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Използвани съкращения 
°С - градус целзий 
dB - децибела 
NO - азотен оксид 
NO2 - азотен диоксид 
ал. - алинея 
БАН - Българска академия на науките 
БДЧР  - Басейнова дирекция Черноморски район 
БО - битови отпадъци 
БПК - биологична потребност от кислород 
ВиК - Водоснабдяване и канализация 
g/m/sс - грам на метър за секунда 
g/s - грам за секунда 
гр. - град 
dka - декар 
dm3/s - кубичен дециметър за секунда 
ЕМП - електромагнитни полета 
ЕО - екологична оценка 
ЗБР - закон за биологичното разнообразие 
ЗЗ - защитена зона 
ЗЗТ - закон за защитените територии 
ЗООС - закон за опазване на колоната среда 
ЗПТ - защитени природни територии 
ЗУТ - Закон за устройство на територията 
кв. - квартал 
kg/h  - килограм за час 
КПС - канална помпена станция 
к.к. - курортен комплекс  
ж.к. - жилищен комплекс 
l/s - литър за секунда 
m - метър 
m/s  - метър за секунда 
m21 - квадратен метър 
m3  - кубичен метър 
m3/год - кубичен метър годишно 
m3/s - кубичен метър за секунда 
mg/m3 - милиграм на кубичен метър 
МЗ - министерство на здравеопазването 
mkg/m3  - микрограм на кубичен метър 
млрд.m3/год - милиарда кубични метра годишно 
mm - милиметър 
ПВТ -подземно водно тяло 
МОСВ - министерство на околната среда и водите 
МП - магнитно поле 
МПС - моторни превозни средства 
МРРБ - министерство на регионалното развитие и благоустройството  
НЕМ - национална екологична мрежа 
НМ - национален мониторинг 
НВ - неразтворени вещества 
НСОСПД - национална стратегия за околна среда и план за действие 
ОВОС - оценка на въздействието върху околната среда 
ПДК - пределно допустима концентрация 
ПМ - пункт за мониторинг 
ПСОВ -  пречиствателна станция за отпадъчни води 
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1. Въведение 
Енергийното развитие на нашата планета е свързано с големи предизвикателства, 
пораждащи се от:  

- нарастване на населението на планетата; 
- подобряване на стандарта на живот; 
- изискванията за намаляване на замърсяването на околната среда; 
- намаляване на ресурсите от органични горива. 

 
Без енергия високо индустриализираната инфраструктура на човечеството ще колабира. 
Условно енергийните ресурси може да се разделят на невъзбновяеми и възобновяеми. В 
групата на първите попадат традиционните източници на енергия, които използваме масово 
в домовете си, в бизнеса и в транспорта. Към изчерпаемите и невъзобновяеми природни 
ресурси се пречисляват твърдите горива (въглища, дървесина), течните и газообразни горива 
(нефт и неговите производни - бензин, дизел и пропан-бутан; природен газ). Консумацията 
им е много бърза и запасите на част от тези суровини вече са относително намалели. 
Изкопаемите горива, като въглища, нефт и природен газ са 90% от първоначалните 
снабдители с енергия. Годишната консумация на нефт за всеки човек по света е около 1.8t.  
 
Според статистиката на British Petroleum, установеното време за изчерпване на запасите от 
изкопаеми горива е от порядъка на 60 години, като единствено прогнозата за запасите на 
въглища е около 224 години. Всичко това говори, че се нуждаем от промяна! Човечеството 
бавно, но сигурно, осъзнава този факт. 
 
Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) са тези, които се доставят на земята по естествен 
път и не се изчерпват – те постоянно се допълват. ВЕИ включват слънчева, вятърна, 
геотермална, хидро енергия, енергия на приливни и океански вълни и биомаса.  
 
Невъзобновяемите енергийни източници, каквито са органични горива, имат ограничени 
резерви и на сегашния етап почти не се добавят нови количества. По-тази причина 
невъзобновяемите източници стават все по-трудни за добив и тяхната цена непрекъснато 
нараства. Освен това добива на органични горива може да увеличи екологичните рискове 
(при сондиране или минни дейности).  
 
Използването на ВЕИ намалява зависимостта от органични горива, диверсифицира 
енергийните източници и намалява емисиите на парникови газове в атмосферата. Въпреки 
многото предимства някои ВЕИ технологии се използват много ограничено поради много 
високата цена спрямо невъзобновяемите енергийни източници. Поради тази причина, за тези 
енергийни източници се въвеждат определени субсидии или се подпомага тяхното 
използване посредством различни икономически стимули. 
 
