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1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Понятието „енергийна ефективност“ представлява съотношението между изходното 

количество производителност, услуга, стока или енергия и вложеното количество енергия или 

най-общо казано енергийната ефективност е степента на използване на енергийните ресурси. 

Като цяло енергийната ефективност е извличането на максимална полза от всяка единица 

енергия чрез използването на модерни технологии, промяна в навиците за задоволяването на 

ежедневните нужди. Ефективното използване на енергията означава да се покрият същите 

нужди, като се поддържа същото ниво на комфорт и безопасност, а се използват 

ефективно енергийните ресурси, което означава пряко спестяване на ресурси и пари. 

Европейската комисия определи енергийната ефективност като стратегически 

приоритет за Европейския съюз. Това предполага цялостно преосмисляне на енергийната 

ефективност и третирането й като енергиен ресурс. По-ефективното използване на енергията, 

може да ограничи търсенето й, да доведе до по-ниски сметки за потребителите, намаляване на 

емисиите на парникови газове, ограничаване на нуждите за енергийна инфраструктура, както 

и увеличаването на енергийната сигурност, чрез редукция на вноса. 

Изпълнението на политиките за енергийна ефективност е предизвикателство и 

пълният й потенциал далеч не се реализира поради финансови, поведенчески и регулаторни 

причини. Препятствията включват високи първоначални инвестиционни разходи, достъп до 

финансиране, липса на информация и знания и др. 

Разработването на общински програми за Енергийна ефективност (ЕЕ) е задължителна 

част от държавната политика по ЕЕ, с прякото участие на регионалните и местните структури. 

Този процес се определя като един от приоритетите на кохезионната политика на ЕС за 

периода до 2020 г. В този смисъл местните власти играят ключова роля в разумното 

използване на енергията и съответно в разработването на програми и стратегии за енергийна 

ефективност.  

Реализирането на Националната политика по енергийна ефективност е възможна с 

участието на общините, чиито действия са насочени към повишаване на енергийната 

ефективност на сградите. 

Общинските програми за ЕЕ целят да се намали нивото на енергопотреблението в 

обектите общинска собственост (сгради, инсталации, улично осветление и др.), като по този 

начин се даде пример на населението и бизнеса за генериране на икономия на енергия в бита 

и индустрията. 

Предвидените в програмата мерки по ЕЕ имат за цел превръщане на политиката по ЕЕ 



 

Програма за енергийна ефективност на община Несебър за периода 

2019-2024 г. 

 

6 

в приоритет на територията на община Несебър, като по този начин се повиши 

икономическият растеж и жизненият стандарт на населението на общината и се подпомогне 

опазването на околната среда. 

Програмата е структурирана съобразно Указанията на Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие (АУЕР) за разработване на планове/програми за ЕЕ. 

 

2. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ  

Основанието за разработване на общинска програма за енергийна ефективност е 

свързано на първо място с поетите ангажименти към ЕС, както и съгласно изискването в 

Закона за енергийна ефективност чл. 11 и чл. 12 (ЗЕЕ), обн. ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г, изм. и 

доп., бр. 105 от 30.12.2016 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., 

бр. 27 от 27.03.2018 г., изм. и доп., бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 8.05.2018 г., и 

Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие относно структурата и 

съдържанието на общинските програми за енергийна ефективност. Като продължение на 

кохезионната политика, Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, 

въведена в българското законодателство със Закона за енергийната ефективност, 

предвижда в т. 18 от преамбюлната си част, че държавите-членки следва да насърчават 

общините и другите публични органи да приемат интегрирани и насочени към устойчиво 

развитие планове за енергийна ефективност с ясни цели с оглед постигането на водещата 

цел на Съюза до 2020 г. за подобряване на енергийната ефективност с 20% и да се 

създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след тази 

дата. 

Програмата е разработена в съответствие с документите: 

1. Стратегия „Енергетика 2020” на Европейския съюз; 

2. Пътна карта за енергетиката до 2050 г.; 

3. Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност; 

4. Протокол от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменението на 

климата;  

5. Национална програма за развитие „България 2020“; 

6. Енергийна стратегия на Р . България до 2020 г.; 

7. Закон за енергийната ефективност; 

8. Закон за енергетиката; 

9. Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата; 
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10. Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г;  

11. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради;  

12. Общински план за развитие на община Несебър за периода 2014-2020 г. и 

други планове/програми свързани с Енергийната ефективност в общината. 

Световната тенденция е постоянно увеличение на енергийното потребление, но в 

същото време енергийните ресурси на Земята намаляват. В бъдеще достъпът до 

традиционните енергийните ресурси ще става все по-ограничен, а цените за електроенергия 

все по-високи.  

Използването на алтернативни източници на енергия, като тази от слънцето, вятъра, 

водата не води до отделяне на въглероден диоксид в атмосферата. Поради тази причина 

предвид факта, че в бъдеще енергийните запаси на Земята ще намаляват, а натискът върху 

околната среда ще става все по-голям, енергийната ефективност е един от начините за 

справяне с този проблем, като се намали енергийното потребление, чрез въвеждането на нови 

технологии с по-нисък разход на енергия и намаляване на вредните въздействия върху 

околната среда, като се въздейства върху поведението на крайните потребители в бита, 

услугите и местната промишленост. 

Общините имат ключова роля за повишаване на енергийната ефективност на локално 

ниво. Основен принцип на тази политика е „Мисли глобално, действай локално!“ 

 

3. ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  

Политиката за Енергийна ефективност е свързана с намаляване на използваната 

енергия при нейното производство, при производството на продукти и предоставяне на 

услуги, при нейното консумиране, без да се влошават условията и стандарта на живот на 

хората и без да се нарушава опазването на околната среда. 

Политиката за ЕЕ в общините главно се насочва към консумацията на енергия за 

обслужването на общинските сгради (административни сгради, сгради на образованието, 

културни обекти, улично осветление и други енергоконсумиращи услуги), също и към 

производството на ефективна енергия. Политиката за ЕЕ е свързана с възможностите за 

подобрение на горивните процеси, промяната на горивната база и намаляване на загубите 

в системата за пренос и разпределение, в подобряване състоянието на отоплителните и 

климатичните инсталации в сградния фонд. За постигне на енергийна ефективност при 

консумацията на енергия трябва да се правят енергийни обследвания на обектите и да се 
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установяват рентабилни мерки за реализиране на икономии и подобряване комфорта на 

обитаване в сградите. 

 

3.1. Политика по енергийна ефективност на ЕС 

Европейската енергийна политика е разпределена в няколко приоритетни 

направления:  

 овладяване на негативните промени в климата;  

 намаляване енергоемкостта на икономиката и увеличаване на енергийната 

ефективност, включително към енергийно независими сгради;  

 ограничаване на външната зависимост на Европейския съюз (ЕС) от вносни 

енергийни ресурси;  

 насърчаване на икономическия растеж и заетостта за обезпечаване на сигурна 

и достъпна енергия за потребителите.  

Тези приоритети не могат да бъдат постигнати без наличието на развит вътрешен 

енергиен пазар. Устойчивото енергийно развитие е изведено като център на енергийната 

политика.  

Европейската комисия е изнесла следните точки в зелената книга за сигурност на 

енергоснабдяването: 

 Според предположенията на експерти, ако не бъдат взети крупни мерки, 

зависимостта на Европейския съюз от външни енергийни доставки ще достигне 70% до 

2030 г., най-вече заради увеличаването на енергийното потребление; 

 Европейският съюз разполага със сравнително малко време, за да повлияе на 

условията за енергоснабдяване и разпределение, било чрез изграждането на нови 

мощности или чрез подобрение в преноса и разпределението на енергия. За целта 

усилията трябва да се концентрират върху увеличаването на енергийната ефективност и 

контролирането на енергопотреблението, най-вече чрез възможност за използване и 

търсене на услуги в сферата на енергийната ефективност; 

 Тъй като отделянето на въглероден диоксид и други парникови газове в ЕС 

постоянно се увеличава, става все по-трудно да се реагира на предизвикателството за 

изпълнение на задълженията ни към протокола от Киото. Тъй като 94% от въглеродния 

диоксид емисиите (въглеродният диоксид e най-разпространения парников газ), биват 

предизвикани от човешки дейности, свързани и дължащи се на използването на енергия, 
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тази област има уникалната възможност да допринесе за сигурността на енергийните 

доставки и да понесе отговорността за проблемите в климатичните промени, както и да 

се погрижи за увеличаването на конкурентоспособността на промишлеността и 

заетостта.  

В допълнение, на 3 март 2010 г. Европейският съюз прие Стратегия за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“, която цели да помогне на 

страните-членки да излязат от икономическата криза и да превърне ЕС „в интелигентна, 

устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и 

социално сближаване“ през следващия десетгодишен период.  

Три са приоритетите на „Европа 2020“:  

 Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания 

и иновации;  

 Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 

икономика с по-ефективно използване на ресурсите;  

 Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на 

заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.  

По отношение изменението на климата и устойчивостта на енергетиката 

Стратегията си поставя за цел постигането на целите 20/20/20: 

 намаляване на емисиите на въглероден диоксид поне с 20% в сравнение с 

нивата през 90-те години (или с 30%, при условие, че и други развити страни се 

ангажират със сравнимо намаляване на емисиите си и че е налице адекватен принос от 

развиващите се страни според техните отговорности и възможности);  

 нарастване на дела на възобновяемите енергийни източници в крайното 

енергийно потребление с 20%;  

 увеличаване на енергийната ефективност в крайното потребление с 20%.  

Целите в Стратегията показват каква е желаната визия на ЕК за Европейския съюз 

по отношение на ключови параметри до 2020 г. Всяка страна-членка приспособява 

Стратегията към специфичните условия на национално ниво.  

Европейската политика за енергийна ефективност също така включва и 2 

директиви, които са свързани с общините. 

 Директива 2010/31/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 19 май 

2010 г. относно енергийните характеристики на сградите - целта е да се подобрят 
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енергийните характеристики на сградите в рамките на държавите-членки на Европейския 

съюз - „сгради с близко до нулево потребление на енергия“, като се вземат предвид 

външните климатични и местни условия, както и изискванията за параметрите на 

вътрешния въздух при стриктно спазване на съотношението „разходи-ефективност“; 

 Директива 2012/27/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 25 

октомври 2012 г. относно енергийната ефективност - целта е да допринесе за постигане 

на целите на ЕС: повишаване на енергийната ефективност в крайното енергийно 

потребление на държавите-членки до 2020 г. с 20% чрез изготвяне на национална 

дългосрочна стратегия за саниране на сградния фонд, въвеждане на системи за енергийна 

ефективност, прехвърляне на енергийни спестявания, внасяне на средства от страна на 

търговци с енергия в специализирани фондове, насърчаване на „ЕСКО модел“ и др. 

Пътна карта за енергетиката до 2050 г.  

Ключов елемент в Пътната карта на Европа до 2050 г. е реализирането на 

политика по енергийна ефективност, както и понижаване на въглеродните емисии до 

2050 г. с подобряване на конкурентоспособността на икономиката.  

 

3.2. Национална политика по енергийна ефективност 

Националните цели в областта на енергийната ефективност, които си поставя 

България до 2020 г., са следните: 

 намаляване на емисиите на парникови газове спрямо 1990 г. с 20%;  

 20% дял на ВЕИ в общия енергиен микс и 10% дял на енергия от 

възобновяеми източници в транспорта; 

 подобряване на енергийната ефективност с 20%; 

Националната енергийна стратегия 2020 г. е насочена към преодоляване на 

основните предизвикателства пред българската енергетика към настоящия момент, а 

именно: 

 високата енергийна интензивност на БВП - въпреки тенденцията на растеж, 

енергийната интензивност на националния БВП е с 89% по-висока от средната за ЕС (при 

отчитане на паритета на покупателната способност); 

 високата енергийна зависимост - България осигурява 70% от брутното си 

потребление чрез внос - природен газ, суров нефт, ядрено гориво. Традиционно вносът е 

от Русия; 
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 необходимостта от екологосъобразно развитие - България е изправена пред 

предизвикателствата от промените в климата, повлияни от нарастването на обема на 

емисиите от парникови газове. Промените в климатично изражение, биха довели и до 

драстични изражения в икономически аспект. 

Националната енергийна стратегия е съобразена с актуалната европейска рамка 

на енергийната политика и световните тенденции в развитието на енергийните 

технологии. Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. има следните 

главни цели: 

 насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност при крайните 

потребители; 

 подкрепа, включително чрез държавни гаранции, на проекти за управление на 

потреблението, които имат значителен социален ефект; 

 насърчаване развитието на по-икономични от електрическата енергия 

възможности за отопление и подобряване на достъпа на населението до тях; 

 пренасочване на електрическата енергия към по-високотехнологични нужди 

на икономиката и намаляване на цената й чрез отлагане на скъпи инвестиции 

(изграждането на ефективни системи за газификация или топлофикация, изисква по-

малко средства, отколкото изграждането на електрическа мощност за задоволяване на 

същото потребление); 

 премахване на изкривяванията при цените на различните видове горива и 

енергии за отопление, така че да се създадат действащи стимули за енергоспестяване от 

населението; 

 подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия; 

 насърчаване на комбинираното производство на топлинна и електрическа 

енергия; 

 намаляване на енергийните загуби. 

Всичко това подчертава необходимостта от изготвянето на анализи, планове и 

програми за енергийна ефективност, чрез които да се оптимизират енергийните 

структури, чрез описване на мерки и начини за справяне с тези глобални проблеми, което 

от своя страна ще доведе до: 
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 икономия на енергия - определя се къде, какъв вид и какви количества енергия 

се изразходват неефективно и как да се насочат усилията, така, че да се оптимизира 

изразходването на огромно количество енергия; 

 специфично електропотребление - установява се фактическото състояние на 

енергийното потребление и се определя специфичното електропотребление за единица 

продукция; 

 нормиране на енергийните разходи - дава се възможност да се 

усъвършенстват енергийните загуби и тяхното намаляване да се използва като 

икономически стимул; 

 ефективно изразходване - определя се каква част от енергията се изразходва 

в основното производство и каква част в допълнителни и спомагателни дейности, като 

по този начин се разкриват местата с голям разход или преразход на енергия; 

 намаляване на загубата на енергия - установяват се загубите на енергия при 

нейното пренасяне, преобразуване и използване. Оценяват се получените загуби и се 

разкриват местата и причините за евентуалното им отклонение от нормалните 

(икономически целесъобразните) стойности; 

 интензитет на натовареност - оценява се доколко са натоварени преносните и 

преобразуващите енергийни съоръжения; 

 развитие на иновациите в енергетиката - разкриват се възможностите за 

замяна на един вид енергия или енергоносител с друг, икономически и/или екологично 

по-изгоден; 

 икономически ефект - дава възможност да се определи икономическия ефект 

от прилагането на технически мероприятия за икономия на енергия или други 

подобрения на технологичните процеси. 

В тази връзка подготовката, създаването и реализирането на общинска програма 

за енергийна ефективност е важна стъпка в утвърждаването на ефективната национална 

енергийна политика. 

 

3.3. Политика по енергийна ефективност на община Несебър 

Общинската програма за енергийна ефективност е важна стъпка в енергийната 

политика на община Несебър. Една интелигентна, устойчива енергийна политика е 

съвкупност от политиката за опазване на околната среда, икономическата, 
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иновационната и социалната политика. Тя предоставя големи възможности за съчетаване 

на нужните мерки за опазване на климата с нови технологични и икономически дейности 

с перспективни работни места. 

Основа за изготвяне на Програмата за енергийна ефективност за периода 2019-

2024 г. на община Несебър е анализът върху общото състояние на енергийното 

потребление в общината и възможностите за внедряване на мерки за енергийна 

ефективност. За тази цел е събрана първична информация от официални източници по 

сектори. Основните проблеми в община Несебър, които са пряко свързани с Енергийната 

ефективност, са високите разходи за електроенергия. Пред общината стои 

предизвикателството за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и използване на 

ВЕИ за намаляване на тези разходи. Общината няма правомощия и финансова 

обезпеченост за вменяване на задължителни мероприятия в процеса на проектиране и 

изпълнение на проекти от частни инвеститори. Липсата на достатъчни финансови 

средства у инвеститорите за реализация на подобен род действия ограничава 

внедряването на мерки за енергийна ефективност в домакинствата и частния сектор. 

Производството на енергия не е приоритет на общината и се реализира 

единствено чрез производството и доставката на топлина в рамките на отоплителните 

инсталации на отделните сгради. Потенциалът за енергийна ефективност е голям в 

сферата на ВЕИ, както и във възможностите за подобрение на горивните процеси, 

промяната на горивната база и намаляване на загубите в системата за пренос и 

разпределение. 

Общината не е доставчик на енергия и нейната роля се свежда до намаляване на 

разходите на консумираната енергия в сградите и на услугите, които предоставя на 

населението. Освен че се стреми да подобри качеството на предлаганите услуги, Общината 

се стреми и да намалява разходите за тяхното осъществяване. Имайки предвид, че 

енергията е значителен компонент в цената на повечето услуги, намаляването на 

консумацията на енергия е основно средство за намаляването на разходите за услуги. 

Успоредно е направен преглед на действащата нормативна уредба в областта на 

енергийната ефективност и стратегическите документи на община Несебър, с цел 

запознаване с политиките за развитие на общината в областта на енергийната 

ефективност, както и с резултатите от реализирани проекти/дейности за енергийна 

ефективност на нейната територията. Програмата е съобразена и с други стратегически 

документи на местно и областно ниво. 
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Основната цел на Община Несебър е намаляване енергийната интензивност на 

произведения БВП чрез намаляване енергийната компонента във всички икономически 

сектори - крайни потребители на горива и енергия: индустрия, транспорт, услуги, бит и 

селско стопанство, както и повишаване на дела на използване на енергия от 

възобновяеми източници в публичния сектор, повишаване дела на използвана енергия, 

произведена от възобновяема енергия в жилищния сектор, насърчаване на бизнес 

инвестициите за изграждане на енергийни предприятия. 

