгради, общо 205 бр.10 от над 400 многофамилни жилищни сгради с
над 36 самостоятелни обекта в тях, въведени в експлоатация преди 1999 г. Важно е да се обърне
внимание на подхода на общината при реализацията на програмата, тъй като освен основните
дейности за топлинно изолиране на сградите и подмяната на дограма, пилотно са реализирани
и соларни инсталации за БГВ в многофамилни сгради, които са топлофицирани. Въпреки
постигнатите добри резултати в изпълнение на Националната програма за ЕЕ и предвид факта,
че до момента еднофамилните жилищни сгради не са били обект на мащабни програми за
въвеждане на мерки за енергийна ефективност, все още голяма част от съществуващите
жилищни сгради се нуждаят от енергийно обновяване, а предвид нормативните тенденции на
европейско и национално ниво е необходимо да бъдат проучени и насърчени възможностите за
допълване на ефекта от мерките за енергийна ефективност с интеграция на ВЕИ. Съгласно
представения проект на Национален план за възстановяване и устойчивост, през следващите
години ще бъдат финансирани именно мерки за изграждане на инсталации за енергия от
възобновяеми източници в жилищните сгради.

7.4. Централизирано топлоснабдяване
Около 40% от жителите на гр. Бургас имат достъп до услугите, предлагани от
„Топлофикация Бургас“ ЕАД. Топлопреносната мрежа е развита в жилищните комплекси
"Славейков", "Изгрев", "Зорница", "Лазур" и "Братя Миладинови". Извън системата на
топлофикация остават две големи жилищни зони: к-с “Меден Рудник” и централната градска
част, включително жилищен комплекс “Възраждане”, с относителен дял на населението около
60%. Общото потребление на топлоенергия за 2019 г. е 123 145 MWh.
Дейността на дружеството обхваща производството на следните продукти11:
1.Топлинна енергия с топлоносител гореща вода. Топлинната енергия с топлоносител
гореща вода е предназначена за отопление и битово-горещо водоснабдяване. Дружеството
предоставя услуги на: 30 598 домакинства, свързани към системата за централно отопление; 62
държавни и общински бюджетни потребители, свързани към системата за централно отопление;
221 стопански потребители, присъединени към топлофикационната система. Съоръженията в
дружеството са с инсталирана топлинна мощност от 74,45 MW. За доставката на произведената
топлинната енергия се използва наличната топлопреносната мрежа с обща дължина 125 km.
Общия брой захранвани абонатни станции (АС) е 941. От АС топлинната енергия се предава към
вътрешните отоплителни инсталациите на обектите. Основното гориво, използвано за
производството на топлинна енергия, е природен газ. От 2015 г. част от топлинната енергия се
генерира от котел с мощност 14 MW, работещ с биомаса и използващ само горива, добити на
местно ниво (дървесен чипс, пелети). Това води до поевтиняване на топлоенергията и дава
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Актуална информация по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради към 02.10.2020 г. https://www.mrrb.bg/bg/energijna-efektivnost/nacionalna-programa-zaee-na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/aktualna-informaciya-za-napreduka-po-programata/
11
Решение №БП-3/06.02.2020 г. на КЕВР относно бизнес план на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД за
периода 2020 г. -2024 г. https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2020/res_bp-3_20.pdf
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възможност за частична независимост на дружеството от доставките на природен газ. През 2019
г. дружеството инвестира в първи етап от реконструкцията на водогреен котел (ВК) №4 с цел
подмяна на горивната база (от природен газ на биомаса).
2.Електрическа енергия. Електрическата енергия се произвежда от инсталация за
комбинирано производство и е предназначена за собствени, технологични нужди и продажба
на обществения доставчик „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК ЕАД). За целта са
налични 6 броя газо-бутални модули с двигатели тип 16W25SG, куплирани с генератори тип
AMG710Мm06 – 4 бр. и LSA 54L9-6P – 2 бр., с обща електрическа мощност 17,82 MWе и обща
топлинна мощност 18,59 MWt. Технологията предполага производството на електрическа
енергия да бъде изцяло по комбиниран метод. Топлинната енергия, произведена от
охладителните системи на двигателите и димните газове чрез индиректни подгреватели, е
включена като циркулационен кръг към обратна магистрала и се транспортира към
топлопреносната мрежа.
Предметът на дейност на „Топлофикация Бургас” ЕАД включва и други дейности, като
ремонт и реконструкция на топлоснабдителната мрежа, АС и свързани инсталации, както и
дялово разпределение на топлинна енергия, в съответствие с разпоредбите на Закона за
енергетиката (ЗЕ), за клиенти, разположени в жилищни сгради.
Инвестициите на дружеството в инсталации, оползотворяващи енергия от възобновяеми
източници, се явяват навременни и обосновани с оглед нормативните промени, свързани с
въвеждането на националната дефиниция за сгради с близко до нулево потребление на енергия
при новото строителство, съгласно които ВЕИ ще имат пряко отношение за бъдещата дейност на
дружеството във връзка с присъединяването на новопостроени сгради.

7.5. Транспорт
Сложната дисперсна структура на гр. Бургас е предопределена от наличието на голям
брой заобикалящи го и разсичащи територията на града водни площи и пресичащи го важни
транспортни коридори. От стратегическо значение за развитието на града и общината като цяло
е добре развитата транспортна инфраструктура, включваща международно пристанище
(включително новоизградения пътнически терминал), международно летище, което предвид
географските и климатични характеристики на Бургас е с едни от най-благоприятните условия в
Европа и ЖП гара. В допълнение след завършването на АМ „Тракия“ общината значително е
повишила логистичния си потенциал. Гр. Бургас е един от основните логистични пунктове на
Общоевропейския транспортен коридор № 8 - Бари - Вльора - Тирана - Скопие - Гюешево -София
- Пловдив - Бургас -Варна. Той се маркира с ключова позиция за пристанищата Бургас и Варна и
съответните гранични КПП, както и с пътните и ЖП трасета, провеждащи национален и
международен трафик. Той е определен за един от приоритетно развиващите се транспортни
коридори в Югоизточна Европа и осъществява най-късата сухоземна връзка между
Адриатическото и Черноморското крайбрежие. През територията на общината и на гр. Бургас
преминават два международни пътя: път Е773 в посока изток-запад и пътЕ87 в посока север-юг.
Съгласно националната класификация тези пътища са от първостепенната национална пътна
мрежа съответно път І-6 и І-9. Републиканската пътна мрежа от втори клас обслужва както
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транзитното движение, така и осъществява връзките между мрежата първи клас и
международните европейски пътища – от една страна и от Бургас към съседните региони на
страната – от друга. Представена е от две основни пътни артерии: ІІ-79 и ІІ-99.Републиканската
пътна мрежа от трети клас разпределя движението във вътрешността на територията на
общината и осигурява връзките на общинската пътна мрежа с републиканската пътна мрежа от
първи и втори клас.
В областта на обществения транспорт Община Бургас осъществява екологично насочена
политика за модернизация, като след изпълнението на мащабния проект за интегриран градски
транспорт голяма част от подвижния състав е подменен. През 2019 г. Общината защити и проект
за доставка на 56 електрически превозни средства за нуждите на обществения масов транспорт,
което ще доведе до повишаване на консумацията на електроенергия в транспорта. В тази връзка,
предвид относително високия емисионен фактор на електроенергията, е целесъобразно да
бъдат проучени възможностите за осигуряване на „зелена“ компонента в количеството
закупувана енергия от оператора на градския транспорт или възможностите за изграждане на
собствена зарядна станция с фотоволтаична инсталация.
На графиката по-долу е представен подвижния състав на обществения транспорт по вид
превозни средства. Както е видно, най-голям е делът на дизеловите автобуси – 58 %, следвани
от автобусите на метан – 29 %. Със закупуването на новите 56 електрически превозни средства
делът на електрическите и метановите автобуси приблизително ще се изравни с този на
дизеловите.