Настоящата програма е разработена в съответствие с европейските нормативни актове, 
свързани с производството и потреблението на енергия, произвеждана от енергийни 
източници и транспонирани в българското законодателство. Основна роля играят следните 
европейски директиви: 

 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и Съвета за насърчаване 
използването на енергия от ВИ; 

 Директива 2012/27/ЕC на Европейския парламент и Съвета относно 
енергийната ефективност; 

 Директива 2006/32/ЕС относно крайното потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги;  

 Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и Съвета въвеждаща 
Европейска схема за търговия с емисии на парникови газове; 
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 Директива 2010/31/ЕC на Европейския парламент и Съвета относно 
енергийните характеристики на сградите. 
 
Във връзка с тези нормативни актове, страната ни е поела ангажименти, които трябва да 
бъдат изпълнени до 2020г. В отговор на изпълнението и приложението на Директива 
2001/77/ЕО, България трябваше да повиши с 11% дела на електроенергия от ВЕИ до 2010г., 
като страната ни е изпълнила своите задължения. Тази директива е отменена с Директива 
2009/28/ЕО, която поставя и по-високи изисквания към страната ни. Спрямо тази директива, 
България поема ангажимента да постигне 16% дял на ВЕИ в крайното енергопотребление на 
страната до 2020г., включително 10% дял на енергията от ВИ от потребление на енергия в 
транспорта. 
 
Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ, е средство за 
достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху 
околната среда от дейностите в енергийния сектор. Произведената енергия от ВЕИ е важен 
показател за конкурентно способността и енергийната независимост на националната 
икономика. 
 
Настоящата програма се изготвя в съответствие с Националния план за действие за енергията 
от възобновяеми източници (НПДЕВИ) и чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от 
възобновяеми източници (ЗЕВИ). Програмата е динамична и отворена като документ. Тя ще 
бъде периодично допълвана, съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в 
националното законодателството и други фактори със стратегическо значение. 

 
2. Цел на програмата 

2.1.Основна цел 
Насърчаване производството и използването на енергия от възобновяеми източници. 
 

2.2. Подцели 
Стратегическа цел 1: Оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни 
източници с оглед устойчиво и екологосъобразно социално- икономическо развитие. 

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

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

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

Стратегическа цел 2: Премахване на административните и информационни бариери пред 
развитието на ВЕИ и създаване на стимули за частни инициативи. 

Мярка 2.1. Облекчаване на административните бариери при използване на ВЕИ от 
домакинствата в общината. 

Мярка 2.2. Информационна осигуреност относно ВЕИ в общината. 
 
Общинската програма има за цел, чрез система от мерки и дейности на общинско ниво да 
насърчи използването на ВЕИ, с цел подпомагане на енергийната ефективност, като това ще 
допринесе за повишаване ефективността на икономиката, сигурността на 
енергоснабдяването и опазване на околната среда. С програмата ще се очертаят параметрите 
за развитие, ще се посочат източниците на финансиране и сроковете за изпълнение. Водещи 
в това отношение ще бъдат добрите национални и европейски практики, чрез които ще се 
постигне: 

 Подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия; 
 Подобряване качеството на живот на ползвателите; 
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 Гарантирано снабдяване на потребителите с енергия при минимални разходи; 
 Намаляване разходите за енергия в Общинския бюджет; 
 Изграждане/реиновация на инфраструктура, енергоспестяващо улично осветление, 

нови ВЕИ; 
 Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на 

проекти свързани с въвеждането и използването на ВЕИ;  
 Повишаване на нивото на информираност сред заинтересованите страни в частния и 

публичния сектор, както и сред гражданите във връзка с възобновяемите енергийни 
източници. 

 
Целите, посочени в настоящата програма, са изцяло съобразени с тези заложени в 
националните и регионалните стратегически документи, отнасящи се до развитието на 
района за планиране, енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми 
източници, а именно:  

- Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници; 
- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 

енергийни източници; 
- Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. 

 
3. ОЦЕНКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Енергийната зависимост показва степента, до която една икономика разчита на вноса, за да 
посрещне енергийните си нужди. Показателят се изчислява като нетен внос, разделен на 
сумата от брутното вътрешно потребление на енергия плюс морската бункеровка. Ядрената 
енергия се приема за местен източник, равен на трикратното количество произведена 
електрическа енергия от ядрени централи. 
 