Реализирането на Програмата за енергийна ефективност на община Несебър 2019-

2024 г. ще доведе до: 

 намаляване разходите в бюджета на общината и нейните граждани; 

 намаляване вредните газови емисии и емисиите на парникови газове, 

отделяни в атмосферата; 

 подобряване параметрите на околната среда; 

 намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на енергиите и 

горивата върху крайните потребители и подобряване комфорта на живот на 

домакинствата; 

 рационално използване и забавяне на процеса на изчерпване на природните 

енергийни ресурси; 

 създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми 

за услуги и т.н.) на енергийно ефективни съоръжения. 

 

4. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР  

4.1. Природо-географски характеристики 

 

Географско положение, граници и обща площ 

Община Несебър е разположена в североизточната част на Бургаска област. На 

север граничи с общините Бяла и Долни Чифлик, на запад с община Поморие, а на изток 

- с Черно море. Общината заема 420.4 кв. км. площ, която обхваща 14 селища, от които 

3 града - Несебър, Обзор и Свети Влас и 11 села - с. Равда, с. Гюльовца, с. Оризаре, с. 

Тънково, с. Кошарица, с. Баня, с. Паницово, с. Раковсково, с. Приселци, с. Емона, с. 

Козница, както и курортния комплекс Слънчев бряг. 
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Фигура 1. Обща площ на ЮИР, област Бургас и община Несебър 

 

Източник: Национален статистически инстритут (www.nsi.bg), 2019 г.  

 

Релеф  

Територията на общината обхваща части от Старопланинското и Бургаското 

черноморско крайбрежие. В Старопланинския сектор се включват части от Еминската 

планина (естествена преграда за проникване на студени въздушни течения от север) 

между долините на р. Двойница и р. Кошаревска. Бреговата линия е силно разчленена и 

разнообразна, с редуване на скални образувания и плажни ивици. Преобладава 

абразионния тип бряг. От р. Двойница (северна граница на общината) до нос Емине 

брегът е слабо разчленен, с преобладаващо източно изложение. От н. Емине до р. 

Козлука следва стръмен, разсечен от къси долове бряг с южна ориентация. От р. Козлука 

на юг се простира Бургаското крайбрежие - обширен терасен комплекс с ширина до 20 

км. Преобладава слабо разчленен низинен релеф до 200 м. н. в. Речните тераси са 

формирани в неустойчиви седиментни скали, поради което са слабо изразени. Профилът 

на бреговата линия е маркиран с най-вдадените в морето н. Емине (най-източната точка 

на Старопланинската верига) и Несебърския полуостров. Най-разпространената 

акумулационна форма по крайбрежието е пясъчната плажна ивица - около 1500 дка, вкл. 

670 дка дюни. Дюните са не само характерен природен феномен, но и важен компонент 

за естетизиране на крайбрежния ландшафт и обогатяване на туристическото предлагане 

с познавателни маршрути. 

 

Полезни изкопаеми 

Община Несебър не е богата на полезни изкопаеми. В границите на Бургаска 

област се разкриват докамбрийски и палеозойски метаморфни скали, различни видове 

ЮИР

64%

област Бургас

34%

община Несебър

2%
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варовици и варовито-глинести седименти. Полезните изкопаеми са: медни, железни и 

титанови руди, мрамори, варовици, българити, кафяви въглища и глини. 

 

Климат 

Територията е разграничена в три зони: крайбрежна, равнинна и планинска. 

Климатът е умерено-континентален. Водите са морски, подпочвени и речни, а почвите – 

канелено-горски. Подходящите природо-климатични условия и високата средногодишна 

температура са фактор, който формира отрасловата структура на общинската икономика 

– туризъм, спорт и отдих. Плажните ресурси са едни от най-големите на българското 

Черноморско крайбрежие и възлизат на 1500 дка, с общ капацитет 140 хил. плажни 

места. 

 

Води и водни ресурси 

Територията на община Несебър е сравнително бедна на повърхностно течащи 

води. Речният отток е подчертано сезонен и скромен по обем. 

Морската вода е едно от най-ценните природни богатства на общината. В 

сравнение с водите на световния океан, черноморските се отнасят към слабо солените. 

Рекреационните качества на морската вода се определят от благоприятния 

термичен режим, позволяващ удължаване на курортния сезон. Освен рекреативно, 

морската вода има и стопанско значение за общината. 

Подпочвените води в Бургаската част на крайбрежната ивица са по-ограничени в 

сравнение със северното крайбрежие. Хидроложки проучвания са установили 

значителен обем от пресни подземни води в терасните отложения на река Хаджийска. 

Дебитът им в някои кладенци надминава 40 л/сек. В к.к. Слънчев бряг е открит термален 

извор, който не е намерил практическо приложение. Сондажът е на 1 250 м. дълбочина с 

дебит 2 л/сек. 

 

Почвени ресурси 

Територията на община Несебър включва следните почвени типове: 

Канелени горски почви (типични и излужени) върху хълмист и полухълмист 

релеф, имащи плитък хумусен хоризонт (20-30 см), ниско хумусно съдържание (1-3%) и 

ниско естествено плодородие. Те преобладават в землищата на гр. Обзор и на селата 

Козница, Раковсково, Приселци, Баня, Емона, Кошарица и Тънково. 
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Алувиално-делувиалните почви са разпространени по долинните разширения на 

речната мрежа.  

Черноземи се срещат само в землищата на селата Тънково, Равда, Гюльовца и 

Оризаре – в долината на р. Хаджийска. 

Блатните почви са разположени в землището на гр. Несебър. Срещат се малки 

площи солончаци в землищата на гр. Несебър и Свети Влас. 

Почвените ресурси предлагат ограничени възможности за интензивно земеделие. 

Най-благоприятни са условията за лозарство и овощарство. В ареалите с чернозем може 

да се развива ефективно производство на зърнени и технически култури. Голяма част от 

земите на селскостопанския и горския фонд са подложени на ветрове и водна ерозия.  

Почвите в Старопланинската част на общината поради наклонения терен, 

множеството долове и оврази са подложени на водна ерозия - от средна до силна степен. 

Равнинната част е подложена частично на ветрова ерозия. Почвеното замърсяване е 

функционално и териториално обвързано с интензивната употреба на минерални и 

синтетични торове за растителна защита в селското стопанство. 

Характерно за почвите в общината е и тяхната засоленост в района на Несебър и 

Св. Влас. Засоляването е предимно хлоридно-сулфатно. Неправилното напояване може 

да доведе до вторично засоляване, което е свързано с покачване на нивото на 

подпочвените води. Корекцията на долното течение на р. Хаджийска, освен че предпазва 

наоколо земите от разливане на водите й, спомага и за намаляване на нивото на 

подпочвените води. Отпадъците от бита и селското стопанство са един сериозен 

замърсител. 

 

Флористично и фаунистично разнообразие 

По състав горите в общината са широколистни, с малки изключения на 

иглолистни, създадени по изкуствен път чрез залесяване с бял и черен бор, морски бор и 

дугласка. Представени са и от естествено растящи видове и площни залесявания, 

нискостеблени гори, храсти, тревни площи и билки. Специално внимание се отрежда на 

редките и застрашени растителни видове, представящи предимно специфичната 

растителност по дюните и имащи атрактивно/познавателно, наред с екологичното и 

научното си значение. 

Дивата флора, уникална с голямото видово разнообразие от дървесни, храстови и 

тревни видове е природно наследство с естетическа, рекреационна, икономическа и със 

своя собствена стойност, която трябва да се съхрани и предаде на следващите поколения. 

В района растат редки и застрашени от изчезване видове, включени в „Червената книга 
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на Р. България“. 

Някои от най-често срещаните представители на биоразанообразието в района са: 

цер, космат (бял) дъб, обикновен повет, мъждрян, черен бор, лечебен камшик (жълтото 

цвете), бял равнец, червено подъбиче и черен бъз. Често срещани представители на 

гъбите в региона са: пърхутка, манатарка и печурка. 

По-известни представители на фауната в региона са: благороден елен, лисица, 

сърна, дива свиня, чакал, черен щъркел, гривяк, гарван-гробар, шипобедрена сухоземна 

костенурка, крехар, смок-мишкар и жаба-дървесница. 

 

Горски фонд 

Горският фонд на община Несебър се стопанисва от Държавно лесничейство 

„Несебър“, в което се включва и горския фонд на община Поморие. На Община Несебър 

е възстановена собствеността върху 106 608,986 дка гори по Закона за възстановяване на 

собствеността върху горите и земите от горски фонд. 

В горите се провеждат възобновителни, отгледани и санитарни сечи с цел 

устойчивото им и многофункционално стопанисване, запазване, развитие и обогатяване 

на горските екосистеми и на биологичното разнообразие в тях.  

Иглолистните гори са разпространени на площ от 13 439,377 дка, а 

широколистните - на 93 169,609 дка. През следващите 10 години е предвидено да се 

извърши залесяване върху площ от 149,8 ха или средно по 15,0 ха годишно. По-долу в 

таблицата са посочени данни за площите по населени места. 

 

Таблица 1. Гори и земи от общинския горски фонд /в дка/ 

№ Населено място Площ 

1. Баня 21 114,768 

2. Гюльовца 7 308,430 

3. Емона 14 008,317 

4. Козница 834,879 

5. Кошарица 9 811,529 

6. Несебър 4 153,529 

7. Обзор 13 585,495 

8. Оризаре 7 163,480 

9. Паницово 4 402,435 

10. Приселци 317,567 

11. Раковсково 3 409,631 

12. Свети Влас 20 498,926 

ОБЩО: 106 608,986 
Източник: Община Несебър 
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Фигура 2. Разпределение на горския фонд по населени места 

 
Източник: Община Несебър 
 

Голяма част от пътищата, преминаващи през територията на общинските гори, са 

възстановени на Общината и общата им площ е 23,4 ха. 

Във връзка с опазването на горите от пожари се поддържат противопожарни депа. 

Предвидена е поддръжка на минерализовани ивици. Управлението, възпроизводството, 

ползването и опазването на горите от общинския и остатъчния горски фонд се 

осъществява съгласно Лесоустройствен проект (ЛУП). 

Релефът и почвените условия са благоприятни за добър прираст и ниски разходи 

за противоерозионни мерки. Ерозионно опасни са 1 980,3 ха (6,0%).  

Около 70% от територията на горския фонд (15 352,0 ха) са гори и земи, основно 

с дървопроизводителни и средообразуващи функции. Значителна е площта на 

защитните и рекреационни гори и земи – 6 836,5 ха (30,4%). От тях най-голям дял имат 

рекреационните гори и земи (лесопарковете „Слънчев бряг“, „Несебър“ и „Обзор“, както 

и курортните гори), следвани от противоерозионни гори и земи (защитни крайбрежни 

ивици на Черно море и нелесопригодни горски площи), мелиоративни гори и земи 

(защитни ивици край първокласния път Бургас–Варна и край напоителни канали). 

Останалите са семепроизводствени насаждения, географски култури и исторически 

места.  

Горите и земите в защитени територии са с площ 233,9 ха и включват защитени 

местности и природни забележителности.  
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Защитени територии 

Под режим на защита на територията на общината има две категории защитени 

територии - природни забележителности и защитени местности. 

За защитени местности са обявени територии с характерни и забележителни 

ландшафти, местообитания на застрашени, редки и уязвими растителни и животински 

видове. Защитените местности на територията на общината са: 

Защитена местност „Калината“ – заливна, лонгозна гора, истински оазис, 

китка съхранила вековни ясени, дъбове, брястове и много храсти на площ от 960 дка. Там 

растат дървесни, храстови и тревни видове, декоративни и лечебни растения, включващи 

75 растителни вида, от които 27 декоративни и 19 лечебни. Обявена е за защитена 

територия с цел опазване на естествено находище на блатно кокиче, разположено на 

повече от 20 ха. 

Защитена местност „Ортото“ - запазена високостъблена гора, в която не са 

водени главни (възобновителни) сечи за повече от сто години. Намира се приблизително 

на три километра по въздушна линия от връх „Свети Илия“. Защитената местност 

„Ортото“ (587,6 хa) e обявена за защитена местност с цел опазване на характерен 

ландшафт, естествени вековни смесени широколистни гори с богат видов състав и 

местообитания на редки растителни видове и съобщества. 

Защитената местност „Иракли“ (42,3 хa) е обявена с цел опазване на типични 

крайбрежни хабитати на редки и застрашени растителни видове (пясъчна лилия и 

млечка, морски ранилист, татарски млечник, морски ветрогон) и птици. Разположена е в 

землището на с. Емона, северно от Несебър. Районът представлява ботанически оазис. 

Защитената местност „Смриките“ (48,9 хa) е разположена в землището на гр. 

Несебър. Обявена е за такава с цел опазване естествено находище на червена пираканта 

и включващото го растително съобщество. 

Защитената местност „Пясъчна банка Кокетрайс“ (760 хa) e обявена с цел 

опазване на характерна бентосна фауна. Разположена е в акваторията на Черно море. 

Природната забележителност „Нос Емине“ (50 хa) е обявена с цел опазване 

на забележителни геоложки и ботанически обекти. 

Природната забележителност „Пясъчни дюни“ е разположена в местността 

„Бабата“ при к.к. „Слънчев бряг“ и обхваща 5 пясъчни дюни. Обявена е за природна 

забележителност с цел опазване на уникални геоложки образувания. 

 



 

Програма за енергийна ефективност на община Несебър за периода 

2019-2024 г. 

 

21 

4.2. Население и демографска характеристика 

По данни на НСИ, към 31.12.2017 г. община Несебър заема четвърто място по 

брой на населението в област Бургас. Общият брой на средногодишното население в 

общината към края на 2017 г. възлиза на 27 333 д. (6,6% от населението в област Бургас, 

което е 412 132 д. към 31.12.2017 г.). 

Основните демографски показатели за община Несебър за периода 2013-2017 г. 

са отразени в Таблица 2: 

Таблица 2. Основни демографски показатели за община Несебър 

Основни демографски показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Средногодишен брой на 

населението в област Бургас 

(общо) 

414 320 414 335 414 034 413 284 412 132 

Средногодишен брой на населението 

в община Несебър (общо) 
24 058 25 105 26 325 27 097 27 333 

Родени (в брой) 318 329 331 272 251 

Умрели (в брой) 287 279 265 292 322 

Естествен прираст (в брой) 31 50 66 -20 -71 

Заселени (в брой) 1 426 1 888 2 059 1 341 1 356 

Изселени (в брой) 610 690 934 968 1 166 

Механичен прираст (в брой) 816 1 198 1 125 373 190 

Източник: Национален статистически институт, 2019 г. www.nsi.bg 

От данните в таблицата могат да бъдат направени следните изводи: 

 Средногодишният брой на населението бележи постоянна и равномерна 

тенденция към увеличение, което се дължи предимно на положителния механичен 

прираст; 

 Броят на ражданията е с отрицателна тенденция за последните две години; 

 Броят на умрелите има променливи стойности през годините без определена 

ясна тенденция. Най-висок е броят на умрелите през 2017 г., а най-нисък през 2015 г.; 

 Естественият прираст е с променливи стойности, като до 2015 е с 

положителни стойности, а след това с отрицателни; 

 Механичният прираст е с променливи, но положителни стойности.  

Община Несебър се състои от 14 населени места (3 града – Несебър, Обзор и Св. 

Влас и 11 села). В град Несебър живее 46,5% от населението в общината – 12 749 д. Други 

по-големи населени места над 1000 души са с. Гюльовца, с. Кошарица, гр. Обзор, с. 

Оризаре, с. Равда, гр. Свети Влас и с. Тънково. 

През 2017 г. населението в под трудоспособна възраст е около 16% от населението 

http://www.nsi.bg/
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на община Несебър. Възрастните над трудоспособна възраст са 22,4%. Около 61,6% е 

делът на хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години.  

Таблица 3. Население в трудоспособна възраст в община Несебър 2013-2017 г. 

Година/Показател 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общо 24 481 25 729 26 920 27 273 27 392 

Под трудоспособна възраст 4 048 4 200 4 331 4 361 4 376 

Трудоспособна възраст 15 799 16 360 16 984 17 022 16 880 

Над трудоспособна възраст 4 634 5 169 5 605 5 890 6 136 

Източник: Национален статистически институт, 2019 г. www.nsi.bg 

Данните от таблицата показват, че по отношение на възрастовата структура на 

населението през периода 2013-2017 г. се наблюдават следните тенденции: 

 До 2016 г. населението и в трите възрастови групи се увеличава; 

 През 2017 г. населението в трудоспособна възраст намалява с 0,8%, а това под 

трудоспособна възраст и в над трудоспособна възраст се увеличава съответно с 0,3% и 

4,2%.  

В обобщение на демографските данни, изводът, който може да се направи е, че 

демографската картина коренно се различава от тази средна за страната, 

характеризираща се с намаляване на населението и в трите възрастови групи и 

нарастване само на относителния дял на населението в надтрудоспособна възраст. 

Положителното демографско развитие за община Несебър се свързва с факторите като 

ниска безработица, икономическо развитие, базирано основно на развития туризъм. 