Подвижен състав на обществения транспорт към
2019 г.
тролейбуси
13%

автобуси на
метан
29%

дизелови автобуси
58%

Фиг. 6 Разпределение на подвижния състав на обществения транспорт

В допълнение, като част от екологичните политики на общината са инициативите за
насърчаване на използването на градския транспорт и на велосипеди, както и на електромобили
и автомобили с най-ниски нива на вредни емисии.
Тъй като настоящата програма разглежда използването на възобновяемите енергийни
източници, по отношение на транспортния сектор се отдава значение на дела на използваните
биогорива. Съдържанието на биокомпонент в течните горива от нефтен произход, предлагани в
бензиностанциите в България, се регламентира от ЗЕВИ и в тази връзка общината не разполага
с механизми за постигане на по-висок дял от определения на национално равнище.
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Потреблението на гориво и генерираните от обществения транспорт емисии са както
следва:

Енергия и горива използвани в обществения транспорт
Енергиен източник
Мерна единица
2017
2018
Бензин
литра/год.
4 008
2 667
MWh/год.
36
24
тCO2/год.
9
6
Дизелово гориво
литра/год.
2 044 706 1 974 117
MWh/год.
20 447
19 741
тCO2/год.
4 973
4 801
Компресиран природен газ кг./год.
1 433 347 1 270 296
MWh/год.
25 873
22 930
тCO2/год.
5 247
4 650
Електроенергия
MWh/год.
2 113
1 431
тCO2/год.
1 731
1 172
Общо енергия
Общо генерирани емисии

MWh/год.
тCO2/год.

48 468
11 959

44 125
10 629

2019
2 836
25
6
1 859 400
18 594
4 522
1 192 027
21 517
4 364
996
816
41 132
9 708

От таблицата е очевидна тенденцията за намаляване на използването на горива в
общинския транспорт, благодарение на оптимизацията автобусните линии и закупуването на
нови съвременни превозни средства с по-висока ефективност.

7.6. Селско и горско стопанство
В съответствие с условията, които предоставят географското местоположение, релефът и
климатът на територията на Община Бургас, селското стопанство не е приоритетен сектор на за
настоящата програма. Площта на земеделските земи към 2018 г. е приблизително 420 764 дка.12
От тях 306 355 дка са ниви, 41 423 дка са трайни насаждения, вкл. лозя, а 72 986 дка са ливади и
пасища.
Горските масиви на Община Бургас са предимно от дъб, бук, благун и цер. Общата площ
на горите в общината е 42 418 дка, от които 33 255 дка държавен горски фонд, 900 дка общински
и 8263 дка частен горски фонд. Горските ресурси като цяло са ограничени и нямат промишлено
значение.

7.7. Външна осветителна уредба
Община Бургас разполага с добре развита система за външно изкуствено осветление.
Броят на осветителните тела е около 20 000, управлявани както със съвременна система за

12

Годишен доклад за дейността на ОД „Земеделие-Бургас“ за 2018 г.
https://www.mzh.government.bg/odz-burgas/bg/Documents/reports.aspx
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мониторинг и управление, базирана на GPRS модули за комуникация, така и с астрономически
часовници и фоторелета.
Въпреки, че през последните години общината реализира няколко иновативни проекта
в областта на външното изкуствено осветлени, възобновяемите енергийни източници рядко
намират приложение за нуждите на електрозахранването на външната осветителна уредба. Това
се дължи най-вече на високите инвестиции (за слънчеви колектори, инвертори и акумулатори) и
значителните оперативни разходи предвид краткия живот на акумулаторите, които правят
подобен тип проекти финансово неизгодни. Инвестициите във външно осветление, захранвано
със слънчева енергия, биха могли да бъдат финансово рентабилни предимно в случаи, когато се
изгражда ново осветление на места, отдалечени от електроразпределителната мрежа и без
конкретни изисквания за нивата на осветеност съгласно светлотехническите класове. Поради
тази причина, на този етап този сектор не идентифициран като приоритетен за Община Бургас,
като следва да се следи развитието на пазара от гледна точка на цена и дълговечност на
акумулаторите.

8. Оценка на потенциала за използване на ВЕИ по видове
ресурси
Детайлно описание на теоретичния потенциал на различните видове възобновяеми
енергийни източници е представено в Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община
Бургас 2011-2020. Значителни промени по отношение на теоретичния потенциал не са
настъпили, поради което в настоящия раздел не се представя подробен технически анализ на
потенциала на различните видове възобновяеми източници, а се посочват само основните
данни, свързани конкретно с техническия потенциал за производството на енергия.
Техническият потенциал зависи както от наличието на технологична възможност за изпълнени
на проекти, така и от финансовата целесъобразност на тези проекти.
Най-значим технически потенциал за устойчивото енергийно развитие на Община Бургас
има при оползотворяването на ресурсите от слънчева енергия и биомаса. По-долу е направен
преглед на всички видове ресурси, съгласно указанията на АУЕР за изготвяне на програми за
насърчаване на използването на енергия от ВЕИ, включително и за ресурсите с по-нисък
технически потенциал за приложение в Община Бургас.
Освен за разгледаните по-долу видове ресурси, все още не е изследван общият
потенциал за използване на термопомпи за отопление в сградите. Според чл.31 на Наредба 7 за
енергийна ефективност в сгради, енергията, произведена от термопомпи със сезонна
ефективност равна или по-висока от 3,5 в режим на отопление, се счита за енергия от ВИ13. Дори
без цялостна оценка на общия потенциал за използване на термопомпи, общината може да
изисква такова проучване и оценката да се извършва поотделно за всяка сграда, на която се
изготвя обследване за енергийна ефективност. Въпреки това, в дългосрочен план е
13

Наредба 7 за енергийна ефективност в сгради. Чл. 31. За да се счита произведената енергия
от термопомпи за енергия от възобновяеми източници при крайното потребление на енергия,
минималната стойност на средната сезонна ефективност на термопомпите с електрически
задвижвани компресори в режим на „отопление“ е не по-малка от SPFmin=3,5.
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препоръчително да се изготви цялостна оценка, с оглед на по-ефективното планиране на
конкретни дейности и мерки от страна на общинската администрация.
Независимо от извършените проучвания за потенциала за използване на енергия от
различни ВИ, преди пристъпване към реализиране на конкретен проект следва да се направят
подробни технико-икономически разчети за съответния обект.