Таблица 3 01:Енергийна зависимост на РБългария спрямо ЕС 28 
 

 Енергийна 
зависимост, % 

Енергийна 
зависимост твърди 

горива, % 

Енергийна 
зависимост газ, % 

Всички видове 
петролни 

продукти, % 
 ЕС 28 България ЕС 28 България ЕС 28 България ЕС 28 България 
2003г. 48.8 46.3 35.0 35.8 52.0 94.2 78.3 97.2 
2004г. 50.2 48.1 38.2 40.5 53.6 95.8 79.7 97.7 
2005г. 52.2 46.7 39.4 37.0 57.1 87.7 82.2 102.2 
2006г. 53.6 45.6 41.7 35.2 60.3 89.9 83.4 98.5 
2007г. 52.9 50.7 41.5 38.9 59.5 91.5 82.3 100.0 
2008г. 54.7 51.7 44.9 42.6 61.7 96.2 84.3 98.7 
2009г. 53.7 45.1 41.1 27.3 63.4 98.6 83.5 101.4 
2010г. 52.8 39.6 39.5 24.7 62.1 92.6 84.4 101.0 
2011г. 54 36 41.7 24.4 67.1 86.1 85.1 97.7 
2012г. 53.3 36.1 42.2 21.4 65.8 83.3 86.4 96.9 
2013г. 53.2 37.8 44.2 16.4 65.3 93.2 87.4 103.7 

 
Източник:Евростат 

 
Въпреки осъществените през последните години подобрения, предоставените данни дават 
ясна картина, че България остава една от енергийно интензивните икономики в Еропейския 
съюз. Голям процент от консумацията на енергия в страната се покрива от вноса на газ и 
суров петрол от съседни страни. Увеличаващата се зависимост на икономиката от вноса на 
енергия поставя на дневен ред необходимостта от намаляване на енергийното потребление, 
използване на местни и възобновяеми източници на енергия, диверсификация на 
източниците и трасетата за доставка на енергия отвън. Поради тази причина е разработена 
политика в сферата на ВЕИ, която има за цел да увеличи процента енергия, генерирана от 
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възобновяемите източници спрямо общата консумирана енергия. Същевременно държавата 
стимулира по ефективно използване на енергията чрез иницииране и подкрепа на мерки за 
енергийна ефективност. 
 
Таблица 3-02:Дял на енергията в България от ВЕИ, в съответствие с Директива 2009/28/ЕО 

 
 2004г.  2005г.  2006г.  2007г.  2008г.  2009г.  2010г.  2011г.  2012г.  2013г. 

Възобновяема електроенергия, ktоe 
Водна 
енергия 278.3 290.8 299.7 306.7 325.1 336.6 352.9 353.8 355.9 368.1 

Вятърна 
енергия 0.1 0.5 1.7 3.5 9.8 23.9 52.0 69.0 89.4 104.9 

Слънчева 
енергия 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3 8.7 70.0 117.0 

Твърди 
биогорива 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.5 1.7 3.2 5.6 8.2 

Други ВЕИ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.3 1.6 0.0 1.4 
Общо RES-E 278.4 291.3 301.5 310.2 336.3 361.5 409.1 436.2 520.9 599.7 
Производство 
на 
електроенерг
ия от всички 
източници 

3,056.5 3,129.1 3,246.7 3,307.1 3,374.0 3,207.9 3,230.5 3,384.5 3,290.7 3,171.8 

RЕS-E, % 9.11 9.31 9.29 9.38 9.97 11.27 12.66 12.89 15.83 18.91 
Възобновяеми източници в транспорта 

Общо (ВЕИ) 7.1 7.1 12.1 9.1 10.8 11.8 20.9 8.1 6.1 110.9 
Общо гориво 
използвано в 
транспорта 

1,875.1 2,021.1 2,148.9 2,053.1 2,224.2 2,170.9 2,109.0 2,136.7 2,278.9 1,970.6 

RES-T, % 0.38 0.35 0.56 0.44 0.49 0.54 0.99 0.38 0.27 5.63 
Възобновяеми енергийни източници на отопление и охлаждане 

Общо (ВЕИ) 721.7 740.7 791.2 732.8 817.8 811.5 974.3 1,043.3 1,122.0 1,142.5 
Общо, изразх
одвано 
гориво 

5,132.1  5,193.3  5,349.5  5,286.5  4,727.6  3,742.3  3,991.1  4,192.6  4,075.8  3,913.3 