 

4.3. Икономическо развитие на община Несебър 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) (основен 

показател за икономическо развити, който се поддържа с данни само на ниво област) за 

област Бургас през 2017 г. възлиза на 5 045 млн. лв. по текущи цени и е със 7.3% повече 

в сравнение с 2016 година. Делът на БВП за област Бургас е 5.0% от общо произведения 

за страната. По БВП на човек от населението област Бургас се нарежда на 6-то място с 

12 240 лв., след област Габрово - с 12 363 лв. и преди област Пловдив - с 12 112 лева. С 

най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) - 30 295 лв., а с 

най-ниско - област Силистра - 6 687 лева.  

Брутната добавена стойност (БДС) за област Бургас през 2017 г. е 4 375 млн. лв. 

по текущи цени, което представлява 5.0% от БДС за страната. Относителните дялове на 

добавената стойност в индустриалния и в аграрния сектор достигат до 31.2%, и 4.8%, или 

http://www.nsi.bg/
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се увеличават съответно с 0.1 и 0.2 процентни пункта спрямо предходната година. 

Относителният дял на добавената стойност, реализирана в сектора на услугите намалява 

спрямо 2016 година с 0.3 процентни пункта, до ниво от 64.0%. 

Движещи фактори за развитието на икономиката на община Несебър са 

географското й положение, близостта до Черно море, благоприятния климат, 

квалифицирани кадри в сектора на туризма и всичко това, предопределя туристическата 

насоченост на нейната икономика, което представлява нейна основна характеристика и 

силна страна. 

Състоянието на общинската икономика по основните сектори на стопанството 

към 2017 г. се илюстрира с данните от Таблица 4. 

Таблица 4. Основни икономически показатели на община Несебър 

Година 
Предприятия 

(брой) 

Нетни приходи 

от продажби 

(хиляди лева) 

Заети лица 

(брой) 

Произведена 

продукция 

(хиляди лева) 

Приходи от 

дейността 

(хиляди лева) 

2012 г. 4 516 936 872 - 681 950 1 079 000 

2015 г. 5 024 981 217 17 265 718 098 1 116 590 

2017 г. 5 378 1 192 789 18 722 828 454 1 353 141 

Източник: НСИ 

По данни на НСИ към края на 2017 г. на територията на община Несебър са 

регистрирани 5 378 предприятия, което е повече от регистрираните през 2015 г. (5 024) 

и 2012 г. (4 516). Като водеща икономическа дейност е сектор G „Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети“. В този сектор са съсредоточени 34,3% от всички 

предприятия. Други 22,1% от предприятията са разпределени в дейности в сектор I 

„Хотелиерство и ресторантьорство“, която се нарежда на второ място по брой на 

предприятията. Най-незначителен е делът на предприятията в сектор Е „Доставяне на 

води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (0,09%). 

Общата стойност на произведената продукция в община Несебър възлиза на 

828 454 хил. лв. за 2017 г. и тя също бележи нарастващи темпове.  

Нарастващи са данните и по показателя приходите от дейността с най-високи 

стойности отново в сектора на „Хотелиерство и ресторантьорство“ с близо 32% от 

общите приходи на общината. На следващо място по този показател се нарежда сектор 

„Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ с 28,5%. 

Нетните приходи от продажби също нарастват и са с най-висок принос от 

дейностите от „Хотелиерство и ресторантьорство, което представлява 33,5% от всички 
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нетни приходи на общината, следвана от сектор „Търговия; ремонт на автомобили, 

мотоциклети“ с 31,7 %. 

Нараства и броят на заетите лица, като отново водещи са „Хотелиерство и 

ресторантьорство“ – 42,6 % от всички заети и „Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети“ (22,2%), най-малък е процентът на заетост в „Производство и 

разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 0,04%. 

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в 

нефинансовия сектор на област Бургас към 31.12.2017 г. възлизат на 1 887.3 млн. евро, 

което е с 8.1% повече в сравнение с 2016 година. Най-голям е обема на направените 

чуждестранни инвестиции в сектор „Индустрия“ - 1 445.3 млн. евро, което е 76.6% от 

общия обем на ПЧИ. Спрямо 2016 г. относителният му дял се увеличава с 6.7 процентни 

пункта. „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство“ е икономическият 

сектор, който се нарежда на второ място след промишлеността по вложени чуждестранни 

инвестиции към 31.12.2017 г. - 216.3 млн. евро, или 11.5% от общите инвестиции. Спрямо 

2016 г. относителният му дял намалява с 1.8 процентни пункта. В сектор „Операции с 

недвижими имоти“ са направени 8.4% от общите ПЧИ в областта. Спрямо 2016 г. 

относителният дял на ПЧИ в този сектор намалява с 3.8 процентни пункта. 

Преките чуждестранните инвестиции за община Несебър са 139 306.90 хил. 

евро, което се равнява на 7,4% от инвестициите в областта. 

По окончателни данни през 2017 г. извършените разходи за придобиване на 

дълготрайни материални активи (ДМА) в област Бургас са 1 237.3 млн. лева. Най-голям 

обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и 

ресторантьорство“ - 494.5 млн. лв., или 39.9% от общия обем на направените инвестиции 

през годината. Спрямо 2016 г. показателят бележи ръст от 9.4 процентни пункта. На 

второ място е сектор „Индустрия“ с 397.5 млн. лв., или 32.1% от общия обем, като се 

отчита увеличение от 2.4 процентни пункта спрямо 2016 година. Разходите за ДМА в 

сектор „Строителство“ са 86.0 млн. лв., или 7.0%, като спрямо 2016 г. относителният дял 

на сектора се увеличава с 0.2 процентни пункта. 

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в 

община Несебър са 252 179 хил. лв., което се равнява на 20,3% от направените разходи в 

област Бургас. 
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Селско стопанство 

Секторът на селското стопанство има второстепенна роля в общината. В 

таблицата по-долу са представени данни за основните земеделски култури, отглеждани 

в общината. 

Таблица 5. Основни земеделски култури в община Несебър (дка) 

Вид на културите 

Засети 

площи /дка/ 

2013/2014г. 

Засети 

площи /дка/ 

2014/2015г. 

Засети 

площи /дка/ 

2015/2016г. 

Засети 

площи /дка/ 

2016/2017г. 

Засети 

площи /дка/ 

2017/2018г. 

Пшеница 34 368 25 327 23 531 27 324 21 875 

Ечемик 7 110 6 106 4 600 3 100 2 131 

Маслодайна 

рапица 
- 1 000 1 000 1 440 3 750 

Маслодаен 

слънчоглед 
18 970 17  910  19 710  17 070 14 255 

Царевица зърно 780 3 200 2 000 1 925 2 113 

Фуражен грах - - - 200 2 000 

Пипер 20 44 48,9 40 20 

Домати 82 82 91,7 90 79 

Картофи 80 68,8 60 42 77 

Дини 13 51 72 1 040 1 340 

Пъпеши 13 6 21,9 17,5 17 

Лозя винени 4 280 4 132 3 100 3 100 3 100 

Лозя десертни 155 155 155 155 155 

Ябълки 6 6 6 3 3 

Праскови 20 20 12 11 11 

Сливи 61 61 61 3 61 

Череши 203 203 222 239,9 247 

Вишни 127,6 134,6 134,6 132,3 132 

Круши 7,2 14,2 14,2 14 13 

Кайсии 7,2 9,9 17 13,4 15 

Лавандула 140,2 140,2 33,4 33,4 33 

Източник: Областна дирекция „Земеделие“ Бургас 

Забелязва се, че най-много декари заемат площите, засети с пшеница, които 

намаляват спрямо 2013 г. с 36%, която традиционно е най-разпространената култура в 

страната. Следва ги маслодайният слънчоглед, при който също се наблюдава 

тенденцията за намаляване на декарите засети с него с 25%. Двойно са намалели 

площите, засети с пипер – от 40 на 20 дка. 

Увеличение в засетите площи има при маслодайната рапица, фуражния грах, 

дините (от 13 на 1 340 дка), картофите. Засадените площи със сливи са се увеличили от 

3 на 61 дка през последната година. Площите с вишни, череши, круши, ябълки, кайсии 

се запазват, както и площите с домати и царевица, което е добре от гледна точка на 

задоволяване на местния пазар с прясна продукция.  
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В заключение, чистата околна среда, дава възможности за производство на 

екологично чиста селскостопанска продукция и развитие на алтернативно земеделие. 

 

Туризъм 

Таблицата по-долу представя основни данни за сферата на туризма на 

територията на община Несебър. 

Таблица 6. Основни показатели за туризма в община Несебър 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Места за 

настаняване1 
308 326 344 370 368 

Легла - брой 77 775 82 849 87 815 86 772 86 255 

Легладенонощия 9 815 464 10 321 699 10 499 421 11 553 678 11 948 238 

Стаи - брой 32 138 34 721 35 634 34 414 34 879 

Реализирани 

нощувки - брой 
5 980 681 5 908 755 5 647 916 6 950 419 6 950 638 

Пренощували 

лица - брой 
870 909 878 988 902 044 1 091 233 1 092 621 

Приходи от 

нощувки – лв. 
265 691 368 268 409 037 283 521 230 350 810 002 366 471 680 

Хотели 282 295 309 277 271 

Легла - брой 73 521 78 315 83 298 82 236 81 564 

Легладенонощия 9 302 387 9 830 590 10 004 291 11 108 281 11 463 133 

Стаи - брой 30 421 32 769 33 752 32 611 33 063 

Реализирани 

нощувки - брой 
5 699 426 5 693 125 5 447 070 6 730 867 6 721 179 

Пренощували 

лица - брой 
834 526 848 258 872 074 1 054 078 1 053 705 

Приходи от 

нощувки – лв. 
259 561 525 264 164 959 279 557 377 346 135 896 361 289 744 

Източник: Национален статистически институт 

1 Включват се категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през съответната 

година. 

 

През последната година в общината се наблюдава леко намаление в броя на 

местата за настаняване и хотелите, което, обаче, не се отразява отрицателно на 

реализираните нощувки и приходите от тях. Реализираните нощувки и пренощувалите 

лица леко са се увеличили при местата за настаняване и леко са намалели в хотелите. 

Приходите от нощувки, обаче, са се увеличили и в двете категории. Легловата база е 

съсредоточена предимно в Слънчев бряг, гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Св. Влас, с. Равда и 

Елените.  
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5. СЪСТОЯНИЕ НА  ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ

За извършване на правилна и точна оценка на потреблението на енергия в 

общината се избира базова година, спрямо която да се определи дали има нарастване на 

енергийното потребление с развитието на общинските структури, дали се намаляват 

въглеродните емисии чрез икономии на енергия, използват ли се възобновяеми 

енергийни източници и прилагат ли се организационни мерки за стимулиране на процеса 

на икономии на енергия. 

Изборът за базовата година е свързан с наличието на достатъчно пълни данни за 

потреблението на горива и енергия през годините. 

Консумацията на електроенергия в общината обхваща: 

 Общинските сгради; 

 Обществения транспорт; 

 Комуналните услуги (водоснабдяване, канализация, улично осветление). 

Тъй като в последните години пазара на услуги все повече се разраства, а разходите за 

тях стават все по-големи, основната роля на Община Несебър е да осигури тези услуги на по-

ниски разходи, като намали енергийното потребление. Това може да се постигне чрез комплекс 

от мерки за повишаване на енергийната ефективност.  

 

5.1. Енергийна система на община Несебър 

Община Несебър получава електрозахранване от националната електроенергийна 

система на страната посредством трансформаторната подстанция 110/20 к.к. „Слънчев 

бряг“. Общата инсталирана мощност в подстанцията е 105 мва /2х40+1х25/. Тя е 

включена двустранно в системата 110 кв посредством електропроводите 110 кв „п/ст Сл. 

бряг-п/ст Старо Оряхово 110/20“ кв и „п/ст Сл. бряг-п/ст Бургас 400/110“ кв. 

Изградената подстанция 110/20 кв в Обзор поема разрастването на товарите в 

Обзор и подобрява общите параметри на електрозахранването. От изключителна 

важност е изграждането на нови трансформаторни постове за новообразуваните 

жилищни и вилни зони. 

Недостатъчно е производството на зелена енергия в общината. 

В община Несебър няма изградена газопреносна мрежа, но се правят проучвания 

за изграждането й. 

Общесвено топлоснабдяване няма и не се предвижда изграждането на такова. 
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Мрежите на уличното осветление са физически и морално остарели, в резултат на 

което се наблюдава драстично влошаване на нормативно регламентираното качество на 

осветлението и несъответствието му с действащите стандарти. С цел подобряване 

качеството на услугата „Улично осветление“ и привеждането й в съответствие с 

националните и европейски стандарти и подобряване сигурността и безопасността на 

гражданите на общината, през последните години е извършена рехабилитация на част от 

уличното осветление на територията на общината.  

Водещ е проблемът с високите разходи за електроенергия. Пред общината стои 

задачата за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ за 

намаляване на тези разходи. 

През последните години е актуален въпросът с внедряването на мерки за 

енергийна ефективност, както и инвестиции за изграждане на инсталации и мощности за 

производство на енергия от ВЕИ и биогорива. 

Използването на слънчевата енергия за производството на електрическа енергия 

се извършва в обособени за целта терени. Поради спецификата на технологичния процес 

на производство на електроенергия от фотоволтаици се дава възможност за инсталиране 

на фотоволтаичните панели във вече построени или новостроящи се сгради. Това са 

фотоволтаични системи вградени в обвивката на сградата и стандартни фотоволтаични 

панели монтирани върху съществуващи сгради. 

Сградите общинска собственост, основно сградите на училищата и детските 

градини са удобни за разполагане на фотоволтаични инсталации за производство на 

електроенергия, защото в болшинството от случаите са разположени върху терени 

(училищни дворове и дворове на детски градини) където няма високи засенчващи сгради 

и в близост има изградени и функциониращи трафопостове. 

Съществен проблем, свързан с електроенергийното потребление на община 

Несебър, е скъпо струващото улично осветление. Всичко това генерира сериозни разходи 

за потребявана енергия и отопление в общинския бюджет.  

Възможностите за намаляване на консумацията на електроенергия от уличното 

осветление са свързани с монтирането на фотоволтаични осветителни тела, както и чрез 

прилагането на система за централизирано управление на осветителните улични тела. 

Това може да стане чрез финнсиране от договор за публично-частно 

партньорство, договор с гарантиран резултат (ЕСКО) или договор за доставка на 

оборудване при условията на разсрочено плащане, като за целта се извършат пред-
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инвестиционни проучвания на съществуващото състояние на селищните системи за 

улично осветление в общината. В резултат на това ще започне подмяна на уличното 

осветление във всички населени места. 

Анализът на потреблението на електрическа енергия е представен по-долу: 

Таблица 7. Анализ на потреблението на електрическа енергия за Община Несебър 

№ Клиент 

Потребление Отклонение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Спрямо 

2017/средна 

2016 и 2017 

г. 

кВтч 
ИТН 

брой 
кВтч 

ИТН 

брой 
кВтч 

ИТН 

брой 
% 

1.  Община Несебър 3 714 238 223 3 941 237 232 3 882 134 247 1,42 

2.  Кметство Обзор 602 993 44 628 170 44 608 147 44 -1,21 

3.  

СУ „Любен 

Каравелов“ гр. 

Несебър 

230 021 3 232 356 3 230 948 3 -0,10 

4.  
ОП БКСО - Община 

Несебър 
99 517 3 105 395 3 90 160 3 -12,00 

5.  
Управление Соц. 

грижи и услуги 
49 539 6 52 489 6 42 975 6 -15,76 

6.  
Община Несебър -

Кметство Св. Влас 
205 299 10 204 810 10 196 248 10 -4,29 

7.  
ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ с. Равда 
25 048 1 28 518 1 31 734 1 18,49 

8.  

ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ гр. Свети 

влас 

28 632 1 28 511 1 34 543 1 20,90 

9.  
ОУ „Свети Иван 

Рилски“ с. Кошарица 
6 028 2 10 688 2 9 734 2 16,46 

10.  
ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ с. 

Гюльовца 

12 167 2 11 174 2 7 796 2 -33,20 

11.  
ОУ „Георги Сава 

Раковски“ с. Оризаре 
21 999 1 23 821 1 24 509 1 6,98 

12.  
ОУ „Васил Левски“ 

с. Тънково 
8 810 2 9 105 2 10 345 2 15,49 

13.  
ДГ „Мечо Пух“ - с. 

Равда  
46 263 1 37 497 1 39 129 1 -6,57 

14.  
ДГ „Яна Лъскова“ - 

гр. Несебър  
109 427 2 102 985 2 97 463 2 -8,23 

15.  
ДГ „Калина Малина“ 

- гр. Несебър 
71 492 1 53 953 1 51 233 1 -18,32 

16.  
ДГ „Делфинче“ гр. 

Свети Влас 
46 448 1 39 617 1 32 840 1 -23,69 

17.  Кметство Равда 2 305 2 2 586 2 2 303 2 -5,83 



 

Програма за енергийна ефективност на община Несебър за периода 

2019-2024 г. 

 

30 

№ Клиент 

Потребление Отклонение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Спрямо 

2017/средна 

2016 и 2017 

г. 

кВтч 
ИТН 

брой 
кВтч 

ИТН 

брой 
кВтч 

ИТН 

брой 
% 

18.  
Община Несебър 

(поликлиника и 

канцеларии) 

23 860 2 27 413 2 23 450 2 -8,53 

19.  
Община Несебър (с. 

Равда – улично 

осветление и съвет) 

202 246 7 212 512 7 207 986 7 0,29 

20.  
Община Несебър (с. 

Оризаре) 
239 398 8 226 760 8 226 095 8 -3,00 

21.  