8.1. Слънчева енергия
Слънчевата енергия намира приложение за производство на топлинна и електрическа
енергия. Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 часа, а
средногодишния ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh m2. Община Бургас попада в
Югоизточния регион, който се характеризира със средногодишна продължителност на
слънчевото греене е от 500 h до 1 750 h - 1 650 kWh/m2 годишно.14

Фиг. 3 - Карта на средногодишната слънчева радиация

През последните години фотоволтаичните технологии претърпяха значително развитие,
което, освен до повишаване на качеството и ефективността, доведе и до много голямо
понижение на цените (между 1,5 и 2 лв. на инсталиран kWp). Към 2019 г. инвестициите във
фотоволтаична инсталация от 30 kWp15 за собствено потребление, разположена на покрив на
14

Карта на слънчевата радиация в България по региони https://www.emde-solar.com/toplinna-karta
Съгласно чл. 22, ал 5 от ЗЕВИ КЕВР ежегодно до 30 юни одобрява електрическите мощности, които
могат да бъдат предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на
обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, по райони на присъединяване и
нива на напрежение. В разпоредбите по чл.23 от ЗЕВИ присъединяването на фотоволтаични инсталации
15
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сграда, се откупуват в по-кратки срокове от някои традиционни енергоспестяващи мерки в
сгради и са целесъобразни от финансова гледна точка. Това ги прави добра алтернатива за
сгради, консумиращи енергия през светлата част на денонощието. Слънчевите инсталации за БГВ
се откупуват в приемливи срокове при сгради с целогодишно използване на гореща вода.
Община Бургас разполага с информация за изградените соларни инсталации за БГВ и
фотоволтаични инсталации в собствени (общински) обекти и частично за тези в жилищни
блокове. За съжаление, не е налична статистика за малките инсталации, които са инсталирани в
къщи и вили на територията на общината. Важно за община, с оглед дългосрочното енергийно
планиране, е да се проучи степента на използване на тези технологии в жилищния сектор. Такава
информация ще бъде събрана от НСИ при преброяването на населението през 2021 г. В тази
връзка е необходимо общината да получи съответните данни за своята територия, и да създаде
организация за актуализиране на тези данни в следващите години, както и за допълването им с
по-конкретна техническа информация, като например площ на инсталираните слънчеви
колектори или инсталирана електрическа мощност на фотоволтаични инсталации и др. До
голяма степен същото се отнася и за инсталациите, изградени в сектора на производствените и
промишлените предприятия. Необходимо е да бъде обследван и потенциала за публичночастни партньорства за изграждане на инсталации за енергия от ВИ на територията на
промишлените зони, като следва да се проучат и възможностите за реализация на т.н. енергийни
кооперативи. Това би гарантирало лидерската позиция на общината в развитието на екологично
устойчиви промишлени зони, осигурявайки конкурентни условия на частния сектор за развиване
на дейностите им.

8.2. Вятърна енергия
Съгласно картата за ветровия потенциал, Община Бургас попада в зона където
теоретичния потенциал на средногодишната максимална скорост на вятъра е между 4 и 5 m/s.
Предвид природните дадености на територията на общината, които обуславят ценния
биологичен ресурс на българското Черноморие, включително един от основните миграционни
пътища на птиците в Европа – Via Pontica в краткосрочен план потенциала за реализиране на
значими проекти за оползотворяване на вятърната енергия за енергийни нужди е силно
ограничен поради необходимостта от задълбочени проучвания и оценка за въздействие. Това се
потвърждава и от липсата на подобни изпълнени проекти до момента. Въпреки това, в рамките
на настоящия период 2021-2030 е целесъобразно общината да потърси възможности чрез
участието си в европейски изследователски проекти да проучи потенциала за конкретни зони/
обекти.

мрежите се обвързва с одобрените мощности от КЕВР съгласно чл. 22, ал. 5 от ЗЕВИ. Съгласно чл. 24, тези
разпоредби не се прилагат за на малки инсталации за собствено потребление с инсталирана максимална
мощност до 30 kWp върху покриви на сгради или в прилежащия имот и до 200 kWp върху покриви на
производствени сгради и складове, което означава, че независимо от ежегодно одобрените мощности от КЕВР,
такива фотоволтаични инсталации следва да бъдат присъединявани при спазване на предвидените за това
разпоредби.
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Фиг. 4 - Картосхема на ветровия потенциал в България

В урбанизираните територии реализиране на потенциала може да се търси в по-далечна
перспектива, при усъвършенстване на технологиите и предлагане на нови технически решения
за ветрогенератори с малка мощност за локално приложение на цена, която би направила
инвестицията финансово ефективна.

8.3. Водна енергия
Територията на Община Бургас попада във водосборен басейн на южно черноморски
реки. Техните поречия обхващат територията, ограничена на изток от Черно море, на север от
вододела на р. Камчия и р. Двойница, на юг от границата ни с Турция и на запад от вододелната
линия на водосборния басейн на р. Тунджа. В този район протичат множество самостоятелни
реки с малки водосборни области и всички те се вливат направо в Черно море. Поради
равнинния си характер общината се отличава с нисък отточен ефект на валежните води и
наличието на големи по площ крайбрежни езера като Бургаско, Атанасовско и Мандренско
езеро. Бургаското езеро „Вая” е открит лиман със слаба, но постоянна връзка с морето.
Мандренското езеро е типичен лиман образуван от удавена речна долина, а Атанасовското
езеро е типична лагуна. На територията на община Бургас са разположени четири големи
язовира, като основното им предназначение е за напояване.
Анализът на водните ресурси на община Бургас показва, че съществуващите реки и водни
басейни не са подходящи за добив на електроенергия чрез средни и големи ВЕЦ. В дългосрочен
план общината би могла да извърши проучвания за потенциала за изграждане на малки ВЕЦ.
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8.4. Геотермална енергия
В Община Бургас, минерални води се използват предимно край кв. Ветрен, което
обуславя развитие на балнео и лечебен туризъм в тази част от града. Бургаските минерални бани
са разположени на 15 km северозападно от Бургас. Наличен е топъл минерален извор с дебит
около 50л/сек. Минералната вода се характеризира като гореща (41ºС), с общ дебит 36 л/сек или
около 3 млн. л. в денонощие. Използва се предимно за терапевтични процедури от
разположените в непосредствена близост санаториуми. За целите на ефективното
оползотворяване на ресурсите на минерална вода, през 2018 г. е завършена реконструкция на
водопровода, което значително намалява досегашните количествени и топлинни загуби.
При реконструкция на бивша детска градина в кв. Ветрен за създаване на дневен център
за работа с деца е изградена инсталация за оползотворяване на минералната вода за отопление
през преходните сезони. От гледна точка на постигането на първата специфична цел на тази
програма най-важни са проектите за оползотворяване на геотермална енергия, в които се
заменя конвенционална енергия в съществуващи обекти. В тази връзка, поради ограничените
находища на термални води потенциалът за реализация на мащабни проекти е малък.
Все още не е проучен потенциалът за оползотворяване на геотермалната енергия,
различна от минералните извори, като в тази връзка при техническа и финансова възможност
общината би могла да предприеме действия в дългосрочен план.

8.5. Енергия от биомаса
Дървата за огрев все още са един от използваните ресурси за отопление на територията
на Община Бургас, най-вече в крайните квартали и селата. В много случаи се използват дърва с
висока влажност, които освен това се изгарят с много ниска ефективност в нискотехнологични и
стари печки. Това води до по-голям разход на енергия и до замърсяване на атмосферния въздух
с фини прахови частици. Проблемът се засилва и от това, че по подобен начин се горят въглища
(към днешна дата в минимални количества), както и нерегламентирано различни видове
отпадъци. Чрез използване на съвременни автоматизирани и високоефективни съоръжения за
изгаряне на дървесна биомаса и дървесина с гарантирано качество, ефективността на
оползотворяване на биомасата може да се повиши до два пъти, което ще намали значително
използваното общо количество дървесина и ще допринесе за намаляване на замърсяването на
атмосферния въздух. Въвеждането на контрол на качеството16 на пазара на дърва за огрев и
върху използването на нерегламентирано добита дървесина ще допринесе едновременно за
намаляване на локалното замърсяване на въздуха и за увеличаване на дела на енергията от ВЕИ.
Във връзка с горното, Община Бургас изпълнява два мащабни проекта:
1.

