
План за реализация на програмата за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на територията на община Несебър.                               

                                                                

Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на територията на община Несебър, приета с Решение № 122 от Протокол № 

5/16.03.2016 г. на ОбС – гр. Несебър, е изготвена в съответствие с Националния план за 

действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) и чл.10, ал.1 и ал.2 от 

Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).  

Целите, посочени в нея, са изцяло съобразени с тези заложени в националните и 

регионалните стратегически документи, отнасящи се до развитието на района за 

планиране, енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми 

източници. 

Основна цел 

Насърчаване производството и използването на енергия от възобновяеми източници. 

Подцели 

Стратегическа цел 1: Оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми 

енергийни източници с оглед устойчиво и екологосъобразно социално- икономическо 

развитие. 

Мярка 1.1. Оценка за наличния и прогнозния потенциал на ВЕИ на територията на 

общината. 

Мярка 1.2. Енергийна независимост на Община Несебър, чрез прилагане на 

местни ВЕИ. 

Мярка 1.3. Финансиране на Община Несебър при прилагане на местни ВЕИ. 

Стратегическа цел 2: Премахване на административните и информационни 

бариери пред развитието на ВЕИ и създаване на стимули за частни инициативи. 

Мярка 2.1. Облекчаване на административните бариери при използване на ВЕИ от 

домакинствата в общината. 

Мярка 2.2. Информационна осигуреност относно ВЕИ в общината. 

Общинската програма насърчава използването на ВЕИ, с цел подпомагане на 

енергийната ефективност, чрез система от мерки и дейности на общинско ниво, като 

това допринася за повишаване ефективността на икономиката, сигурността на енерго- 

снабдяването и опазване на околната среда.  

Планът за реализация на програмата за 2017 г. включва финализиране  на 

мерките за енергийна  ефективност за 7 обекта детски градини на територията 

на община Несебър по Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема 

енергия" и Договор за БФП № BG04-02-03-066-088 от 18.08.2015 г.  

Изградени и въведени в експлоатация са седем инсталации за подготовка на БГВ (битова 

гореща вода) с плоски селективни слънчеви колектори за нуждите на сградите на  ДГ 

„Калина Малина“ – гр. Несебър, ДГ „Делфинче“–гр. Свети Влас, ДГ „Мечо Пух“–с. 

Равда, ДГ „Яна Лъскова“–гр. Несебър, ДГ „Обзорче“–гр. Обзор, ДГ „Радост“–с. Оризаре 

и ДГ „Детски свят“–с. Кошарица. Инсталациите за топла вода се захранват енергийто от 

слънчевите колектори през летния период и от отоплителните котли  - рлез зимния 

период. Чрез използването на възобновяема енергия, освен намаляване на разходите за 

гориво се цели намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на зъздуха. 

Очаквани резултати. В резултат от изпълнението на проекта се повиши 

енергийната ефективност в седем детски градини, като на годишна база обектите общо 

ще улавят 184060 KWh слънчева енергия, ще намалят емисиите на СО2 с 141.68 т/год. и 

ще правят икономии от разходите за ел.енергия и дизел за подготовка на БГВ за сградите 

в размер на 40 379.80 лв./год. Всички сгради са санирани изцяло, като са приложени 

основните мерки за енергийна ефективност (топлоизолация по стени и покриви, сменена 

дограма и др.) Проектът е на стойност 638 427 лв., които са 100% безвъзмездна 

финансова помощ. Проектът е логично продължение на проект BG161PO001-4.1.03-0078 



„Подобряване на енергийната ефективност на ДГ „Обзорче”-гр. Обзор, ДГ „Радост”-с. 

Оризаре, ДГ „Детски свят”-с. Кошарица, ДГ ”Калина Малина”-гр. Несебър и ПГ по 

туризъм „Иван Вазов”-к.к. Слънчев бряг в община Несебър”, реализирано с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

В резултат от реализацията на проекта се подобриха условията за качествен 

образователен процес на 909 души, от които 797 деца и 112 души персонал, както и 

повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура. 

   

Политиката на Община Несебър е насочена към оптималното използване на 

енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ, което е средство за достигане на устойчиво 

енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от 

дейностите в енергийния сектор.  

 

 