Община Несебър 

(Амфитеатър гр. 

Несебър и с. 

Козница) 

24 972 3 22 682 3 27 851 3 16,89 

22.  
Община Несебър (с. 

Гюльовца и с. 

Раковсково)  

219 815 6 231 060 6 214 519 6 -4,84 

23.  
Община Несебър (с. 

Кошарица) 
163 838 7 162 091 7 160 307 7 -1,63 

24.  
Община Несебър (гр. 

Слънчев бряг) 
328 061 15 347 763 15 360 514 15 6,69 

25.  
Народно читалище 

„Изгрев 1927“ гр. 

Обзор 

16 572 1 18 261 1 16 139 1 -7,33 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР 

общо: 
6 498 987 354 6 761 453 363 6 629 099 378 -0,02 

Източник: ЕР ЮГ ЕАД (EVN Group) 

 

Потреблението на електрическа енергия за периода м. януари 2018 - м. декември 

2018 г. е в размер на 6 629 099.25 кВтч. Потреблението на електрическа енергия за 

периода м. януари 2018 - м. декември 2018 г.се е намалило с 0.02% спрямо средното 

потребление за същия период през двете предходни години. Броят на местата на 

потребление (ИТН) е нараснал спрямо същия период на 2017. Потреблението по месеци 

показва логично по-високи стойности през зимните месеци. 

Средната температура през зимните месеци (януари, февруари, март, октомври, 

ноември, декември) е с 0.48° под средната стойност от предходните две години за 

референтен регион Бургас. Средната температура през летните месеци (април, май, юни, 

юли, август, септември) е с 0.94 над средната стойност от предходните две години за 

референтен регион Бургас.  
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Фигура 3. Потребление на електроенергия за Община Несебър общо годишно 

 

Източник: ЕР ЮГ ЕАД (EVN Group) 

 

Фигура 4. Потребление на електроенергия за Община Несебър по месеци януари-

декември 

 

Източник: ЕР ЮГ ЕАД (EVN Group) 

Към момента състоянието на енергийното потребление в община Несебър се 

характеризира с енергоинтензивна структура, морално остарели технологии, оборудване 

и уреди, както и неблагоприятен енергиен баланс на домакинствата с много високо 

потребление на електроенергия за отопление. Могат да се посочат следните пречки при 

реализацията на целенасочени действия за повишаване на енергийната ефективност:  
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 Липса на разработени и прилагани ефективни информационни модели за 

популяризиране на европейското, национално и местно законодателство в областта на 

енергийната ефективност; 

 Липсата на достатъчни финансови средства у инвеститорите за реализация на 

подобен род действия ограничава внедряването на мерки за енергийна ефективност в 

домакинствата и частния сектор; 

 Липса на стимули за рационално енергопотребление; 

 Липса на правила за енергийно ефективно поведение на служителите в 

общинската структура; 

 Недостатъчната осведоменост на потребителите за съществуващи нови 

технологии и възможности за намаляване на консумацията на енергия. 

Разходите за електрическа и топлинна енергия се нареждат на едно от първите 

места по обем в общинския бюджет. 

Предприети са действия от страна на ръководството на общината и 

администрацията за подобрение на горивните процеси, промяната на горивната база и 

намаляване на загубите в системата за пренос и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия в сградите и обектите на социалната и административна 

инфраструктура на общината.  

 

5.2. Алтернативни източници на енергия на територията на община Несебър 

Слънчева енергия 

Слънчевата енергия се използва за производство на електроенергия чрез директно 

преобразуване на слънчевото излъчване в електричество и за загряване на вода в 

слънчевите колектори или други системи. 

Производството на електричество от слънцето е особено перспективно, но за 

момента без държавни субсидии е все още неефективно. Коефициентът на полезно 

действие на широкоразпространените съоръжения не превишава 15-20%, 

фотоелектрическите инсталации са все още скъпи и инвестициите за тях имат голям срок 

на възвръщаемост (10-12 години). Въпреки това, през последните години цената на 

фотоелектрическите панели непрекъснато пада и това ги прави най-бързо развиващият 

се сектор – този на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). 

В зависимост от това в кой регион се намира общината се определя 

интензивността на слънчевото греене и какво е средногодишното количество слънчева 
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радиация, попадаща на единица хоризонтална повърхност (kWh/ m2).  

Потенциалът на слънчевата радиация на територията на България е значителен, 

но заедно с това се наблюдават големи разлики в интензивността на слънчевото греене 

по региони. Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 

часа, а средногодишният ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh/ m2. Това е около 49% 

от максималното слънчево греене. Общото количество теоретичен потенциал на 

слънчевата енергия, падаща върху територията на страната за една година, е от порядъка 

на 13.103 ktoe. От този потенциал като достъпен за усвояване в годишен план може да се 

посочи приблизително 390 ktoe. 

Като официален източник за оценка на потенциала на слънчевата енергия е 

използван проект на програма PHARE, BG9307-03-01-L001 „Техническа и икономическа 

оценка на ВЕИ в България“. В основата на проекта са залегнали данни от Института по 

метеорология и хидрология към БАН, получени от всичките 119 метеорологични 

станции в България за период над 30 години. След анализ на голяма база данни по 

проекта, е направено райониране на страната по слънчев потенциал. България е 

разделена на три зони в зависимост от интензивността на слънчевото греене. 

Карта 1. Потенциал на слънчевата енергия в България 

 

Източник: Проект на програма PHARE, BG9307-03-01-L001 Техническа и икономическа оценка на ВЕИ 
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Територията на община Несебър попада във втора зона, в която средногодишната 

продължителност на слънчевото греене е от 450 h до 1 750 h, падащата слънчева радиация 

е от 1 450 до 1 500 kWh/m2 год. или 4,11 kWh/m2 дневно.  

От оценката се налага извода, че теоретичният потенциал представлява 

внушителен ресурс, но практическото му приложение все още не е достатъчно 

изследвано във всички направления. Въз основа на оценения теоретичен потенциал, при 

значителни ограничителни условия е извършена оценка само на част от техническия 

(достъпния) потенциал. Последната включва оценка за оползотворяване на слънчева 

енергия за загряване на вода за битови нужди на общински сгради. Избрана е технология 

за изграждане на инсталации със слънчеви колектори, които да се разположат на 

покривите на сградите. Покривната площ, която участва в оценката представлява 

0,0002% от общата територия на общината, върху която попада слънчева радиация. 

При преминаването през атмосферата слънчевите лъчи губят значителна част от 

своята енергия. Стигайки до горните слоеве на атмосферата, част от слънчевата енергия 

се отразява обратно в космоса (около 10%). Друга част от слънчевата енергия (от 

порядъка на 30%) се задържа в нея, нагрявайки горните слоеве на атмосферата. Главна 

причина за това са поглъщането от водните пари в инфрачервената част на спектъра, 

озоновото поглъщане в ултравиолетовата част на спектъра и разсейването (отраженията) 

от твърдите частици във въздуха. Степента на влияние на земната атмосфера се 

дефинира като „Въздушна маса“. Въздушната маса се измерва с разстоянието, изминато 

от слънчевите лъчи в атмосферата, спрямо минималното разстояние в зенита. За 

удобство това минимално разстояние се закръглява на 1000 W/m² и се нарича 1.0 АМ. За 

по-голяма яснота може да се приеме, че имаме въздушна маса 1.0 AM тогава, когато в 

ясен слънчев ден на екватора 1 m² хоризонтална повърхност се облъчва със слънчева 

радиация с мощност от 1000 W. 

Според принципа на усвояване на слънчевата енергия и технологичното 

развитие, съществуват два основни метода за оползотворяване – пасивен и активен. 

ПАСИВЕН МЕТОД – „Управление“ на слънчевата енергия без прилагане на 

енергопреобразуващи съоръжения. Пасивният метод за оползотворяване на слънчевата 

енергия се отнася към определени строително-технически, конструктивни, 

архитектурни и интериорни решения. 

АКТИВЕН МЕТОД – 1. Осветление; 2. Топлинна енергия; 3. Охлаждане; 4. Ел. 

енергия. 



 

Програма за енергийна ефективност на община Несебър за периода 

2019-2024 г. 

 

35 

Фотоволтаичната технология за производство на електрическа енергия от 

слънчевата радиация води до 40-процентов растеж на пазара в глобален аспект и е на 

път да се превърне в един от най-значителните икономически отрасли. 

При проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство и 

продажба на електрическа енергия, рискът е премерен. Слънчевата радиация съществува 

независимо от нашите действия или намерения от една страна, от друга не е възможно 

да се изчисли с точност до 1% какво ще бъде слънцегреенето през следващите 5 или 10 

години. Но могат да се предвидят отклоненията му с точност 10 до 12%, което е напълно 

приемливо и достоверно при проектиране на една фотоволтаична инсталация.  

Техническият живот дава физическия живот на оборудването, който съгласно 

данните на фирми доставчици за фотоволтаичните системи е: при 10 годишна 

експлоатация ефективността им спада на 90%, а при 25 годишна експлоатация – на 80%. 

За останалите електронни уреди и кабелите физическият живот е 10 години, за носещите 

конструкции е 25 години. Икономическият живот представлява периодът, в който 

проектът носи печалба, заложена в предложението за инвестиране.  

Оползотворяването на потенциала на ресурса от възобновяема енергия позволява 

намаляване зависимостта от конвенционални енергийни ресурси и външни доставки, а 

също и до оптимизиране на общинските разходи. Това позволява пренасочване на 

ресурси за решаване на обществено значими проблеми. Освен икономически ползи, 

подобна инвестиция ще има и значителен социален ефект. Изграждането на мощности 

за добив на енергия от слънчевата енергия, позволява максимално ефективното 

използване на сградите общинска собственост през всички месеци от годината, което 

подобрява достъпа на населението до културни, социални и административни услуги.  

Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез 

електричество. Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително 

намалено чрез разширено използване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, както в 

ремонтирани, така и в новопостроени сгради. Слънчеви термични системи за топла вода 

на обществени обекти, както и на стопански обекти могат да намерят широко 

приложение.  

Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на 

слънчевата енергия в топлина, включващи т.нар. слънчеви колектори. Предимствата на 

слънчевите термични инсталации се заключват в следното: 

 произвежда се екологична топлинна енергия; 
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 икономисват се конвенционални горива и енергии; 

 могат да се използват в райони, в които доставките на енергии и горива са 

затруднени. 

Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на 

слънчевите инсталации представлява периодът късна пролет – лято – ранна есен, когато 

основните фактори, определящи сумарната слънчева радиация в България, са най-

благоприятни. Основният поток на сумарната слънчева радиация е в часовете около 

пладне, като повече от 70% от притока на слънчева енергия е в интервала от 9 до 15 часа. 

За този период може да се приеме осреднена стойност на слънчевото греене около 1 080 

h, среден ресурс на слънчевата радиация – 1 230 kWh/ m2 

Резултатите от направените изчисления показват следното: независимо че 

общината не попада териториално в най-благоприятната зона на слънчево греене, 

изграждането на такъв тип инсталации е икономически ефективно и е напълно 

постижимо за реализиране както в краткосрочен, така и в дългосрочен период. 

Производството на електрическа енергия от слънчеви фотоволтаични системи за 

България е ограничено поради все още високите капиталови разходи на този вид 

системи. Резултатите показват още, че от един квадратен метър слънчеви колектори ще 

се получава 630 kWh топлина за периода от 1 април до 30 септември. Необходимата 

инвестиция за това е 1,36 лв./kWh. Простият срок на откупуване е: при база природен 

газ – 14 години, при база дизелово гориво – 6,4 г., при база електроенергия – 7,5 г. Това 

прави слънчевите фотоволтаични системи силно зависими от преференциални условия 

и от тази гледна точка инвестиционният интерес към тях в последните години 

значително нарасна. За постигането на националната индикативна цел – 11% дял на 

електрическата енергия произведена от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на 

страната, ФЕЦ ще имат все по-голямо значение. 

При създадената правна среда и стимули, въвеждането на фотоволтаичните 

системи може да бъде разделено на две основни направления: 

 изграждане на фотоволтаични (ФВ) системи до 100 kW за задоволяване 

нуждите от електроенергия на сгради и стопански обекти; 

 изграждане на ФВ системи за производство, присъединяване и продажба на 

електроенергия за електроенергийната система на страната. 

Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на 

редица основни фактори:  
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 неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата енергия 

през отделните сезони на годината;  

 физикогеографски особености на територията;  

 ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите системи в 

специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др. 

 

На Карта 2 е представена годишната сума на слънчевата радиация в България при 

оптимален наклон на фотоволтаичните модули. 

 

Карта 2. Годишна сума на слънчевата радиация при оптимално наклонени 

фотоволтаични модули на територията на Република България 

 

Източник: Практическо използване на слънчевата радиация в България, EUROPEAN COMMISION DG-

TREN, EC INCO - COPERNICUS Program, „Demo Solar East-West" Project № 4051/98, http://re.jrc.ec. 

europa. eu/pvgis 
 

Климатичните дадености на общината са благоприятни за изграждане на 

фотоволтаични инсталации.  

Използването на слънчевата енергия за производството на електрическа се 

извършва в обособени за целта терени. Поради спецификата на технологичния процес 

на производство на електроенергия от фотоволтаици се дава възможност за инсталиране 
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на фотоволтаичните панели във вече построени или новостроящи се сгради. Това са 

фотоволтаични системи, вградени в обвивката на сградата и стандартни фотоволтаични 

панели, монтирани върху съществуващи сгради. 

Сградите общинска собственост, основно сградите на училищата и детските 

градини, са удобни за разполагане на фотоволтаични инсталации за производство на 

електроенергия, защото в болшинството от случаите са разположени върху терени 

(училищни дворове и дворове на детски градини) където няма високи засенчващи сгради 

и в близост има изградени и функциониращи трафопостове. 

В землището на село Раковсково е изграден соларен парк „Раковсково 1“, с обща 

инсталирана мощност 2 МW. Соларният парк е въведен в експлоатация от 2011 г., като 

за периода от м. юли до м. декември 2011 г., количеството продадена еректроенергия от 

инсталацията е 1537.008 MWh. Общата площ на съоръжението е 50 000 m2. Инвеститорът 

в проекта Smart Energy Bulgaria е част от Smart Solar group. В процес на изграждане от 

същата компания е соларен парк „Раковсково 2“, който ще заема площ от 49 000 m2 и ще 

бъде с мощност 600 kW. 

Изградени са три фотоволтаични централи в землището на село Приселци, 

собственост на „Креми“ ЕООД, въведени в експлоатация от 2012 г., като всяка от ФтЕЦ 

„Креми - Приселци2“ и ФтЕЦ „Креми - Приселци 3“ са с мощност 25 kW и площ от 0.5 

dka, а ФтЕЦ „Креми - Приселци 4“ e с обща инсталирана мощност 30 kW, изградена 

върху площ от 0.6 dka. 

В землището на с. Оризаре, Община Несебър е изградена и друга фотоволтаична 

централа „Кери - Оризаре“.  

Други изградени фотоволтаични централи на територията на общината, 

присъединени към ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, са:  

- ФтЕЦ, намираща се в ж.к. „Черно море“, гр. Несебър, собственост на „ГИТ 3“ 

ООД, с обща инсталирана мощност 70 kW. Инсталацията е разположена на площ от 1.75 

dka и е въведена в експлоатация през 2010 г.;  

- ФтЕЦ, намираща се в к.к. „Слънчев бряг - изток“, Община Несебър, собственост 

на „Слънчев бряг“ АД. Централата е изградена върху площ от 3.0 dka, с мощност 120 kW 

и е въведена в експлоатация през 2010 г. 

Слънчева топлина енергия се генерира и от домакинства и от много хотели на 

територията на oбщината. Тя се използва за затопляне на вода чрез слънчеви термални 

колектори и за производство на електрическа енергия чрез фотоволтаични модули. 
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Ветрова енергия 

В страната има известни възможности за използване енергията на ветровете. 

Ефективното производство на електричество от вятърна енергия зависи предимно 

от географските и климатичните дадености на района. Средногодишната скорост на 

вятъра над 6 m./s. е границата за икономическа целесъобразност на проектите за вятърна 

енергия. Развитието на технологиите през последните години дава възможност да се 

използват мощности при скорости на вятъра 3.0 – 3.5 m./s. Средногодишната скорост на 

вятъра не е единствената представителна величина за оценката на вятъра като източник 

на енергия. За да се направят изводи за енергийните качества на вятъра, е необходимо да 

се направи анализ и на плътността на въздуха и на турбулентността в много точки от 

страната на височина 10 m над терена. Плътността за България е представена на Карта 3. 

 

Карта 3. Теоретичен ветрови потенциал на височина 80 m 

 
Източник: Проект „EnviroGrids“, FP7, 2012 

 

В последните години производството на ветрогенератори в света е с височини на 

мачтата над 40 m. Мегаватовите вятърни турбини се инсталират на височина над 80 m. 

над терена. Никоя институция към момента в България не разполага с актуални данни за 

плътността и турбулентността на въздушните потоци на височини над 10 m. над земната 

повърхност. Ето защо данните, които има към момента, не дават възможност да се 

направи избор на конкретни площадки за вятърни електроцентрали на територията на 

страната. Бъдещите инвеститори в централи с вятърна енергия предварително трябва да 
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вложат средства за проучване на потенциалните площадки. Редица фирми в България 

вече разполагат с апаратура и методика за извършване на оценка за това дали дадена 

площадка е подходяща за изграждане на вятърна електроцентрала. Ветроенергийният 

потенциал на България не е голям. Оценките са, че около 1400 m2 площ има 

средногодишна скорост на вятъра над 6,5 m./s. Зоните, където е най-удачно 

разработването на подобни проекти в България, са само някои райони в планинските 

области и северното черноморско крайбрежие. 