ПРОЕКТ „НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ С ФИНИ
ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС“ финансиран от ОПОС
2014-2020

16

Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово
отопление, условията, реда и начина за техния контрол (Обн. ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2020 г.)
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В рамките на проект се предвижда да се подменят отоплителните уреди на 2800
домакинства в Бургас с по-екологични алтернативи, включително биомаса.
2.

ПРОЕКТ "БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ" финансиран от Програма LIFE - в
момента се изпълнява пилотна фаза за 74 домакинства, в които се монтират 9
газови котли и 65 инсталации с пелети. Общо домакинствата, които ще бъдат
обхванати от проекта, са 1994 бр.

При домакинствата, които са заявили, че предпочитат да използват пелети за отопление,
ще се постигне много по-ефективно оползотворяване на биомасата, дължащо се на новите
уреди. Всички тези домакинства ще използват енергия от ВИ, което досега не е сигурно дори и
при домакинствата, използващи дърва за огрев, поради липсата на достатъчна информация за
това дали са добити по устойчив начин съгласно изискванията на ЕК17. Вследствие на това ще се
намалят отделяните фини прахови частици в атмосферата, което ще намали замърсяването на
въздуха на местно равнище и същевременно ще се намалят емисиите на парникови газове. При
домакинствата, които са предпочели газ или климатици (термопомпи), ще бъде постигнат дори
още по-голям положителен ефект по отношение на намаляване на замърсяването на въздуха. В
случай че новите климатици са със средна сезонна ефективност в режим на отопление над 3,5 (
SCOP>3,5) може съгласно цитирания по-горе чл. 31 на Наредба 7 за енергийна ефективност в
сгради да се счита, че произведената от тях топлинна енергия е от ВЕИ.
Наред с това, с преминаването към биомаса за производство на топлинна енергия чрез
използване на модерни и високоефективни автоматизирани котли в общинските сгради, които
използват течно или твърдо гориво, ще се постигне както намаляване на емисиите на парникови
газове, така и на вредните емисии от местно значение. Замяната на конвенционални източници
на енергия с такива от биомаса продължава да бъде една от възможностите за общината в
дългосрочен план, тъй като в проектите на голяма част от основните стратегически документи на
национално ниво са предвидени подобни дейности, включително и възможности за
финансиране. Важно е да се отбележи, че за постигане на максимален ефект от замяната на
конвенционални източници на енергия с такива на биомаса е необходимо в сградите да са
изпълнени мерки за енергийна ефективност, които да са постигнали минимална необходимост
от енергия за отопление.
Това условие следва да бъде съблюдавано от общината при подбора на обекти, дейности
и мерки при реализацията на настоящата програма.

17

Доклад от Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно изискванията за
устойчивост при използването на източниците на твърда и газообразна биомаса в
електроенергетиката и системите за топлинна и хладилна енергия SEC(2010) 65 final SEC(2010) 66 final
/*COM/2010/0011окончателен*/
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0011&from=EN
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8.6. Използване на биогорива и енергия от възобновяеми източници в
транспорта
В транспортния сектор, като част от своята политика за устойчиво градско развитие,
Община Бургас работи върху изпълнението на мерки за намаляване на използването на
традиционните горива и замяната им с електрическа енергия и природен газ. Делът на
биогоривата като част от състава на традиционните горива в транспорта е регулиран от
националното законодателство и в тази връзка общината не разполага с ефективни механизми
за въздействие. Въпреки това, предвид тенденцията за насочване на приоритетите в сектора на
обществения транспорт към електрически превозни средства е целесъобразно да бъдат
проучени възможностите за осигуряване на максимален дял възобновяема енергия в
потребената енергия от транспорта, поради все още високия дял на енергията от изкопаемите
горива в електроенергийния микс на страната. Възможните действия са в две направления –
предвид отварянето на пазара за електроенергия, при договаряне на количествата необходими
за градския транспорт да бъдат заявени количества „зелена“ енергия произведена от ВИ, или да
бъдат изградени зарядни станции, осигуряващи енергия от ВИ. По отношение на частните
електрически автомобили е възможно публично-частно партньорство за изграждане на зарядни
станции, захранвани с електричество от ВИ. При всеки от случаите е необходимо да бъдат
извършени анализи за финансова целесъобразност и ефективност в дългосрочен план. В тази
връзка общината би могла да възложи технико-икономически анализ, който да послужи като
база за взимане на последващи решения за реализация на предложенията.

9. Избор на мерки за насърчаване на използването на
енергия от възобновяеми източници
9.1. Мултикритериен анализ
Поради обвързаността на програмата с дългосрочни стратегически документи, които
предстои да бъдат приети през 2020 г. и 2021 г., за избор на мерки се прилага опростен
мултикритериен анализ с четири основни параметъра. За приоритизиране на техническите
мерки, които са свързани с изпълнението на инвестиционни проекти (вж. гл. 9 и 10 по-долу), се
прилагат допълнителни стандартни критерии (неприложими за останалите мерки), за които
също не се очаква да претърпят изменение в следващите планове и програми. За да се избегнат
възможни противоречия с дългосрочните планови инструменти, изборът на мерки за
насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в предстоящия
десетгодишен период се обосновава от следните критерии:
1) Съответствие със стратегическата и специфичните цели, които Община Бургас си е
поставила в рамките на настоящата програма. Избраните мерки следва да се формулират така,
че да могат да се подберат достатъчно добри проекти и дейности, с които да се постигнат
поставените цели.
2) Съответствие с разполагаемия технически потенциал за оползотворяване на енергия
от възобновяеми източници в дългосрочен план. Избраните мерки трябва да позволяват
използването на този потенциал по най-рационален начин и да създават предпоставки за
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бъдещото оползотворяване на пълния потенциал, както и да избягват решения, които да
попречат на пълното използване на потенциала в бъдеще (lock-in ефекти).
3) Съответствие с готовността на общината да изпълнява проекти и дейности, които да
оползотворяват ефективно разполагаемия местен потенциал от ВЕИ. Избраните мерки трябва да
се подкрепят с проекти и дейности, за които има готовност за изпълнение, и да се допълват с
дейности, които създават предпоставки за повече нови и качествени проекти.
4) Подобряване на качеството на публичните услуги, предоставяни от общината,
подобряване на обществените нагласи към възобновяемите енергийни източници и
обществената видимост на политиките в подкрепа на ВЕИ.
Относно техническите мерки, свързани с изпълнението на инвестиционни проекти,
параметрите, които се оценяват, са следните:
1) потенциал за намаляване на емисиите на СО2
2) количество произведена енергия
3) вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията
4) съвместимост с финансовата рамка на програмата.
В съответствие с така определените критерии първоначално е направен преглед и са
проследени завършените проекти и дейности през последните години. Анализът на този
преглед, дава ясна картина за общинската политика за насърчаване използването на ВЕИ. Въз
основа на направените констатации са приоритизирани конкретни мерки и дейности за
изпълнение. Избраните мерки са оценени експертно според гореописаните критерии въз основа
предоставената от Община Бургас информация и допълнителен технически анализ.