В рамките на проект „EnviroGrids“ е изчислен потенциала на енергията от 

слънцето и вятъра на територията на Република България. След направените изчисления 

и анализи резултатите за възможностите за оползотворяване на енергийния потенциал 

на вятъра са показани на карта 4. 

 

Карта 4. Годишна средна скорост на вятъра на 6 m/s. 

 

Източник: Проект „EnviroGrids“, FP7, 2012 

 

На територията на България са обособени три зони с различен ветрови потенциал, 

но само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на 

вятърната енергия в електроенергия. 

 Зона А - зона на малко мащабната ветроенергетика. Включва Дунавската 

равнина и Тракия, долините на реките Струма и Места и високите полета на Западна 
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България. Ветровият ресурс на височина 10 m е по-малко от 100 W/m2. Средногодишната 

продължителност на интервала от скорости 5-25 m/s е 900 часа, което е около 10% от 

часовете в годината; 

 Зона В - зона на средно мащабната ветроенергетика. Включва Черноморското 

крайбрежие и Добруджанското плато, тънка ивица по брега на р. Дунав и местата в 

планините с надморска височина до 1 000 m, където плътността на енергийния поток е 

от 100 до 200 W/m2. Средногодишната продължителност на интервала от скорости 5-25 

m/s е 4 000 часа, което е около 45% от часовете в годината; 

 Зона С - зона на голямата ветроенергетика. Включва откритите планински 

била и върхове с надморска височина над 1 000 m, а също така и вдадените в морето 

части от сушата (нос Калиакра и нос Емине), където средногодишната плътност на 

ветровия поток превишава 200 W/m2. Средногодишната продължителност на интервала 

от скорости 5-25 m/s достига 6 600 часа, което е 75% от часовете в годината. 

 

Карта 5. Енергиен потенциал на вятъра 

 

Източник: Проект „EnviroGrids“, FP7, 2012 
 

По-голямата част от територията на България попада в зони А и В. На Карта 5 е 

представена територията на страната, където са обозначени подходящите места за 

изграждане на електрически централи за производство на енергия от вятъра. 

От картата се вижда, че община Несебър е една от най-богатите на ветроенергиен 
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потенциал в страната – територията й попада в зона В и зона С. Към настоящия момент 

е изградена една вятърна електрическа централа от микро тип между с. Равда и с. Ахелой. 

Добиваната от централата електроенергия задоволява личните нужди на изграден в 

непосредствена близост животновъден комплекс и рядко се търгува с НЕК. 

 

Енергия от водни източници 

Територията на община Несебър е сравнително бедна на повърхностно течащи 

води. Речният отток е подчертано сезонен и скромен по обем. 

Морската вода е едно от най-ценните природни богатства на общината. В 

сравнение с водите на световния океан, черноморските се отнасят към слабо солените. 

Рекреационните качества на морската вода се определят от благоприятния 

термичен режим, позволяващ удължаване на курортния сезон. Освен рекреативно, 

морската вода има и стопанско значение за общината. 

Подпочвените води в Бургаската част на крайбрежната ивица са по-ограничени в 

сравнение със северното крайбрежие. Хидроложки проучвания са установили 

значителен обем от пресни подземни води в терасните отложения на река Хаджийска. 

Дебитът им в някои кладенци надминава 40 л/сек. В к.к. Слънчев бряг е открит термален 

извор, който не е намерил практическо приложение. Сондажът е на 1 250 м. дълбочина с 

дебит 2 л/сек. 

На територията на общината в близост до село Оризаре е изграден малък ВЕЦ 

„Порой“, с мощност 640 kW, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Черно 

море. Въведен е в експлоатация през 1998 г.  

 

Енергия от биомаса 

От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен потенциал 

има биомасата, като от нея може да се произвежда топлина, електричество или 

транспортно гориво. Тя е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За целта е 

целесъобразно да се използва потенциала на отпадъци от селското и горско стопанство, 

на битови отпадъци и малоценна дървесина, ненамерила приложение и отпаднала без да 

се използва. Обобщени данни за потенциала и приложението на източниците на биомаса 

в България са дадени в Националната дългосрочна програма за насърчаване 

използването на биомасата за периода 2008-2020 г.  
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Таблица 8. Потенциал на биомаса в България 

Вид отпадък 

Потенциал 

Общ Неизползван 

ktoe ktoe % 

Дървесина 1 110 510 46 

Отпадъци от индустрията 77 23 30 

Селскостопански растителни отпадъци 1 000 1 000 100 

Селскостопански животински отпадъци 320 320 100 

Сметищен газ 68 68 100 

Рапицово масло и отпадни мазнини 117 117 100 

Общо 2 692 2 038 76 
Източник: Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за периода 

2008-2020 г. 

Технологиите за биомаса използват възобновяеми ресурси за произвеждане на 

цяла гама от различни видове продукти, свързани с енергията, включително 

електричество, течни, твърди и газообразни горива, химикали и други материали. 

Дървесината, най-големият източник на биоенергия, се е използвала хиляди години за 

производство на топлина. Има много видове биомаса, които могат да бъдат използвани 

за производството на горива, химикали и енергия. Това са дървесина, растения, остатъци 

от селското стопанство и лесовъдството, както и органичните компоненти на битови и 

индустриални отпадъци. Биомасата може да бъде възстановявана чрез култивиране на 

енергийни реколти, като бързорастящи дървета и треви, наречени суровина за биомаса. 

Енергийният потенциал на биомасата при директно потребление се предоставя 

почти на 100% на крайния потребител, тъй като липсват загубите при преобразуване, 

пренос и дистрибуция, характерни за други горива и енергии. Делът на биомасата в 

крайното енергийно потребление към момента е близък до дела на природния газ.  

България притежава значителен потенциал на отпадна и малоценна биомаса, 

която сега не се оползотворява и може да се използва за енергийни цели. Използването 

на биомасата за производство на електроенергия отстъпва по икономически показатели 

на вносните и евтините местни въглища, ядрената и водната енергия.  

Органичната материя с растителен и животински произход представлява важен 

енергиен ресурс, който може да се използва в общината. 

По смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗУО „Биоотпадъци“ са 

биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от 

домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, 

както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост. 
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Горско стопанство 

Общата площ на горските територии в границите на община Несебър е 213 925 

дка или 51% от общата територия. Наличието на отпадъчна дървесина, може да се 

използва за производство на дървени трески и пелети. 

 

Използване на утайките от ПСОВ 

На територията на община Несебър в Равда е разположена Пречиствателна 

станция за отпадни води. Пречиствателната станция обслужва Несебър, Слънчев бряг, 

Свети Влас, Кошарица и Равда, както и селищата Каблешково, Ахелой и Тънково. На 

този етап утайките от ПСОВ не се използват за добиване на енергия, въпреки че могат 

да послужат за производство на газ метан. 

 

Природен газ и газоснабдяване 

На територията на Община Несебър няма изградени газопроводи. 

 

Топлинна енергия и топлоснабдяване 

Общината няма топлофикационна мрежа.  

 

Енергия от течно гориво 

Течното гориво, като нафта и дизелово гориво е често използван енергиен ресурс. 

Използва се най-често като заместител на електроенергията, където отоплителните 

устройства са остарели и не са предприети мерки за енергийна ефективност. В по-

голямата си част котлите за локално отопление на обществените сгради работят с нафта 

или твърди горива, горелките са неефективни, липсва измерителна апаратура и 

автоматизация. Бензинът е най-често използваното течно гориво за автомобилните 

двигатели. 

В европейска директива, която има за цел да увеличи използването на биогорива 

в страните от общността, е предвидено всички страни членки да увеличат използването 

на биогоривата.  

За разлика от други възобновяеми източници на енергия, биомасата може да се 

превръща директно в течни горива за транспортните ни нужди. Двата най-

разпространени вида биогорива са биодизелът и биоетанолът. 
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5.3. Сграден фонд 

На сградния фонд се пада 40% от общото енергийно потребление в ЕС, затова 

намаляването на потреблението на енергия и използването на възобновяеми енергийни 

източници в сградния сектор представляват важни мерки, необходими за намаляване на 

енергийната зависимост на Съюза и на емисиите на парникови газове. 

Съществуващите сгради на територията на община Несебър се делят най-общо по 

вид на собствеността на: държавни, общински и частни (на физически лица и на 

предприятия и юридически лица).  

 

Общински сграден фонд 

Общинският сграден фонд на община Несебър се състои от административни 

сгради, училищни сгради, детски градини, здравни служби, читалищни сгради, сгради за 

предоставяне на социални услуги. 

Таблица 9. Списък на сградите от общинския сграден фонд на община Несебър 

№ 
Наименование и място на 

сградата 
РЗП (кв.м) Вид на отоплениетo 

1. с. Баня     

1.1. Кметство 254 м2 Електрическа енергия 

2. с. Гюльовца     

2.1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 518 м2 Дизелово гориво 

2.2. Кметство 423 м2 Електрическа енергия 

2.3. Читалище 152 м2 Електрическа енергия 

2.4. ДГ „Усмивка“ 711 м2 Дизелово гориво 

3. с. Емона     

3.1. Кметство 254 м2 Електрическа енергия 

4. с. Козница     

5. с. Кошарица     

5.1. Читалище 205 м2 Електрическа енергия 

5.2. Кметство 829,73 м2 
Котел дизел и електрическа 

енергия 

5.3. 

ОУ „Св. Иван Рилски“ 628 м2 

Дърва и 1 климатик в 

директорската стая 

Физкултурен салон 125 м2 

Съблекалня и склад към 

физкултурен салон 
13 м2 

Сграда за битови услуги / 

тоалетна 
30 м2 

5.4. ДГ „Детски свят“ 762 м2 Пелети 
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№ 
Наименование и място на 

сградата 
РЗП (кв.м) Вид на отоплениетo 

5.5. ДЦМУИ „Ст. Плафотонийски“ 2 115 м2 Котел на пелети 

6. гр. Несебър     

6.1. 
Административ на сграда „Черно 

море“ /с поща/ 

Застроена 

площ: 544 м2 

Административната сграда се 

отоплява с котел на пелети; 

обекта на Български пощи - с 

климатици 

6.2. 
Административ на сграда 

„Артиум“ Пристройка 
3 724 м2 35 м2 Котел на пелети 

6.3. 

Базар „Лъки“ Включва: 561.50 м2 Общината е собственик на 

част от самостоятелните 

помещения. Около 50% от 

всички помещения в сградата 

се използват, отоплението е с 

ел. енергия. 

16 бр. магазини 
242 м2 (вкл. 

общи части) 

15 бр. гаражи 319.50 м2 

6.4. Сграда стадион, блок А 480 м2 Електрическа енергия 

6.5. 
Административна сграда 

Община Несебър 
4 176 м2 Котел дизел и ел. енергия 

6.6. 
Обществена сграда /бивша 

поликлиника/ 
226 м2 Електрическа енергия 

6.7. ОДЗ „Яна Лъскова“ 2 416 м2 Газьол 

6.8. ОДЗ „Калина Малина“ 1 840 м2 Дизелово гориво 

6.9. 
СУ „Любен Каравелов“ /основна 

сграда - в новата част на града/ 
8 420 м2 Газьол 

6.10. 
Общежитие към СУ „Любен 

Каравелов“ 
1 700 м2 

Котел на СУ и електрическа 

енергия 

6.11. Обществена сграда - прокуратура 310 м2 Електрическа енергия 

6.12. 

Общинска сграда за здравни 

дейности, извънболнична помощ 

с филиал ЦСМП 

4 220 м2 
Котел дизел и електрическа 

енергия 

6.13. 

Информационен център 
ЗП: 241 м2/ 2 

ет. 

Електрическа енергия Сграда „Младежки клуб“ 

Пристройка на църква „Св. 

Климент“ 

Кубатура: 1 

630 м2 

6.14. 
Пенсионерски клуб и базар 

„2004“ 
319 м2 Електрическа енергия 

6.15. Битов комбинат „Възраждане“ 720 м2 Електрическа енергия 

6.16. Археологически музей 1 200 м2 Електрическа енергия 
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№ 
Наименование и място на 

сградата 
РЗП (кв.м) Вид на отоплениетo 

6.17. Църква „Св. Стефан“ 230,52 м2 Електрическа енергия 

6.18. 
СУ „Любен Каравелов“ /стара 

част/ 
1 080 м2 Газьол 

6.19. 
Административ ен център 

„Сочи“ 
2 662,27 м2 Електрическа енергия 

6.20. Читалище „Яна Лъскова“ 1 060 м2 Електрическа енергия 

6.21. ДГ „Моряче“ 1 653,48 м2 Пелети 

6.22. Заседателна зала „Мелса“ 203 м2 Електрическа енергия 

6.23. Пенсионерски клуб/нова част/ 113,4 м2 Електрическа енергия 

6.24. Самостоятелен обект за търговия 245 м2 Електрическа енергия 

6.25. 
Административ на сграда 

/старото кметство/ 
826,14 м2 Електрическа енергия 

6.26. Детска градина /стара част/ 423,4 м2 Електрическа енергия 

6.27. 
Самостоятелен обект за търговия 

/деликатес/ 
55,19 м2 Електрическа енергия 

6.28. 
Самостоятелен обект- 

Библиотека / нова част  
303,57 м2 Електрическа енергия 

7 гр. Обзор   

7.1. 
Младежки клуб/ Читалищен 

културен център 
108 м2 Електрическа енергия 

7.2. Кметство 1 200,40 м2 Електрическа енергия 

7.3. 
Общинска сграда - жилищен 

блок 
810 м2 Електрическа енергия 

7.4. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 266 м2 Парно и електрическа енергия 

7.5. Градска поликлиника 1 170 м2 Електрическа енергия 

7.6. ОДЗ „Обзорче“ 1 403 м2 Парно и електрическа енергия 

7.7. Културен дом 1 741,47 м2 Електрическа енергия 

7.8. Автогара 203,9 м2 Електрическа енергия 

8. с. Оризаре     

8.1. Здравна служба 1 234 м2 Електрическа енергия 

8.2. Кметство 206,6 м2 Електрическа енергия и парно 

8.3. ОУ „Г. С. Раковски“ 1 890 м2 Газьол 
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№ 
Наименование и място на 

сградата 
РЗП (кв.м) Вид на отоплениетo 

8.4. ДГ „Радост“ 3 063 м2 

Изграден е малък котел 

(недостатъчен за отопление); 

използва се парно от 

училището (на газьол) 

8.5. Читалище „Зора“ 1 438,45 м2 Електрическа енергия 

9. с. Паницово     

9.1. Кметство 197 м2 Електрическа енергия 

10. с. Приселци     

10.1. 

Административ на сграда - 

кметство, зала за събрания, 

лекарски кабинет, магазин и 

фурна 

196 м2 Електрическа енергия 

11.  с. Равда     

11.1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 2 351 м2 Газьол 

11.2. 
Административ на сграда - 

кметство 
5 398,63 м2 Електрическа енергия 

11.3. ОДЗ „Мечо Пух“ 1 580,33 м2 Газьол 

11.4. 
Претоварна станция за отпадъци 

- Несебър 

Общо РЗП: 1 

693,35 м2 

Станцията работи от средата 

на 2015 г., оборудвана е с 

отоплителна система с котел 

на дизелово гориво, но до 

момента се отоплява с ел. 

енергия 

11.5. 

ПСОВ – Равда. Сградата е в 

землището на гр. Ахелой, общ. 

Поморие. Ползвател на 

съоръжението е „ВиК- Бургас“ 

АД. 

  Електрическа енергия 

12. с. Раковсково     

12.1. 

Сграда със смесено 

предназначение - кметство, 

читалище и др. 

237 м2 Електрическа енергия 

13. гр. Свети Влас     

13.1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 1 878 м2 Дизелово гориво 

13.2. ОДЗ „Делфинче“ 792 м2 Газьол 

13.3. 

Сграда за комплексно 

обслужване на населението 

/кметство/ 

1 781,49 м2 Електрическа енергия 

13.4. Сграда Културен дом 571,49 м2 Електрическа енергия 

13.5. Медицински център 631,7 м2 Електрическа енергия 

14. с. Тънково     

14.1. Кметство 344 м2 Електрическа енергия 
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№ 
Наименование и място на 

сградата 
РЗП (кв.м) Вид на отоплениетo 

14.2. ОУ „Васил Левски“ 839 м2 
Парно на дърва; физкултурен 

салон - ел. енергия 

14.3. ДГ „Пролет“ 854 м2 Пелети 

15. к.к. Слънчев бряг     

15.1. Автогара 205,85 м2 Електрическа енергия 

15.2. ДГ „Слънчев бряг“ 2 128 м2 Дизелово гориво 

15.3. Поликлиника 3 058 м2 Електрическа енергия 

15.4. ПГ по туризъм „Иван Вазов“ 1 195 м2 Газьол 

15.5. 
Административ на сграда и Клуб 

на пенсионера 

Обща РЗП: 515 

м2 вкл. 101,85 

м2 

Електрическа енергия 

Източник: Общинска администрация – Несебър 

Най-често срещан енергоизточник в общинските сгради е електрическата енергия, 

следвана от течните горива. 

Като цяло общинският сграден фонд на община Несебър е морално остарял в 

голямата си част, като въпреки реалзираните проекти през последните години все още 

има сгради, които се нуждаят от сериозни инвестиции в сферата на енергийната 

ефективност, тъй като състоянието им е в незадоволително състояние. 