9.2. Анализ на приоритетните възможности за осъществяване на
предпроектни проучвания
Потенциал на ВЕИ. Прегледът на потенциала за използване на енергия от възобновяеми
източници показа, че в краткосрочен план най-добри възможности за оползотворяване има по
отношение на биомасата и слънчевата енергия. В дългосрочен план освен оползотворяване на
потенциала на биомасата и слънчевата енергия е подходящо да бъдат използвани
възможностите за допълнително обследване на потенциала на други видове възобновяеми
източници в рамките на съвместни изследователски проекти, финансирани по европейски
програми. Преди пристъпване към изпълнение на конкретни проекти, следва да се направят
необходимите техническо-икономически разчети за съответния обект. При проекти за
оползотворяване на биомаса е необходимо да се проучат възможностите за осигуряване на
горивно стопанство, както и автоматизация на процеса на подаване на горивото, които да
покажат дали е целесъобразно проектът да бъде реализиран. Необходимо е да се направи
цялостно проучване за ефективно използване на потенциала от слънчева енергия, което да
обхваща всички общински и жилищни сгради. Проучването следва да инвентаризира
изпълнените соларни инсталации за производство на топлинна енергия и за производство на
електрическа енергия в общински обекти, да обобщи техническите характеристики и да
обоснове необходимостта от инвестиции в изграждането на системи за мониторинг и контрол
на производството и потреблението на енергия по обекти. Освен това проучването следва да
предложи подходящи решения, включително техническа помощ и финансови инструменти за
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насърчаване на гражданите да инвестират в такива инсталации, още повече, че към настоящия
момент фотоволтаичните инсталации вече се откупуват в разумен срок.
Публично-частни енергийни кооперативи. Общината ще проучи възможностите за
създаване на енергийни кооперативи между общински структури и граждани и/или
предприятия, както и на територията на индустриалните зони на основата на групи от съседни
сгради, в които могат да се приложат подходящите съвременни технологии за производство,
потребление, съхранение и продажба на енергия от ВИ и за намаляване на емисиите на
парникови газове и на вредните местни замърсители на въздуха. Проучването следва да
съдържа правен, технически, финансов и екологичен анализ на възможни алтернативни
решения, съответстващи на стратегическите и краткосрочните планови документи на общината.
Чрез него е необходимо да се изяснят и възможностите за споделено използване на
произвежданата топлинна и електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление.
Топлофикация. Тъй като централизираното топлоснабдяване се прилага в голям брой
обекти на територията на общината, увеличаването на дела на енергията от ВИ от общия обем
на доставяната топлинна енергия може да има съществен принос за постигането на
стратегическите дългосрочни цели на тази програма. В съчетание с императивното изискване за
преобладаващо използване на енергия от ВЕИ в новите сгради с близко до нулево потребление
на енергия18, това налага „Топлофикация Бургас“ ЕАД активно да продължи намирането на
решения в тази посока. В тази връзка е възможно съвместно проучване между общината и
дружеството за използване на ВЕИ (в т.ч. слънчева енергия и биомаса в рамките на
централизираното топлоснабдяване или в съчетание с него).
Сгради с близко до нулево потребление на енергия. За да постигне максимални
резултати във връзка със стратегическите си цели в областта на устойчивото енергийно развитие,
Община Бургас ще осъществява строг контрол върху спазването на новите изисквания към
проектите за сгради с близко до нулево потребление на енергия в новото строителство. Подобен
контрол ще се упражнява и върху качеството на изпълнението на строителните работи и на
инсталациите за използване на енергия от ВИ както в общинските сгради, така и в жилищните
сгради, когато те са част от целеви програми, финансирани с публични средства. Най-високите
изисквания по отношение на енергийната ефективност и използването на енергия от ВЕИ ще се
прилагат и при обновяването на съществуващи сгради, когато това е финансово ефективно в
рамките на жизнения цикъл на приложените мерки. За целта общината ще поставя
задължителни условия към изпълнителите на обследвания за енергийна ефективност:
- да разглеждат и оценяват алтернативни пакети от мерки, в това число и такива, при
който се постигат изискванията на дефиницията за “сгради с близко до нулево потребление на
енергия ”
- да представят оценки на мерките за използване на енергия от ВЕИ

18

Националната дефиниция за “сгради с близко до нулево потребление на енергия ”, която
според Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия от 2019 г. е
задължително да се прилага за всички нови сгради за обществено ползване, а от 2021 г. и за всички
останали нови сгради, изисква новите сгради да имат най-малко енергиен клас А, като най-малко 55%
от потребната им енергия се произвежда от ВЕИ
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- да представят финансови анализи и оценки на рентабилността на пакетите от мерки в
рамките на жизнения цикъл на пакетите.
Общината ще повиши равнището на контрола върху качеството на проектите за сгради и
върху инсталациите за използване на енергия от ВЕИ, като същевременно ще осъществява мерки
за повишаване на знанията и уменията на общинските експерти по отношение на “сградите с
близко до нулево потребление на енергия ” и на технологиите за производство на енергия от
ВЕИ.

10. Видове мерки
С оглед на описаните съображения за избор на мерки за насърчаване на използването
на енергия от възобновяеми източници, в програмата са формулирани 15 мерки, които е
целесъобразно да се осъществят в рамките на настоящата програма. Те са условно разделени в
две категории, в съответствие с утвърдените Указания за изготвяне на общински програми за
насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива,
обнародвани от АУЕР. На този етап фокусът е върху административните и финансовите мерки,
чрез които се цели да се създаде една добра основа за изпълнение на дългосрочната програма
с хоризонт 2030 г. и изпълнение на значително по-мащабни технически мерки в бъдеще.

10.1. Административни мерки
Предложените административни мерки целят да създадат благоприятни условия за
изпълнение на конкретни дейности и да допринесат за постигането на трите дългосрочни цели
на програмата. Тяхното изпълнение е необходимо за надграждане на институционалния
капацитет на общинската администрация да разбира, планира и отчита изпълнението на
общинските политики за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.
Освен чисто експертните знания, е необходимо да бъдат положени усилия за създаване на
информационна база с достатъчно данни, която да служи като опорна точна при планирането и
взимането на решения, тъй като липсата на данни е едно от основните предизвикателства,
особено извън общинския сектор. В допълнение, но не на последно място, изпълнението на
административните мерки, насочени към гражданите и бизнеса, целят по-добрата комуникация
и повишаване на информираността относно възможностите за реализация на инсталации за
оползотворяване на ВЕИ и ползите от тях. Добра възможност в тази насока е надграждането на
общинската платформа Smart Burgas както с инструменти за граждани, така и за инвеститори.
Планирани са пет административни мерки за изпълнение на дългосрочна цел 2 Повишаване на осведомеността и насърчаване на частните инвестиции за изграждане на
ВЕИ инсталации на територията на Община Бургас, както следва:
АМ1 - Осигуряване на видимост за действията на общината, чрез широка публична
кампания, включително чрез платформата Smart Burgas.
АМ2 - Масирана информационна кампания във връзка с националната програма за
енергийна ефективност и възможностите за допълване на мерките за ЕЕ с инсталации
за производство на енергия от ВИ;
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АМ3 - Предоставяне на таргетирана информация относно възможностите за
финансиране на проекти за производство на енергия от ВИ за домоуправители и бизнес
чрез обща платформа;
АМ4 - Създаване на единен център за методологична подкрепа на частни инвестиции
на принципа „на едно гише“ (One stop shop)
АМ5 - Установяване на трайни публично-частни партньорства между общината и
частния сектор за реализация на проекти за ВЕИ
В допълнение по отношение на дългосрочна цел 3 – „Осигуряване на необходимите
условия за ефективно планиране, прилагане и мониторинг на политиките за насърчаване и
оползотворяване на енергията от възобновяеми източници“ са планирани четири
административни мерки, както следва:
АМ6 – Осигуряване на възможност за вземане на решения, основани на конкретни
данни, чрез създаване на условия за мониторинг на произведената енергия от ВИ в
частни и общински сгради;
АМ7 - Подобряване на капацитета на общинските експерти, чрез участие в
обучения и семинари;
АМ8- Създаване на експертен съвет по енергийните въпроси, включително ВЕИ;
АМ9 – Въвеждане на добра практика, при възлагане на енергийни обследвания и
проекти, задължително да бъде поставено условие за технико-икономическа оценка за
потенциала за оползотворяване на ВЕИ.
За осъществяване на административните мерки се използват средства от общинския
бюджет и привлечени такива от международни проекти.