Налични са сгради с ниски качества по отношение на топлотехническите 

характеристики на стени, под и остъкления на фасадите. Външните стени са изпълнени 

с ниски топлотехнически характеристики и изискват допълнителна топлоизолация. 

Дограмите и вратите на сградите, които не са подменени с PVC дограма, а са изработени 

от дървени профили, са с висок коефициент на топлопреминаване, което изисква 

подмяна с нова дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло.  

Направен е анализ на политиката на общината за намаляване разходите за енергия 

на общинските сгради, в резултат е установено, че за периода 2009-2015 г. са предприети 

редица мерки за подобряване на енергийната ефективност на общинския сграден фонд. 

 

Във връзка с политиката на Община Несебър за повишаване на енергийната 

ефективност са изпълнени редица проекти: 

 Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на ОДЗ „Обзорче“, гр. 

Обзор, ДГ с. Оризаре, ДГ с. Кошарица, ОДЗ „Калина Малина“, гр. Несебър и ПГ по 

туризъм „Иван Вазов“, к.к. Слънчев бряг в Община Несебър“ по Договор 

№BG161РООО1/4.1-03/2010/028-01 / 13.12.2010 г. 13.12.2010 г. - 13.12.2012 г. с бюджет: 
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657 486 лв. Извършени са две обследвания - едно в годината на кандидатстване - 2010 г. 

и едно след приключване на проекта - 2012 г., с цел отчитане на индикаторите за 

резултат. 

 Проект: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на 

територията на Община Несебър“ с Per.№BG04-02-03-066-008 / 18.08.2015г., изпълнен 

по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана от 

Финансов Механизъм на Европейското Икономическо Пространство (2007 - 2013) 

18.08.2015 г. -24.03.2017 г. на стойност 608 285,41 лв. / 311 011,39 евро. Община Несебър 

е бенефициент с партньор „Хенрик Сторм Офтеланд Ер&Ди“ - Осло, Норвегия. В 

рамките на проекта е изградена и монтирана инсталация с плоски селективни слънчеви 

колектори за топла вода за нуждите на 7 обекта на територията на община Несебър: ОДЗ 

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

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

Оризаре, ДГ „Детски свят“, с. Кошарица. Първоначално обследване на 7-те детски 

градини е извършено през 2015 г. преди кандидатстване по проекта. Изпълнени са 

мерките за повишаване на енергийната ефективност, направено е саниране на под, 

покрив, топлинна изолация и подмяна на дограма. На основание чл. 75 от Закона за 

енергийна ефективност от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) са 

издадени Удостоверения за енергийни спестявания вследствие от реализирани мерки за 

повишаване на енергийната ефективност на сгради с дата 22.01.2018 г. на следните 

сгради: Удостоверение за енергийни спестявания № № 675, 676, 677, 678, 679, 

680/22.01.2018 г., издадени за обекти: Община Несебър, ДГ „Мечо Пух“, ДГ „Яна 

Лъскова“, ДГ „Делфинче“, ДГ „Калина Малина“, ДГ „Детски свят“ - реализирана мярка 

- Соларна система за БГВ. След приключване на проекта на 09.11.2017 г., е извършено 

обследване на 7-те обекта с дата 14.11.2017 г. 

 Проект „Улично и парково осветление в ж.к. „Черно море“ - гр. Несебър - I и 

II етап“, № и дата на договора за БФП: №02/322/00501 от 14.09.2011 г. Финансиращ 

орган: Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. Продължителност на 

проекта: 14.09.2011 г. - 14.03.2013 г. (30 месеца) с обща стойност 1 321 592 лв.  

 Извършено е обследване на енергийната ефективност на система за външно 

изкуствено осветление: Доклад: „Улично осветление по ул. „Христо Ботев“, ул. „Гоце 

Делчев“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Л. Каравелов“, ул. „Пирин“, ул. „Раковски“ и ул. 

„Зорница“ в гр. Несебър Период на обследване: 20.08.2018 г. - 25.09.2018 г. 
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 Доклади от обследване за енергийната ефективност на система за външно 

изкуствено осветление на зона: ул. „Хан Крум“, ул. „Изгрев“, ул. „Места“, ул. „Плиска“, 

ул. „Прибойна“, ул. „В. Левски“, Период на обследване: 03.10.2016 г. - 11.11.2016 г. 

 Проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Л. 

Каравелов“ - гр. Несебър“, № и дата на договора за БФП: 02/07/2/0/00809/ 12.12.2017 г. 

Финансиращ орган: Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 

Продължителност на проекта: 12.12.2017 г. - 12.12.2020 г. /36 месеца/. Обща стойност на 

проекта: 1 802 812,97 лв.  

 

Жилищен сграден фонд 

В община Несебър жилищните сгради към 31.12.2017 г. са 64 399 на брой, с 

полезна площ от 4 127 927 кв. м. По брой на стаите преобладават двустайни и едностайни 

жилища – общо 45 045 броя. 

 

Таблица 10. Основни характеристики на жилищния фонд в община Несебър 2017 г. 

Жилищни сгради в община Несебър 2017 г Брой 

Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата 

Панели 1 430 

Стоманобетон 40 623 

Тухлени с бетонна плоча 20 018 

Тухлени с гредоред 2 047 

Други 281 

Общ брой жилищни сгради 64 399 

Жилищни сгради по вид на собственост 

Държавни и общински 132 

Частни на юридически лица 9 942 

Частни на физически лица 54 325 

Общ брой жилища 64 399 
Източник: НСИ 

 

По вида на конструкцията най-голям дял от сградите са стоманобетонни, а по вида 

на собственост – частни на физически лица. 

Основни проблеми, свързани с жилищният фонд в община Несебър, които се 

открояват, са сравнително остарелите фасади, стари дограми, лоша изолация или липса 

на такава, висока енергопропускливост и др. Голяма част от мерките, които се прилагат 

от фирми и частни лица, не са свързани с повишаване на енергийната ефективност. Като 

пречки за това, както и за влошаването на жилищния фонд, са липсата на добра 
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осведоменост на гражданите за намаляване на консумацията за енергия, високите цени 

за обследване и саниране на сградите, неефективните вътрешносградни отоплителни 

мрежи, употреба на нискоефективни съоръжения и енергоносители, липса на 

топлоизолоация, както и ограниченото използване и внедряване на енергоефективни 

материали. 

Като проблеми на домакинствата се открояват отоплението на твърди горива през 

зимните месеци или на електрическа енергия, високата енергопропускливост на 

сградите, съчетано с използването на електроуреди с нисък клас на енергопотребление, 

което води до високо потребление на енергия и аналогично до увеличаване на разходите 

за потребителите. 

Данни за вида на отоплението от домакинствата са налични само от националните 

преброяния, като последното такова е от 2011 г. Статистиката показва, че около 50% от 

населението използват твърдото гориво за отопление, което е и основен проблем за 

замърсяването на атмосферния въздух. 
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Таблица 11. Обитавани жилища по местонамиране и основен източник на отопление в община Несебър към 01.02.2011 г.  

Местонамиране ОБЩО 

От централен източник От собствен източник 

Общо 

Парно 

отопление 

от 

централен 

източник 

Газ от 

централен 

източник 

Общо Електричество Нафта Газ 
Въгли

ща 
Дърва 

Други 

(термопом

пи, пелети 

и други ) 

ОБЩО 8 004 47 43 4 7 957 3 351 18 21 447 4 090 30 

Жилище в жилищна сграда 7 729 26 22 4 7 703 3 220 17 17 426 3 994 29 

Жилище в студентско 

(работническо) общежитие 75 21 21 - 54 37 - 1 1 15 - 

Жилище в нежилищна сграда 143 - - - 143 85 - - 13 44 1 

Колективно жилище 1 - - - 1 - 1 - - - - 

Примитивно жилище 48 - - - 48 7 - 1 7 33 - 

Подвижно жилище 8 - - - 8 2 - 2 - 4 - 

В градовете 5 403 38 35 3 5 365 3 028 13 15 297 1 986 26 

Жилище в жилищна сграда 5 197 17 14 3 5 180 2 911 13 12 284 1 935 25 

Жилище в студентско 

(работническо) общежитие 73 21 21 - 52 35 - 1 1 15 - 

Жилище в нежилищна сграда 97 - - - 97 73 - - 5 18 1 

Примитивно жилище 32 - - - 32 7 - 1 7 17 - 

Подвижно жилище 4 - - - 4 2 - 1 - 1 - 

В селата 2 601 9 8 1 2 592 323 5 6 150 2 104 4 

Жилище в жилищна сграда 2 532 9 8 1 2 523 309 4 5 142 2 059 4 

Жилище в студентско 

(работническо) общежитие 2 - - - 2 2 - - - - - 

Жилище в нежилищна сграда 46 - - - 46 12 - - 8 26 - 

Колективно жилище 1 - - - 1 - 1 - - - - 

Примитивно жилище 16 - - - 16 - - - - 16 - 

Подвижно жилище 4 - - - 4 - - 1 - 3 - 

Източник: НСИ от (ПРЕБРОЯВАНЕ 2011)* 
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За подобряване на енергийните характеристики на сградите са предприети 

следните мерки по „Националната програмата за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради“: на територията на Община Несебър е извършено 

саниране на два обекта - жилищен блок „Роза“ (построен през 1967 г.) и „Странджа 1“ 

(построен през 1970 г.), намиращи се в к.к. Слънчев бряг. 

 

5.4. Сценарии за развитие 

Предназначението на Програмата за енергийна ефективност на община Несебър е 

да планира намаляване на консумацията на неефективна енергия и намаляване на 

въглеродните емисии в периода до 2024 г., както и да определи онези дейности, които 

ще осигурят това да се случи. 

Като сценарии за бъдещото енергийно потребление от община Несебър през 

периода 2019-2024 г. могат да се разгледат:  

 досегашният, който използва процесите на потребление, производство и внос 

на енергия в общината от външни за нея източници (въглища и дърва за огрев, 

електрическа енергия, течно гориво) и 

 алтернативният, който да използва намесата на Общината за намаляване на 

въглеродните емисии спрямо базовата година, което да се постигне чрез използване на 

вътрешни ресурси за производство на енергия от възобновяеми източници и ефективно 

използване на външните и вътрешните ресурси.  

През следващите години се очаква цената на електроенергията да нарасне по-

бързо спрямо цената на природния газ. Ще нарасне използването на биомаса чрез 

оползотворяване на отпадъците от дърводобива, земеделското производство, 

животновъдството и ресторантьорството. Тъй като значителна част от консумираната 

енергия се използва за отопление и осветление (особено в обществените сгради и 

улиците), ще бъде необходимо да се приложат енергоспестяващи мерки, които могат да 

осигурят икономия на енергия. 

Известен дял от енергопотреблението на общината могат да поемат 

възобновяемите енергийни източници. Това могат да бъдат фотоелектрически 

инсталации, соларни панели, ветрогенератори, както и източници на енергия от биомаса.  
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6. SWOT АНАЛИЗ НА ЕЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР  

Таблица 12. SWOT-анализ на енергийната ефективност в община Несебър 

Силни страни Слаби страни 

 Благоприятно географско положение; 

 Екологично чист район; 

 Осигурено електроснабдяване на територията 

на цялата община; 

 Слънчевото греене е над 2 200 часа, което е 

благоприятен фактор за изграждане на 

фотоволтаични електроцентрали; 

 Отлични възможности за развитието на 

ветроенергетиката, с потенциал за изграждане 

на над 2 000 MW ветрови паркове; 

 Производство на енергия от ВЕИ; 

 Въведени мерки за енергийна ефективност в 

общински сгради; 

 Изградена техническа, транспортна и 

социална инфраструктура и добре развита 

селищна система; 

 Потенциал за развитие на производството на 

енергия от възобновяеми енергийни 

източници (фотоволтаични и от биомаса). 

 Остарял общински сграден фонд; 

 Остарял жилищен сграден фонд; 

 Недостатъчен брой реализирани 

мерки за енергийна ефективност; 

 Недостатъчна информираност на 

населението относно възможностите 

за прилагане на мерки за енергийна 

ефективност; 

 Масово използване на локални, 

нискоефективни топлоизточници и 

уреди; 

 Липсва измерителна апаратура и 

автоматизация в отоплителните 

инсталации; 

 Липсват стимули за рационално 

енергопотребление; 

 Липса на разработени и прилагани 

ефективни информационни модели 

за популяризиране на европейското, 

национално и местно 

законодателство в областта на 

енергийната ефективност. 

Възможности Заплахи 

 Финансова помощ от национални програми, 

Фондове на ЕС и др.; 

 Развитие на технологиите за подобряване на 

енергийната им ефективност; 

 Финансиране на реконструиране, реставрация 

и рехабилитация на административни и 

жилищни сгради; 

 Пестене на енергия и рационално използване 

на енергийните ресурси чрез повишаване на 

информираността сред населението; 

 Контрол на енергопотреблението и 

събирането на база от данни за енергийния 

баланс на общината; 

 Обмяна на опит в областта на енергийната 

ефективност; 

 Използване на ВЕИ (фотоволтаични и 

биомаса); 

 Прилагане на публично-частни партньорства 

в областта на енергийната ефективност и 

ВЕИ; 

 Популяризиране на възможностите за 

използване на възобновяеми енергийни 

източници в домакинствата и използването на 

енергоспестяващи ел. уреди. 

 Липса на собствени финансови 

ресурси в населението за реализация 

на мерки за енергийна ефективност; 

 Повишаване цените на енергийните 

ресурси; 

 Висока цена на инвестициите за 

енергийна ефективност; 

 Ограничени финансови възможности 

на общинската администрация за 

прилагане на мерки по енергийна 

ефективност; 

 Ниска изолация или липса на такава 

на сградния фонд; 

 Демографска криза - намаляване и 

застаряване на населението, ниска 

покупателна способност; 

 Промени в политиката в сферата на 

енергийната ефективност на 

национално и европейско ниво. 
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7. ЦЕЛИ И ОБХВАТ  

Основната цел за ЕЕ е намаляване на разхода на енергия, без да се накърнява 

качеството на услугата (при производство, отопление, осветление, транспорт и др.).  

 

7.1. Цели на Европейския съюз по отношение на ЕЕ 

Намаляването на потреблението и загубите на енергия имат все по-голямо 

значение за ЕС. От тази гледна точка мерките за повишаване на енергийната ефективност 

все по-често се разглеждат като средство не само за постигане на устойчиви енергийни 

доставки, намаляване на емисиите на парникови газове, повишаване на сигурността на 

доставките и намаляване на разходите за внос, но и за увеличаване на 

конкурентоспособността на ЕС. По тази причина енергийната ефективност е 

стратегически приоритет за енергийния съюз и ЕС. 

През 2006 г. Комисията стартира първия си „План за действие за енергийна 

ефективност: реализиране на потенциала“ (COM(2006)0545). Целта му е да мобилизира 

широката общественост, политиците и участниците на пазара, както и да трансформира 

вътрешния енергиен пазар по начин, който да осигури на гражданите на ЕС най-

ефективните в енергийно отношение инфраструктура (включително сгради), продукти 

(включително уреди и автомобили) и енергийни системи в света. Целта на плана за 

действие беше да контролира и намалява търсенето на енергия и да предприема 

целенасочени действия спрямо потреблението и доставките, така че годишното 

потребление на първична енергия да се редуцира с 20% до 2020 г. (спрямо прогнозите за 

потребление на енергия за 2020 г.).1 

В своята резолюция от 15 декември 2010 г. във връзка с преразглеждането на 

Плана за действие относно енергийната ефективност (T7-0485/2010) Европейският 

парламент ясно подчертава, че трябва да бъде приета задължителна цел за енергийна 

ефективност от най-малко 20% до 2020 г. Той призовава също за преразглеждане на 

Директивата относно енергийните услуги през 2011 г., така че да се включи разширена 

времева рамка до 2020 г. и критична оценка на националните планове за действие за 

енергийна ефективност и тяхното прилагане. 

В допълнение, Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност цели 

установяването на обща рамка за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС, с оглед 

                                                      
1 http://www.europarl.europa.eu 

http://www.europarl.europa.eu/
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осигуряване постигането до 2020 г. на целта за 20% спестяване на първична енергия, и 

създаване на условия за подобряване на енергийната ефективност и след това. Мерките, 

които са предвидени в директивата, са насочени към: 

 оползотворяване на потенциала от енергийни спестявания в целия енергиен 

сектор от производството, преноса и разпределението до крайното потребление на 

енергия;  

 оползотворяване на потенциала от енергийни спестявания в сградния и 

индустриалния сектор;  

 преодоляване на регулаторните и нерегулаторни пречки на пазара и 

повишаване информираността на потребителите;  

 формулиране на национални цели за енергийна ефективност до 2020 г. 

Устойчивото енергийно развитие е изведено като център на енергийната политика 

и постигането му е обвързано с дългосрочни количествени цели до 2020 г., а именно: 

 20% по-малко емисии на парникови газове спрямо 1990 г.; 

 20% дял на ВЕИ в общия енергиен микс; 

 10% дял на енергия от възобновяеми източници в транспорта; 

 подобряване на енергийната ефективност с 20%. 

За Европейския съюз от голяма важност е реализацията на информационни 

кампании, представящи на гражданите ползите от прилагане на мерки за енергийна 

ефективност. 

ЕС си е поставил цели в областта на енергетиката и климата до 2030 г., а именно: 

 намаляване на емисиите на парникови газове с 40%; 

 поне 27% от енергията да е от възобновяеми източници; 

 повишаване на енергийната ефективност с 27-30%; 

 15% електроенергийна междусистемна свързаност, т.е. 15% от 

произвежданата в ЕС енергия да може да бъде транспортирана до други страни от Съюза. 