10.2. Финансово - технически мерки
Техническите мерки водят до конкретната реализация на проекти и дейности за
производство на енергия от ВИ. Те са насочени към интегрирането на инсталации в общински и
частни сгради, но и към замяна на неефективни отоплителни уреди в домакинствата с
екологични алтернативи, вкл. ВЕИ. В допълнение към конкретните проекти е предвидено
изпълнение на предпроектни проучвания, които да дадат по-добра представа за техническия
потенциал за реализиране на иновативни проекти, както и необходимата подготовка за Община
Бургас да се възползва максимално ефективно от новите възможности, които ще бъдат налични
за местните власти през следващия програмен период. Към финансовите мерки спада
привличането на финансов ресурс за изпълнение на дейности и проекти, които съответстват на
целите на програмата.
В съответствие с дългосрочна цел 1 за ефективното оползотворяване на възобновяемите
енергийни ресурси в общинския и жилищния сграден фонд, са планирани следните финансовотехнически мерки:
ТМ1- Изпълнение на проекти за замяна на енергия от конвенционални горива с енергия,
произведена от възобновяеми източници (20 фотоволтаични централи и 30 общински сгради,
използващи ВЕИ за отопление и /или топла вода) в съчетание с мерки за ЕЕ.
Индикативна стойност: 2 520 000 лв.
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Източници на финансиране: бюджет на общината, оперативни програми
ТМ2- Изпълнение на проекти за оползотворяване на слънчева енергия за подгряване на
вода (123 инсталации) и производство на електрическа енергия (236 инсталации) в жилищни
сгради.
Индикативна стойност: 14 250 000 лв.
Източници на финансиране: национална програма за ЕЕ на многофамилни жилищни
сгради, частно финансиране
ТМ3 – Изпълнение на проекти за замяна на конвенционални горива с ВЕИ в жилищния
сектор (4000 нови отоплителни уреди).
Индикативна стойност: 12 000 000 лв.
Източници на финансиране: частно финансиране, ОПОС 2021-2027
ФМ1: Изготвяне на проучвания за използване на енергия от ВИ (основно слънчева
енергия и биомаса) на територията на Община Бургас и създаване на регистър с
инсталациите за производство на енергия от ВЕИ.
Индикативна стойност: 70 000 лв.
Източници на финансиране: бюджет на общината, международни проекти
ФМ2: Осигуряване на участието на Община Бургас в международни проекти в
областта на енергията и устойчивото развитие с външно финансиране.
Индикативна стойност: н.п. (не е нужен финансов ресурс за участие в проектни
предложения)
ФМ3: Проучване на възможности за привличане на инвестиции чрез публично-частни
партньорства с прилагане на новаторски организационни и финансови схеми, като
енергийни кооперативи и договори с гарантиран резултат, в рамките на съвместни
европейски проекти.
Индикативна стойност: н.п. (не е нужен финансов ресурс)

11. Изпълнени проекти
В периода от 2015 г. до 2019 г. Община Бургас е реализирала проекти и дейности,
свързани с използване на енергия от ВИ, които са обобщени по-долу:
1. „Повишаване ефективността на топлоснабдяването на сградата чрез преминаване
към използване на възобновяем източник на енергия – биомаса (пелети, костилки) в
сградата на ДГ „Теменуга”- с. Равнец, общ. Бургас;
2. „Намаляване на разхода на енергия за подготовка на БГВ чрез използване на
възобновяем източник на енергия в сградата на ДГ „Теменуга”- с. Равнец, общ.
Бургас;
3. „Повишаване ефективността на топлоснабдяването на сградата чрез преминаване
към използване на възобновяем източник на енергия – биомаса (пелети, костилки) в
сградата на ОУ "Васил Левски" - кв. Горно Езерово
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4. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Христо Ботев", гр.
Бургас, кв. Ветрен, УПИ I, кв.42" - монтиране на котел на биомаса;
5. Районна отоплителна централа, гр. Бургас, кв. "Меден рудник": Инсталиране на
автоматизиран котел за изгаряне на биомаса и подмяна на топлопреносната мрежа
с нова, в основната си част от предварително изолирани тръби за ОУ „Елин Пелин“,
СОУ „Константин Петканов“ и ОДЗ „Морска звезда”;
6. Изграждане на соларни арт инсталации "Соларно дърво" на две локации в центъра
на града, както и соларната арка за преброяване на трафика на велосипеди в
Приморски парк;
7. ДГ „Пролетна дъга“ ,с. Маринка – котел на биомаса (пелети);
8. ОУ „Найден Геров“ – котел на биомаса (пелети);
9. ОУ „Хр. Ботев“, с. Маринка – котел на биомаса (пелети);
10. СУ „Петко Росен“ – котел на биомаса (пелети);
11. ДГ „Ален мак“, кв. Сарафово – котел на биомаса (пелети);
12. ДГ „Калинка“, с. Рудник – котел на биомаса (пелети);
13. ДГ „Калинка“, филиал, с. Черно море – котел на биомаса (пелети).
Важно е да се отбележат и други два проекта на Община Бургас, които са добър пример
за изграждане на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници в
емблематични за град Бургас сгради, съответно при основно енергийно обновяване на
централната сграда на общинската администрация и при проектирането и изпълнението на
новата сграда на експозиционен център „Флора“.

Покривна инсталация за производство на енергия от ВИ на покрива на административната сграда на
Община Бургас.
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Покривна инсталация за производство на енергия от ВИ на покрива на Експозиционен център „Флора“

От направеният преглед на изпълнените проекти е видно, че основно са насочени към
подмяна на отоплителната база в общински сгради. Предвид наличието на още общински
сгради, които към момента използват течни и твърди горива за отопление, е необходимо
приоритетно да бъдат изпълнени мерки именно в тях. За постигане на максимален ефект от
дейностите, свързани с подмяната на отоплителната база с по-екологична алтернатива, е
необходимо съчетаването им с мерки за енергийна ефективност.

12. Възможности за финансиране на мерки за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници
Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива на Община Бургас 2021-2030 е разработена в края на настоящия
програмен период, но вече е ясна индикативната рамка на възможностите за финансиране през
следващия програмен период. В контекста на описаните основни политики на ЕС, дейностите,
свързани с използване на енергия от ВИ, ще останат сред приоритетните за финансиране.
В края на месец октомври е публикуван проект на Национален план за възстановяване и
устойчивост. Основната цел на Плана е да подпомогне икономическото и социално
възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19, като се положат основите за
зелена и цифрова трансформация на икономиката в контекста на целите на Зелената сделка.
Планът има четири стълба с общ бюджет 12 039,4 млн. лв., разпределени както следва:
Стълб 1. Иновативна България: ресурс от 2 431.9 млн. лв., за инвестиции в образование
и умения; научни изследвания и иновации и интелигентна индустрия;
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Стълб 2. Зелена България: ресурс от 4 379 млн. лв., за инвестиции в кръгова и
нисковъглеродна икономика; биоразнообразие и устойчиво селско стопанство;
Стълб 3. Свързана България: ресурс от 2 675 млн. лв., за инвестиции в цифрова и
транспортна свързаност и местно развитие;
Стълб 4. Справедлива България: ресурс от 2 553.5 млн. лв. за бизнес среда, социално
включване и здравеопазване.
В обхвата на Стълб 2. Зелена България са предвидени следните възможности:
Програма за енергийна ефективност
Енергийната ефективност се разглежда като приоритет от първостепенно значение,
предвид значението ѝ за подобряване на енергийната сигурност на страната чрез намаляване
на зависимостта от внос на енергия, намаляване на разходите за енергия на бизнеса,
домакинствата и администрацията, създаване на повече работни места, подобряване
качеството на въздуха и намаляване емисиите на парникови газове и повишаване качеството на
живот на гражданите.
Програмата предвижда изпълнението на четири компонента за повишаване на
енергийната ефективност:
Компонент 1: Финансиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност в
жилищния сграден фонд на страната с индикативен ресурс от 1 728 млн. лв.; Обновяването на
жилищните сгради ще бъде изпълнявано в съответствие с Дългосрочна национална стратегия за
подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради с
хоризонт до 2050 г. Ще се финансират предвидените в нея мерки за енергийна ефективност в
жилищните сгради за постигане на мин. клас „В“ на енергопотребление. Приоритетно ще бъдат
финансирани одобрени, но все още нефинансирани обекти/сгради, поради изчерпване на
финансов ресурс по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Също така, за първи път
в обхвата на компонента са включени и еднофамилните жилищни сгради. Специално внимание
следва да се обърне на изрично посочените като допустими мерки свързани с ВЕИ, а именно
слънчеви системи за БГВ и термопомпи в жилищни сгради, които не са свързани към
топлопреносни и газопреносни мрежи.
Компонент 2: Финансиране на мерки за енергийно обновяване на държавни и общински
сгради, в т.ч. административна (70%), културна (15%) и спортна (15%) инфраструктура с
индикативен ресурс от 417.5 млн. лв. Приоритет ще бъде както постигането на клас на
енергопотребление А, така и оползотворяването на енергия от ВЕИ.
Компонент 3: Финансиране на мерки за енергийно обновяване на промишлени сгради с
индикативен ресурс от 282.2 млн. лв. Един от приоритетите отново е използването на енергия от
ВЕИ.
Компонент 4: Финансиране на мерки за енергийна ефективност на системи за външно
изкуствено осветление с индикативен ресурс от 452.3 млн. лв.
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В проекта на Програмата за енергийна ефективност в рамките на Плана за
възстановяване и устойчивост, представен за обсъждане от МРРБ, изрично са посочени като
допустими следните мерки:
По компонент 1: Слънчеви системи за БГВ и термопомпи в жилищни сгради, които не са
свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи
По компонент 2: Дейности за СМР за ЕЕ и ВЕИ (вкл. енергоспестяващи мерки за достигане
на енергиен клас А с оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, въвеждане на
системи за енергиен мониторинг и др.)
По компонент 3: Подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни
или използването на отпадна топлина от технологични процеси; използване на ВЕИ в
промишлени сгради; повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и БГВ.
Национален фонд за декарбонизация
Предвидено е създаването на национален фонд за декарбонизация, който цели
подпомагането на инвестициите в нисковъглеродно развитие чрез устойчиво и целенасочено
финансиране на широка група бенефициенти – крайни потребители на енергия, с три отделни
целеви подфонда – за жилищни сгради, публичен сектор и търговски дружества. Фондът ще се
използва за предлагане на безвъзмездна финансова и техническа помощ, съчетана с финансови
инструменти, включващи кредитни линии и гаранции и/или комбинация от тях.
В допълнение, към фонда се предвижда създаването на единна точка за техническата
помощ на кандидатите чрез обслужване на едно гише или подобни механизми.
Проектите от Плана се допълват с интервенциите на Кохезионната политика за устойчиво
управление и използване на природните ресурси, позволяващо задоволяване на нуждите на
икономиката при запазване на екологичната устойчивост. Ще се подкрепя въвеждането на
нисковъглеродни, ресурсно и енергоефективни технологии в предприятията, разработване и
внедряване на иновации в областта на кръговата икономика, мерки за енергийна ефективност,
използване на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в предприятията.
Следва да се отчете факта, че една от мерките на фокус в проекта на Програма Развитие
на регионите 2021-202719 (ПРР) е изграждане на системи за оползотворяване на енергията от
възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата. Също така, съгласно
публикувания проект на Оперативна програма Околна среда 2021-202720 (ПОС), като част от
мерките, които ще бъдат финансирани за подобряване на качеството на атмосферния въздух е
поетапна подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво (приоритетно в енергийно
ефективни жилища). Мерките за намаляване на замърсяването на въздуха от битовото
отопление ще са в синергия с мерките за енергийната ефективност на сградния фонд по ПРР,
включително ВЕИ, системи за климатизация и системи за отопление (с изключение на такива,
използващи твърдо гориво).
Проект на програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, публикуван от МРРБ на 21.10.2020 г.
http://www.bgregio.eu/media/Programirane/2021-2027/21.10.20OPDR_Program_template_BG_VERSION_2_10.2020.pdf
20
Втори работен проект на програма „Околна среда“ 2021-2027 от 22.10.2020 г.
https://www.eufunds.bg/bg/opos/term/419
19
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Трябва да се има предвид, че предвидените мерки за енергийна ефективност в
жилищните и обществени сгради ще се съчетават с интервенции, приоритетно в енергийно
ефективни сгради, за подмяна на индивидуални отоплителни устройства на твърдо гориво с
екологосъобразни и енергийно ефективни уреди/системи. Фокусът ще бъде в общините с
нарушено качество на атмосферния въздух.
Аналогични възможности за финансиране са предвидени и за частния сектор, като в
проекта на програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2021-2027 21 е предвидено мерките за
използване на ВИ за собствено потребление да заемат важно място, като част от специфичната
цел за подобряване на енергийна ефективност.
Предвид горното е необходимо общината да положи усилия за предварителна
подготовка и извършване на проучвания, за да може да реализира успешни, иновативни и
конкурентноспособни проекти. Дейности в тази насока са предвидени за изпълнение в
краткосрочната програма за насърчаване на енергията от възобновяеми източници и биогорива
на общината за периода 2020-2022.
В настоящата програма са планирани много дейности, свързани с изпълнението на
административни, регулаторни и финансови мерки. За финансиране на изпълнението на тези
мерки, предвид тяхната същност и необходимостта от относително по-малко средства, найподходящо е да бъдат използвани средства от собствения бюджет на Община Бургас, както и
привлечени средства по вече подадени проектни предложения.
Най-големи инвестиции са необходими за изпълнение на проектите, предвидени в
изпълнение на ТМ. Индикативната прогнозна стойност за реализацията на мерките по експертна
оценка възлиза на 28 840 000 лв., като в тази сума не са включени частните инвестиции за
изграждане на нови ВЕИ мощности в промишлеността. Предвид дългосрочния характер на
настоящата програма, конкретна финансова рамка за обектите ще бъде определяна при
изготвянето на тригодишните краткосрочни програми. За част планираните мерки общината
вече е защитила външно финансиране, за други е необходимо да бъдат търсени други
възможности, като такива могат да бъдат финансирани с общински средства, както и със
средства по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
(ФМЕИП). През 2020 г. ФМЕИП ще отвори процедура за финансиране на общински проекти за
сгради с близко до нулево потребление на енергия, за които ще се предоставя 100%
безвъзмездна финансова помощ, както и предстои процедура за финансиране на дейности за
енергиен мониторинг, в рамките на която общината би могла да финансира дейности за
отчитане на произведената енергия от ВИ в общински сгради.
Частично безвъзмездно финансиране за проекти за енергийна ефективност на общини,
в които могат да се изпълняват и мерки за ВЕИ, предоставя Националният доверителен екофонд
(НДЕФ) в рамките на „Инвестиционна програма за климата – енергийна ефективност“.
Безвъзмездната финансова помощ е между 20 – 70% в зависимост от проекта.
Проектите с най-добри финансови показатели могат да се финансират със заемни
средства например от Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ) или
21