 

7.2. Цели на Р. България по отношение на ЕЕ 

Енергийната политика на Република България е изцяло съобразена с основните 

цели на енергийната политика на Европейския съюз за енергийна сигурност, 

конкурентоспособност и устойчиво развитие. 

В Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. е прието, че 
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„енергийната ефективност е с най-висок приоритет в енергийната политика на страната“. 

На тази основа са определени амбициозни цели за подобряване на енергийната 

ефективност. 

Енергийната стратегия на България очертава основните рамки в енергийната 

политика на страната и предвижданите приоритети в сектора за периода до 2020 г. 

Енергийната стратегия е насочена към преодоляване на основните 

предизвикателства, които стоят пред българската енергетика към настоящия момент: 

 Висока енергийна интензивност на БВП - въпреки положителната тенденция 

за подобряване, енергийната интензивност на националния БВП е с 89% по-висока от 

средната за ЕС (при отчитане на паритета на покупателната способност); 

 Висока зависимост от внос на енергийни ресурси - България осигурява 70% 

от брутното си потребление чрез внос; 

 Необходимост от екологосъобразно развитие - светът е изправен пред 

предизвикателствата от промените в климата, повлияни от нарастването на обема на 

емисиите от парникови газове. 

През 2013 г. беше изготвен нов актуализиран референтен сценарий за страните от 

ЕС, в това число за България с хоризонт до 2050 г. „Bulgaria: Reference scenario - Detailed 

Analytical Results“, разработен от National Technical University of Athens (от 07.01.2013 

г.). В тази връзка, актуализираните прогнози за ръст на БВП, енергийно потребление и 

енергийна интензивност според този сценарий са следните: 

 Ръст на БВП 2,2% средногодишно до 2020 г.; 

 Минимален ръст на първичното енергийно потребление от 17,8 Mtoe през 

2010 г. до 18,5 Mtoe през 2020 г.; 

 Намаляване на първичната енергийна интензивност с 1,9% средногодишно от 

2010 г. до 2020 г.; 

 Ръст на потреблението на енергия от ВЕИ от 1,45 Mtoe през 2010 г. до 1,95 

Mtoe през 2020 г. 

Основните приоритети в Енергийната стратегия са обособени в следните пет 

направления: 

 гарантиране сигурността на доставките на енергия; 

 достигане на целите за възобновяема енергия;  

 повишаване на енергийната ефективност; 
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 развитие на конкурентен енергиен пазар; 

 политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди и защита на 

интересите на потребителите. 

Националният план за действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ) е разработен 

в съответствие с изискванията на ДЕЕ, по образец, който осигурява включването на 

всички задължения. Също така са взети предвид и изискванията, свързани с Директива 

2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. 

В НПДЕЕ 2014-2020 г. са определени следните индикативни национални цели за 

енергийни спестявания за 2020 г.: 

 енергийни спестявания в KЕП: 716 ktoe/г. 

 енергийни спестявания в ПЕП: 1 590 ktoe/г., от които 169 ktoe/г. в процесите 

на преобразуване, пренос и разпределение в енергийния сектор. 

Допълнителните енергийни спестявания в KЕП са определени при прилагането на 

силна политика по ЕЕ и оптимално усвояване на достъпните от различни източници в 

България допълнителни финансови средства, а именно от: 

 европейски фондове и програми (за програмен период 2014-2020 г.); 

 задължените лица (на базата на схемата на задълженията на търговците на 

енергия); 

 местни източници; 

 държавния бюджет – чрез НПЕЕМЖС. 

Приносите на гореизброените източници на финансови средства за изпълнението 

на индикативната национална цел за енергийните спестявания в KЕП за 2020 г. в размер 

на 716 ktoe са съответно: 

 от оптимално използване на достъпните финансови средства: 230 ktoe/г. 

 от изпълнение на индивидуалните цели на търговците на енергия по схемата 

за задълженията: 486 ktoe/г. 

Изпълнението на горепосочените индикативни национални цели за енергийни 

спестявания и енергийна ефективност за 2020 г. ще намали първичното енергийно 

потребление през 2020 г. от 18 460 ktoe по референтния сценарий до 16 870 ktoe. 
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7.3. Цели на община Несебър по отношение на ЕЕ 

Целите на общинската програма за енергийна ефективност са в съответствие с 

приоритетите за развитие на общината като цяло. Общинската програма отговаря и на 

националните приоритети за реализация на енергоспестяване и намаляване на вредните 

емисии в атмосферата. Обхвата на Програмата за енергийна ефективност 2019-2024 г. на 

община Несебър обхваща общинския сграден фонд, поддържането на уличното и 

парковото осветление, ползването на ВЕИ, предоставянето на услуги, познанията на 

населението относно енергийната ефективност. За реализацията на Програмата за 

енергийна ефективност на община Несебър 2019-2024 г. са определени цели и дейности, 

които са заложени за 5-годишен период на действие. Дейностите са свързани с 

прилагането на мерки, целящи намаляване на консумацията на енергия 

(енергоспестяващи мерки), както и с такива, целящи подобряване на информираността 

на потребителите за енергийната ефективност, разумното използване на енергията и 

възможностите за оползотворяване на възобновяемата енергия. 

След направения анализ и оценка на текущото състояние в областта на 

енергийната ефективност, за реализиране на своята политика в областта на ЕЕ, 

Общината си е поставила следните стратегическа и специфични цели:  

 

Стратегическа цел 

 

До края на действие на програмата за енергийна ефективност да се намалят с 15% 

разходите за енергия, спрямо досегашното потребление, а именно с 994 365 кв. ч. 

 

Специфични цели 

 

Съобразно поставената стратегическа цел и направения анализ на текущото 

състояние в областта на енергийната ефективност, Община Несебър определя следните 

специфични цели за подобряване на енергийната й ефективност: 

 

Специфична цел 1. Повишаване на енергийната ефективност в обществения 

сектор 

За повишаване на енергийната ефективност в обществения сектор Общината 

предвижда реализацията на енергоспестяващи мерки в обекти от общинския сграден 
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фонд – извършване на обследвания за енергийна ефективност на сградите от общинския 

сграден фонд, саниране, подмяна на дограма, както и дейности по поддържане на 

енергийната ефективност на уличното и парковото осветление. 

Други дейности, които залага общината в ПЕЕ, са въвеждането на система за 

мониторинг и контрол на енергопотреблението и прилагането на енергиен мениджмънт. 

Очакваните резултати от прилагането на мерките и дейностите се изразяват в 

подобряване състоянието на обществените сгради и повишаване на енергоефективността 

им, намаляване бюджетните разходи в резултат на икономия от енергия, удължаване на 

експлоатационния срок на публичната инфраструктура, подобряване комфорта на 

обществените сгради, както и намаляване на въглеродните емисии, отделяни от тях.  

Предвижда се чрез договор за публично-частно партньорство, договор с 

гарантиран резултат или договор за доставка на оборудване при условията на разсрочено 

плащане да се извърши рехабилитация на уличното осветление, като за целта ще се 

извършат пред-инвестиционни проучвания на съществуващото състояние на селищните 

системи за улично осветление в общината и ще се изготви технико-икономически 

доклад, който ако се приеме ще се стартира цялостна подмяна във всички населени места. 

 

Специфична цел 2. Подобряване на енергийната ефективност в жилищния 

сектор 

За постигане на целта ще бъдат проведени информационни кампании за 

гражданите и бизнеса по отношение на възможностите за внедряване на ВЕИ в частни 

жилищни сгради и предприятия. Тези кампанни от своя страна ще стимулират 

извършването на енергоспестяващи мерки в жилищни, търговски и производствени 

сгради. 

С прилагането на мерките за повишаване на енергийната ефективност в 

жилищния сектор ще бъде подобрено състоянието на жилищните сгради и ще бъде 

повишена енергоефективността им, ще се намалят годишните разходи на 

домакинствата в резултат на икономия от енергия, ще се удължи експлоатационния 

срок на обновените сгради и техните инсталации, ще се подобри комфорта на 

жилищните сгради и ще се намалят въглеродните емисии, отделяни от тях. 

Повишаването на осведомеността на гражданите относно възможностите за 

подобряване на енергийната ефективност ще допринесе за изграждане на култура за 
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прилагане на енергийно ефективни мерки и за създаване на условия за изграждане на 

публично-частни партньорства. 

 

Специфична цел 3. Повишаване на информираността на заинтересованите 

страни и подобряване на местна политика в областта на енергийната ефективност 

За постигане на целта ще се приложат дейности и мерки, които са свързани с 

подобряване на административния капацитет на експертите от общинска администрация 

Несебър, ще се организират обучения за усъвършенстване на знанията и уменията в 

областта на енергийната ефективност на експертите в Общинска администрация – 

Несебър. Предвидено е създаването на информационна система, която да съдържа база 

данни за енергийното потребление в общината. 

Ще бъдат проведени и информационни кампании, семинари относно 

възможностите за подобряване на енергийната ефективност в общината.  

С повишаването на капацитета на местната власт в областта на енергийната 

ефективност се очаква да се подобрят планирането, реализацията и мониторинга на 

местните политики за енергийна ефективност, да се повиши нивото на информираност 

на общинските служители по отношение на енергийната ефективност и да се изгради 

култура за прилагане на мерки за енергийна ефективност. 

Внедряването на информационна система, съдържаща база данни за енергийното 

потребление на общината ще допринесе за подробното и актуално събиране на 

информация за енергийното потребление на общината по месеци и години, за изграждане 

на база данни за консуматорите на енергия, както и за създаване на възможност за 

генериране на справки за изразходвана енергия и бюджетни средства за всеки обект. 

 

7.4. План за изпълнение на ПЕЕ 2019-2024 г. община Несебър 

 

Планът за изпълнение към Програмата за енергийна ефективност на община 

Несебър за периода 2019-2024 г. предвижда изпълнението на конкретни и целенасочени 

мерки и дейности в обществения и жилищния сектор, с цел постигане на съответствие с 

действащите изисквания на законодателството в областта на енергийната ефективност. 

(Приложение 1) 
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8. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на Програмата за 

енергийна ефективност на община Несебър 2019-2024 г., са следните: 

 икономия на топлинна енергия; 

 икономия на електрическа енергия; 

 икономия на гориво; 

 намалени емисии парникови газове; 

 икономия на средства; 

 подобрено качество на живот; 

 повишаване качеството на общинските услуги; 

 повишен капацитет на общината за планиране, реализация и мониторинг на 

местни политики за устойчиво енергийно развитие; 

 осъвременена енергийна информационна база на общината; 

 повишено ниво на информираност и изградена култура за прилагане на мерки 

за енергийна ефективност в общинската администрация. 

Очакваните енергийни спестявания ще бъдат по-точно определени, след като 

бъдат изготвени всички обследвания и се отчетат и реалните икономии от внедрените 

единични енергоспестяващи мерки след строително-ремонтните работи в обектите, 

посочени в плана за изпълнение на програмата.  

Част от мерките, предвидени в плана за изпълнение на ПЕЕ 2019-2024 г., 

предвиждат по-дълъг срок на откупуване, но се отличават със своята екологичната 

значимост. 

Изпълнението на ПЕЕ 2019-2024 г. ще допринесе за: 

 подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване на 

показателите на околната среда – намаляване на емисиите на парникови газове в 

атмосферата, намаляване на локалните последствия от климатичните промени, 

замърсяването и последиците за здравето, опазване на местната околна среда и 

биологичното разнообразие; 

 забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси на 

общината; 

 подобряване на комфорта на обитаване в общинските сгради и постигане на 

съответните нормативни изисквания; 
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 подобряване на условията и стандарта на живот на жителите в общината; 

 диверсифициране на енергийните доставки и намаляване зависимостта на 

обектите от цените на горива и енергии; 

 създаване на нови пазарни възможности за бизнеса и разкриване на нови 

работни места; 

 освобождаване на ресурси вследствие намалението на разходите за енергия, 

които могат да бъдат пренасочени към други дейности с положителен ефект върху 

политиката по енергийна ефективност; 

 повишаване на капацитета на институциите на местно ниво в прилагането на 

общинската програма по ЕЕ в резултат от институционалната и секторната координация 

при решаване на задачите за развитие на ЕЕ. 

 

9. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Като се отчита специфичният характер на всеки конкретен обект, както и 

спецификата и вида на избраните дейности и мерки, Програмата за ЕЕ ще се изпълни на 

следните етапи: 

1. Инвестиционно намерение 

Това включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се 

установи, дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, 

начините и мащаба на изпълнението му и др. Тези проучвания следва да изяснят и 

положението по редица маркетингови, технологически и други въпроси. 

2. Предварително проучване  

На този етап се прави предварително (т. нар. предпроектно) проучване за 

състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности 

за намаляване на енергийното потребление (Състояние на съоръженията, конструкциите, 

енергийните системи, изследване на енергийните разходи за последните години и др.). 

3. Инвестиционен проект 

В някои случаи се предвижда разработване на инвестиционен проект, поради 

спецификата и обема на предвидените дейности (например: подмяна на отоплителна 

инсталация, подмяна на котел на твърдо гориво с котел на природен газ, газифициране 

на детска градина и др.). 
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4. Подготовка и изпълнение на строителството 

Това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на 

съответните строително-монтажни дейности за постигане на поставената цел. 

5. Мониторинг 

За установяване на намалението на енергийното потребление след реализацията 

на съответните дейности и мерки, следва да се извършват периодично отчитане и 

записване на параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия 

персонал по поддръжката на инсталациите и др. 

В съответствие с чл.12, ал.5 от ЗЕЕ изпълнителният директор на Агенция за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) утвърждава образец на отчет за изпълнението на 

дейностите и мерките от програмите за енергийна ефектиовност. Изготвените отчети се 

представят на хартиен и магнитен носител в Агенцията за устойчиво енергийно развитие 

не по-късно от 1-ви март и се публикуват на интернет страниците на съответните 

държавни и местни органи. (Приложение 2) 

 

10. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ  

Община Несебър не разполага с достатъчно собствени финансови средства за 

инвестиции в проекти за ЕЕ, но в нейн интерес е да реализира подобни проекти, тъй като 

енергийните разходи са значителна част от средствата в бюджета.  

 

Фонд „Енергийна ефективност“ 

Създаден е със Закона за енергийната ефективност, по междуправителствени 

споразумения между Глобалния екологичен фонд (чрез Световна банка), Австрийското 

правителство и Правителството на Република България. Фондът осъществява своята 

дейност съгласно разпоредбите на Закона за енергийната ефективност, Закона за енергията 

от възобновяеми източници и споразуменията с Донорите. Фондът управлява финансовите 

средства, предоставени за инвестиционни проекти за развитие на ЕЕ, съобразно с 

приоритетите, заложени в краткосрочните и дългосрочните програми по ЕЕ, приети от 

Министерския съвет. Средствата на фонда следва да се разходват за възмездно 

финансиране на проекти за развитие на ЕЕ и гаранционна дейност по кредити от 

финансово-кредитни институции. Фондът може да предоставя нисколихвени кредити за 

проекти в публичния и частния сектори и да осигурява гаранции на инвестициите. 
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Банкови заеми 

За финансовите институции (най-вече за международните финансови институции, 

но и за местните банки) единичните проекти за енергийна ефективност не представляват 

особен интерес, тъй като размерът на инвестициите не е голям. Това налага пакетно 

предлагане на проектите за енергийна ефективност (обединяване на сходни проекти в 

програми), а оттук и взаимодействие на национално ниво между различните областни и 

общински програми. Всяка община може да опише потенциални малки проекти, 

подходящи за пакетно предлагане, съвместно с други общини. За получаване на 

инвестиции е възможно и включването на проекти или малки програми за енергийна 

ефективност, като част от голям инвестиционен проект, за получаване на добавъчен 

кредит. 

 

Програмни фондове 

Цялостно или частично финансиране на инвестиционните програми може да бъде 

осигурено чрез национални или чужди фондове и международни програми. По-важните 

национални фондове и програми, които предлагат възможности за кредитно или 

безвъзмездно финансиране на проекти за ЕЕ, са: 

 Фонд „Енергийна ефективност“; 

 ПУДООС; 

 Национален доверителен екофонд (НДЕФ). 

Европейски фондове, чрез които може да се получи безвъзмездна финансова 

помощ за проекти с насоченост ЕЕ, са: 

 Програма за развитие на селските райони; 

 Програма „Европейско териториално сътрудничество“; 

 Други. 

 

Публично-частно партньорство 

Наличието на модерни и качествени публични услуги е основен стимул за 

икономически растеж и оттам за повишаването на жизнения стандарт на населението. 

Международната практика показва, че Публично-частното партньорство е един от 

успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в публичната 

инфраструктура, когато държавния и общинските бюджети не разполагат с необходимия 
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ресурс и искат да осигурят по-добра стойност на вложените публични средства.  

Публично-частното партньорство е начин да се комбинират предимствата на 

публичния и частния сектор, за да се постигне най-доброто по отношение на 

предоставянето на публични услуги и изграждането на инфраструктурни обекти. 

При определянето на финансовата рамка на плана се спазват принципите на 

взаимното зачитане на интересите, максималните икономически и социални ползи, 

контрол върху материалните активи и създаване на местен капацитет за осъществяване 

на плана. 

Изборът на форма при финансирането трябва да позволи на общината да отстоява 

интересите си по най-добрия възможен начин. 

Източник на финансиране могат да бъдат целеви субсидии от държавния бюджет 

за капиталови разходи или собствени приходи. 