https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/opic/docs/2020-06/nov-programen-period-2021-2027-g9.pdf
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чрез договори с гарантиран резултат с компания за енергийни услуги (ЕСКО). ФЕЕВИ предлага
преференциално целево кредитно финансиране за общини за проекти за енергийна
ефективност и ВЕИ, подпомагане при подготовката на проектите, както и гаранции по кредити.
С оглед представянето на концепцията на Плана за възстановяване и устойчивост на
България и публична информация от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството се очаква и продължение на НПЕЕМЖС, като има ясни индикации, че мерките
за оползотворяване на ВЕИ ще бъдат по-силно застъпени. Това е добра предпоставка за
увеличаване на дела на възобновяемата енергия в жилищния сектор и следва да се използва
максимално, като се отчете добрата практика на община Бургас в иницииране на подобни
проекти.

13. Мониторинг22 и контрол на изпълнението на
програмата
Наличието на точни и достоверни данни е в основата на качественото разработване и
отчитане на плановете, програмите и проектите. Те са необходими за извършването на
анализите, прогнозите и оценките, въз основа на които се определят измерими цели и
индикатори за оценка и успех на планираните политики, мерки и дейности. Съвкупността от
дейностите по наблюдение, събиране на данни, анализ и оценка на резултатите се обобщава в
понятието „мониторинг“.
При изпълнението на всички нови проекти за оползотворяване на ВЕИ Община Бургас ще
въведе задължителни правила за инсталиране на измервателни уреди за отчитане на
произведената енергия от ВИ с възможност за дистанционно предаване на данни. Данните ще
служат за оценяване на резултатите от изпълнението на настоящата програма.
Ще се създаде и база данни за всички изпълнени досега проекти в областта на ВЕИ и ще
се оценят необходимите средства за измерване на произведената енергия, в т.ч.:
•
•
•
•
•
•
•

технически средства за измерване и контрол
технически средства за дистанционно предаване на информацията
технически средства за съхранение и архивиране на данните
софтуерни модули за предаване и записи на данни
софтуерни модули за архивиране на данни
софтуерни модули за генериране на отчети и за анализиране на данни
необходими инвестиции и график за внедряване на системата.

Междинен анализ на изпълнението на предписаните мерки ще се направи в средата на
изпълнението на програмата, към 30 юни 2025 г.
За целите на мониторинга и секторната координация при изпълнение на настоящата
програма, а и на действията на общината в областта на устойчивото енергийно развитие, като

22

Мониторингът се състои от наблюдение, анализ и оценка на изпълнението на
програмата
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цяло е необходимо да бъде създадена вътрешна организация, която може да бъде под формата
на експертен съвет.
Като помощни инструменти за планиране и управление на изпълнението на програмата
мога да се използват например стандарт БДС EN ISO 50001:2018 Системи за управление на
енергията. Изисквания с указания за прилагане 23 или методиката за планиране и управление
на енергията на Европейските енергийни награди (European Energy Award24). Изборът на найподходящ инструмент зависи от преките разходи за прилагането им и очакваните ползи за
общината.

14. Заключение
Водещата стратегическа цел, която си поставя Дългосрочната програма на Община
Бургас за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и
биогорива 2021 – 2030 г., е да увеличи дела на ВЕИ на територията на общината до 32% през
2030 г. Тази цел отговаря напълно на новите тенденции в енергийното планиране на европейско,
национално и местно равнище. С оглед постигането на така поставената стратегическа цел се
предвижда изпълнението на конкретни дейности в рамките на три специфични цели, свързани
с изграждането на институционален капацитет, повишаване на осведомеността и подкрепата за
общинските политики от страна на гражданите, и изпълнение на проекти, с които се очаква
замяна на енергия от конвенционални горива с енергия от ВИ. В допълнение, промените в
подхода за планиране целят също така да се създадат необходимите условия за привличане на
инвестиции в енергийна ефективност и ВЕИ, в съответствие с целите, изискванията и критериите,
предпоставени от европейската и националната стратегическа рамка в областта.
За да се създадат предпоставки за ефективно прилагане на мерките и изпълнение на
дейностите, настоящата програма и тригодишната краткосрочна програма 2020-2022 залагат
изцяло нова система за управление на енергията. Прилагането на тази система ще бъде
опосредствано от изпълнението на редица мерки за подобряване на административния и
техническия капацитет на Общината, а прецизното и навременно отчитане на постигнатите
резултати ще позволи изпълнението на широко обхватна комуникационна стратегия, насочена
към стимулирането на активно участие на гражданите и бизнеса в изпълнението на проекти за
енергийна ефективност и производство на енергия от възобновяеми източници. Извършването
на предвидените анализи ще даде възможност на общината да защити и реализира мащабни
проекти в средносрочен и дългосрочен план, които ще спомогнат устойчивото енергийно и
икономическо развитие на Бургас.
Настоящата програма е „жив“ и отворен документ, който може да бъде надграждан с
мерки и дейности, които ще допринесат за постигане на специфичните цели и за създаване на
устойчив модел за производство и потребление на енергия при балансирано оползотворяване
на конвенционални и възобновяеми енергийни ресурси на основата на съвременни и
иновативни енергийни технологии. В рамките на тригодишните краткосрочни програми за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива ще бъдат
23
24

https://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=83289
https://www.european-energy-award.org/welcome-to-the-european-energy-award
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задавани конкретни проекти, изпълнението на които ще има кумулативен ефект за постигане на
общата стратегическа цел на настоящата програма.
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