 

Финансиране тип ЕСКО 

ЕСКО услугите представляват ефективен начин за реализация на проекти за 

енергийна ефективност. Същността на финансовата схема се съдържа в начина на 

изплащане на инвестиционните разходи. Компанията, която предлага този вид услуги, 

извършва пълен инженеринг на обектите, в които ще се реализират мерки за енергийна 

ефективност, както и разсрочване стойността на инвестиционните разходи за 

времетраенето на проектите. В този случай се постига сравнително бърза възвръщаемост 

на вложените средства от реализираните икономии на енергия, а от тук и намаляване на 

разходите. Инвестицията се изплаща от спестените месечни разходи за енергия, което 

оказва благоприятен ефект върху общинския бюджет. 

 

11. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ  

Общинският съвет е органът, който приема стратегии, програми и планове за 

развитие на общината, които отразяват националните и европейските политики за 

развитие на местните общности. В изпълнение на това правомощие се разработва и 

приема и настоящата програма, като освен приемането й следва да се обезпечи и процеса 

на нейното изпълнение и отчитане. Наблюдението и изпълнението на ПEE е отговорност 

на кмета на общината.  

За успешния мониторинг на програмата е предвидено изготвянето на междинна 

оценка за постигнатите резултати, като се съпоставят заложените финансови средства и 
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постигнатите резултати. 

С оглед на действащата административна структура на община Несебър, 

наблюдението и контролът на изпълнението на ПЕЕ ще се осъществява от група експерти 

от общинската администрация на община Несебър, която ще има следните задължения:  

 одобрява и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на 

ПЕЕ;  

 извършва периодични прегледи на постигнатия напредък по отношение на 

изпълнението на целите; 

 разглежда резултатите от междинните оценки; 

 анализира резултатите от изпълнението на мерките и дейностите; 

 оценява степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите; 

 разглежда предложенията за промяна на мерките; 

 предлага промени, свързани с постигането на целите на ПЕЕ. 

 

Наблюдението и контролът са неразделна част от процеса на 

изпълнение/реализиране на ПЕЕ и чрез тях се цели да се предостави на компетентните 

местни органи ранна информация за напредъка или липсата на напредък по постигане на 

заложените в програмата цели и резултати, на ефективността на нейната реализация. 

Компетентните местни органи са: Общинския съвет, Кмета на общината, служителите от 

общинска администрация, както и всички заинтересовани страни като социално-

икономическите партньори и структури на гражданското общество. Получената 

информация се използва за целите на управлението, а именно: осъществяване на контрол 

и вземането на управленски решения относно продължаването, изменението, 

допълването или прекратяването на реализацията на съответната политика или програма. 

За осъществяването на мониторинга на програмата е необходимо да се приемат и 

въведат в практиката на администрацията на община Несебър правила за мониторинг, 

контрол и оценка при изпълнението на програмата, които могат да бъдат конкретно 

разписани за политиката по енергийна ефективност, но могат да бъдат и правила, които 

се прилагат от общинската администрация и по отношение на другите конкретни 

политики.  

Правилата трябва подробно да описват отговорностите на съответните експерти в 

общината за набиране на необходимата информация със съответните срокове, както и за 

обобщаването й и подготовката на годишен отчет пред общинския съвет за изпълнението 
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на дейностите и мерките от програмата. В правилата трябва да се определят обхвата на 

информацията, която ще се събира, източниците на данни и графика за предоставяне на 

информацията. Обхватът и източниците на необходимите данни ще се обуславят от 

включените в програмата цели и мерки и избраните индикатори за изпълнение на 

мерките и за постигане на програмните цели. Осигуряването на достатъчно и надеждни 

данни в единен формат е от съществено значение за проследяване на напредъка при 

постигане на целите и осъществяване на контрол по изпълнение на мерките. За целта е 

целесъобразно да се изготвят въпросници (формуляри), които ще се попълват от звената, 

които имат отношение към изпълнение на включените в програмата мерки. 

По отношение на графика за предоставяне на информацията, свързана с текущото 

наблюдение на изпълнението на програмата за енергийна ефективност, необходимо е 

събирането и систематизирането на информацията да се извършва на годишна база. 

Източниците на информация за стойностите на индикаторите за наблюдението на 

изпълнението на ПЕЕ ще се базират на данни на Националния статистически институт, 

на официалната статистика на други централни, териториални държавни органи, агенции 

и институции, имащи правомощия и осъществяващи мониторинг и контрол в областта 

на енергийната ефективност, на общинската информационна система и информация от 

различните отдели в общината, както и на данни от други надеждни национални, 

регионални и местни източници на информация. В процеса на наблюдение общинската 

администрация осигурява участието на организации, физически и юридически лица, като 

се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Орган за контрол по 

изпълнение на програмата за енергийна ефективност е Общинският съвет. Кметът на 

общината информира ежегодно Общинския съвет и обществеността за изпълнението на 

програмата през предходната календарна година. 

 

12. ОЦЕНКА НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ  

Чрез въведената информационна система ежегодно определената Комисия по ЕЕ 

към община Несебър прави оценка на резултатите от изпълнението и икономическия 

ефект на Програмата за ЕЕ. За оценката на получените резултати се прави съпоставка 

между вложените финансови средства и постигнатите резултати.  

При изпълнението на планираните действия в Програмата може да се получи 

изоставане или избързване от планирания график. Въз основа на получените резултати 

се предприемат коригиращи действия, ако се налага. 
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13 .  ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Наблюдението и контролът върху Програмата за енергийна ефективност 

продължават през целия период на нейното действие. Въз основа на събраната 

информация всяка година се изготвя отчет за изпълнение на дейностите и мерките от 

Плана за реализация на Програмата за енергийна ефективност. Отчетът се изготвя в 

образец, който съобразно ЗЕЕ е утвърден от изпълнителния директор на АУЕР. Образецът 

е неразделна част от Програмата за енергийна ефективност. Същият се представя на хартиен 

и магнитен носител в АУЕР не по-късно от 1 март всяка година и се публикува на Интернет 

страниците на съответните държавни и местни органи. 

 

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Разработването на общинска програма за ЕЕ е задължителна част от държавната 

политика по ЕЕ и налага участието на съответните регионални и местни структури. 

Разработването и изпълнението на предвидените в нея проекти е част от общинската 

политика за устойчиво развитие. Мерките по ЕЕ ускоряват икономическия растеж, 

подпомагат опазването на околната среда, повишават жизнения стандарт на населението. 

Програмата за енергийна ефективност на община Несебър 2019-2024 г. е 

разработена съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност. 

Като цяло настоящата програма за енергийна ефективност има отворен характер 

и в десетгодишния срок на действие ще се актуализира, допълва и променя в зависимост 

от новопостъпилите данни, реалните потребности, срещаните проблеми и финансовите 

възможности. Много важна част от изпълнението на програмата е периодичният 

мониторинг - съпоставка с новопостъпилите данни и при необходимост включване или 

изключване на обекти съобразно с евентуална нова ситуация. 



Приложение 1. План за изпълнение на ПЕЕ Несебър 2019-2024 г.

19 20 21 22 23 24

7 025

6 870

6 370

1.1.1.

Извършване на обследвания в т.ч. и повторно за енергийна ефективност на следните обекти от общински 

сграден фонд: 

• Кметства: 1. с. Баня; 2. с. Гюльовца; 3. с. Емона; 4. с. Кошарица; 5. с. Оризаре; 6. с. Паницово; 7. с. Приселци; 8. 

с. Раковсково; 9. с. Тънково; 10. Административна сграда /старото кметство/ гр. Несебър; 

• Училища: 11. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Гюльовца; 12. ОУ "Св. Иван Рилски" с. Кошарица и прилежащи 

обекти; 13. ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр. Обзор; 14. ОУ "Васил Левски" с. Тънково;

• Детски градини: 15. ДГ "Усмивка" с. Гюльовца; 16. ДГ /стара част/ гр. Несебър; 17. ДГ "Пролет" с. Тънково; 18. 

ДГ "Слънчев бряг" к.к. Слънчев бряг;

• Читалища: 19. с. Гюльовца; 

• Други: 20. СУ "Любен Каравелов" гр. Несебър (стар град); 21. Административна сграда "Артиум" гр. Несебър; 22. 

Сграда стадион, блок А гр. Несебър; 23. Обществена сграда /бивша поликлиника/ гр. Несебър; 24. Общежитие към 

СУ "Любен Каравелов" гр. Несебър; 25. Обществена сграда - прокуратура гр. Несебър; 26. Общинска сграда за 

здравни дейности, извънболнична помощ с филиал ЦСМП гр. Несебър; 27. Информационен център гр. Несебър 

(стар град); 28. Сграда "Младежки клуб" Пристройка на църква "Св. Климент" гр. Несебър; 29. Пенсионерски клуб и 

базар "2004" гр. Несебър; 30. Битов комбинат "Възраждане" гр. Несебър; 31. Заседателна зала "Мелса" гр. Несебър; 

32. Пенсионерски клуб/нова част/ гр. Несебър; 33. Самостоятелен обект за търговия гр. Несебър; 34. Самостоятелен 

обект за търговия /деликатес/ гр. Несебър; 35. Самостоятелен обект- Библиотека / нова част гр. Несебър; 36. 

Автогара гр. Обзор; 37. Здравна служба с. Оризаре; 38. Сграда Културен дом гр. Св. Влас; 39. Медицински център 

гр. Св. Влас; 40. Автогара к.к. Слънчев бряг.

800

Общински 

бюджет/ 

Фондове на ЕС

Извършени 40 броя 

обследвания за ЕЕ на 

сгради

Община 

Несебър/ 

Училища, 

кметства, 

детски 

градини, 

читалища

Х Х Х Х Х Х

1.1.2.

Извършване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на общински сграден фонд и издаване на 

серфикат за енергийни характеристики:

1. СУ "Любен Каравелов" гр. Несебър;

2. ДЦМУИ "Ст. Плафотонийски” с. Кошарица;

3. Общежитие към СУ "Любен Каравелов" гр. Несебър;

4. Археологически музей гр. Несебър;

5. Административен център "Сочи" гр. Несебър;

6. Читалище "Яна Лъскова" гр. Несебър;

7. ДГ "Моряче" гр. Несебър;

8. Младежки клуб/ Читалищен културен център гр. Обзор;

9. Кметство гр. Обзор;

10. Общинска сграда - жилищен блок гр. Обзор;

11. Градска поликлиника гр. Обзор;

12. Културен дом гр. Обзор;

13. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Равда;

14. Административна сграда - кметство с. Равда;

15. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Свети Влас;

16. Сграда за комплексно обслужване на населението /кметство/ гр. Свети Влас;

17. Поликлиника гр. Свети Влас; 

18. Административна сграда и Клуб на пенсионера гр. Свети Влас.

5 100

Общински 

бюджет; 

Фондове на ЕС; 

ЕСКО

Санирани 18 сгради
Община 

Несебър
Х Х Х Х Х Х

Мярка 1.1. Повишаване на енергийната ефективност в общинския сграден фонд

План за изпълнение на ПЕЕ Несебър 2019-2024 г.

Специфична цел 1. Повишаване на енергийната ефективност в обществения сектор

Индикатори

Отговорна 

структура/ 

Партньор

Време за реализация

№ Наименование на специфична цел, мярка
Бюджет        

(хил.лв.)

Източник на 

финансиране

1/2
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Индикатори

Отговорна 

структура/ 

Партньор

Време за реализация

№ Наименование на специфична цел, мярка
Бюджет        

(хил.лв.)

Източник на 

финансиране

1.1.3.
Въвеждане система за мониторинг и контрол на енергопотреблението в общинския сграден фонд 

включени в точки: 1.1.1., и 1.1.2.
100

Общински 

бюджет

Въведена система за 

мониторинг и контрол на 

енергопотреблението в 18 

обекта от общинския 

сграден фонд

Община 

Несебър
Х Х Х Х Х Х

1.1.4. Прилагане на енергиен мениджмънт в обекти общинска собственост 20
Общински 

бюджет

35 броя обекти с 

енергиен мениджмънт

Община 

Несебър
Х Х Х Х Х Х

1.1.5. Доставка на енергоспестяващо оборудване в сградите, общинска собственост 350

Общински 

бюджет, 

Фондове на ЕС

Община 

Несебър
Х Х Х Х Х Х

500

1.2.1.
Въвеждане на ефективни системи за поддържане и експлоатация на уличното осветление в населените 

места на община Несебър
500

ЕСКО, 

Публично-

частни 

партньорства/ 

Общински 

Въведена система за 

поддържане и 

експлоатация на уличното 

осветление

Община 

Несебър
Х Х Х Х Х Х

10

10

2.1.1.
Провеждане на информационни кампании за гражданите и бизнеса за възможностите за внедряване на 

ВЕИ в частни жилищни сгради и предприятия 
10

Общински 

бюджет

6 броя проведени 

информационни 

кампании

Община 

Несебър
Х Х Х Х Х Х

145

135

3.1.1.
Провеждане на обучения за усъвършенстване на специализираните знания и умения в областта на 

енергийната ефективност на експертите от общинска администрация Несебър
10

Общински 

бюджет

5 броя проведени 

обучения

Община 

Несебър
Х Х Х Х Х

3.1.2. 

Обособяване на служител/и в общинската администрация, с отговорност за координирането на 

цялостния процес на планиране, изпълнение и мониторинг на устойчиви енергийни политики на местно 

ниво

100
Общински 

бюджет
1 назначен служител

Община 

Несебър
Х Х Х Х Х Х

3.1.3. Наблюдение, оценка и актуализация на Програмата за енергийна ефективност 10
Общински 

бюджет

6 броя изготвени отчети за 

изпълнение на програмата; 

1 междинна оценка и 1 

актуализация (при 

необходимост)

Община 

Несебър
Х Х Х Х Х Х

3.1.4. Създаване на информационна система с база данни за енергийното потребление в община Несебър 15
Общински 

бюджет

1 внедрена 

информационна 

система

Община 

Несебър
Х

10

3.2.1.
Провеждане на информационни кампании, конференции, семинари и други срещи относно 

възможностите за подобряване на енергийната ефективност в община Несебър
5

Общински 

бюджет; 

Фондове на ЕС

6 броя проведени 

информационни 

кампании

Община 

Несебър
Х Х Х

3.2.2.
Създаване на партньорства с местни и регионални структури на гражданското общество и бизнеса за 

провеждане на съвместни инициативи за популяризиране на мерките за ЕЕ в домакинствата
5

Общински 

бюджет; 

Фондове на ЕС

1 създадено 

партньорство

Община 

Несебър
Х

Мярка 3.2. Повишаване на осведомеността на населението относно възможностите в сферата на 

енергийната ефективност

Мярка 2.1. Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сграден фонд

Специфична цел 3. Повишаване на информираността на заинтересованите страни и подобряване на 

местна политика в областта на енергийната ефективност

Мярка 3.1. Подобряване на административния капацитет за устойчиво енергийно потребление

Мярка 1.2. Поддържане на системата за улично и парково осветление

Специфична цел 2. Подобряване на енергийната ефективност в жилищния сектор
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Отчетна година 2018

Вид на задълженото лице:

Наименование на задълженото 

лице:

ЕИК / Булстат:

Област Община Населено място Улица №

Данни за общинската програма:

Наименование на програмата

GWh

GWh

#DIV/0! %

GWh

Данни за лицето, отговорно за управлението на енергийната ефективност:

Име на служителя:

Телефон и e-mail за контакт:

Дата: ......................................

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и 

за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

(Формата се попълва от органите на централната власт и местното самоуправление)

Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен носител в Агенция за устойчиво енергийно 

развитие не по-късно от 1 март и се публикуват на Интернет страниците на съответните държавни и 

местни органи.

(избира се от падащото меню)

(Име и фамилия на представляващия)

Изпълнение на целта на програмата за енергийни спестявания

Подпис: ........................................

Енергийни спестявания, доказани с издадени удостоверения

Цел на програмата за енергийна ефективност

Срок на програмата

Адрес:

Приета с Решение №/дата, месец, 

година



Приложение 2. Отчет за изпълнението на дейностите и мерките от програмите за енергийна ефектиовност

 - 
(избира се от 

падащо меню)
 -  - кв.м.  - 

(попълва се, 

ако има 

извършено 

обследване)

 - 

(избира се 

от падащо 

меню)

 - 
хил. 

лева
t/год.

хил. 

nm
3
/год.

t/год. t/год. t/год. MWh/год. MWh/год. MWh/год.
хил.лв./

год.

тона/

год.
год.  - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Иформация от 

извършено 

обследване - 

Предписани 

мерки

Изпълнени 

мерки за 

повишаване 

на 

енергийната 

ефективност

№ Тип на проекта Име на сграда
ИДЕНТИФИКАТОР 

(съгласно ЗКИР)
РЗП

№ на 

сертификат за 

ЕХ

Собственост

И
з
т
о

ч
н

и
ц

и
 н

а
 

ф
и

н
а
н

с
и

р
а
н

е

И
н

в
е
с
т
и

ц
и

и

Постигнат ефект

Пропан-

бутан

Дърва и 

биомаса

Ел. 

енергия

Топл.

енергия 

(ТЕЦ)

Течни 

горива 

общо

Общо

З
а
б

е
л

е
ж

к
а

Спестени горива годишно
Спестени енергии 

годишно

ОБЩО

горива и 

енергии

С
п

е
с
т
е
н

и
 

с
р

е
д

с
т
в

а
 

С
п

е
с
т
е
н

и
 е

м
и

с
и

и
 

C
O

2
 

С
р

о
к
 н

а
 

о
т
к
у
п

у
в

а
н

е

Въглища

Приро

ден 

газ
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