RES – 
H&C, % 14.06 14.26  14.79 13.86  17.30  21.69  24.41  24.88  27.53  29.20 

 
Брутно крайно потребление на енергия от възобновяеми източници,  

съгласно чл.5 от Директива 2009/28/ЕО, в 1000 т.н.е. 
1.на 
електроенерг
ия от ВЕИ 

272.3 285.1 295,7 304.4 330.6 355.0 403.3 430.2 515.8 594.5 

2.топлинна 
енергия и 
енергия за 
охлаждане 

721.7 740.7 791.2 732.8 817.8 811.5 974.3 1,043.3 1,122.0 1,142.5 

3.транспорт 6.1 6.2 11.2 8.1 9.8 10.2 19.2 6.0 5.1 109.4 
1+2+3 1,000.1  1,032.0  1,098.1  1,045.4  1,158.3  1,176.8  1,396.8  1,479.5  1,642.9  1,846.4 

Брутно крайно потребление на енергия,съгласно чл.2(e) от Директива 2009/28/ЕО,  
 10,568.6  11,009.1  11,446.6  11,287.4  11,009.5  9,652.3  9,888.2  10,307.8  10,237.3  9,658.9  

Корекция, съгласно чл.5 (6) от Директива 2009/28/ЕО 
 10,581.4  11,025.8  11,469.2  11,312.1  11,037.1  9,684.6  9,926.0  10,350.3  10,284.3  9,723.4 
Дял на енергията от възобновяеми източници в брутно крайно потребление на енергия, % 
ВЕИ, % 9.45  9.36  9.57  9.24  10.49  12.15  14.07  14.29  15.97  18.99 

 
Източник:Евростат 
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От представените данни, е видно, че в страната делът от възобновяеми източници в брутно 
крайно потребление на енергия се е увеличил от 9,45% през 2004 до 18,99% през 2013г. Това 
е доказателство за постоянен напредък към постигане на целите „20/20/20“ по отношение на 
климат/енергия, заложени в Стратегията на ЕС за растеж и развитие „Европа 2020“, а именно 
емисиите на парникови газове трябва да бъдат намалени с 20% в сравнение с 1990г., делът на 
възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия трябва да нарасне до 20% 
и енергийната ефективност да се подобри с 20%. 
 
На следващата фигура са представени общите емисии на парниковите газове (ПГ) по сектори 
за периода 1988–2013г. в Gg СО2-екв. Включени са и количествата погълнат СО2 от горите, 
което води до понижаване на емисиите. 
 

 
Фигура 3-01: Общи емисии на парникови газове по сектори за периода 1988 – 2013г.,  

Gg CO2  - екв; Източник: ИАОС , Национален доклад за инвентаризация на емисиите на ПГ 
за 2013г.  

 
През 2013 г. емисиите на ПГ са най-ниски за целия наблюдаван период и са под 43000 Gg 
CO2 - екв. Анализът на данните показва, че сектор “Енергия” има най-голям дял от общите 
емисии на ПГ през 2013 г. – 74,0%. На второ място е сектор „Селско стопанство” – 10,8% и 
на трето е сектор  “Отпадъци” с 7,8% от националните емисии. 
 
Енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и пестенето на енергия са 
най-евтините, най-безопасните, най-сигурните и най-приемливите от гледна точка на 
природата и обществото начини да се постигне ограничаване на емисиите на парникови 
газове в енергийния сектор. При високо ниво на инвестиции за развитието на 
нетрадиционните източници на енергия, слънчевата енергетика може да обезпечи 10% от 
общата световна енергия през 2020 година, ветровата енергия -15%, хидроенергията - от 
порядъка на 9%. 
 
4. ОЦЕНКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО СЕКТОРИ 
В резултат на децентрализацията и приватизацията в енергийния сектор общините 
придобиват нови функции, които ги поставят в различни роли, а именно: като консуматор на 
енергия, като производител и доставчик на енергия; като регулатор и инвеститор в областта 
на местната енергетика и като източник на мотивация за по-ефективно производство и 
консумация на енергия с цел опазване на околната среда. Рационалното използване на 
енергията вече е грижа и на местните власти, за което е нужно предприемане на мерки като 
преминаване на отоплителните котли от нафта на дърва (трески, пелети) или природен газ , 
топлоизолация на общински сгради, оптимизация на уличното осветление, използване на 
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природен газ (при газификация и заместване на 20% от електропотреблението) и повишаване 
на дела на електроенергията, произведена от възобновяеми източници на енергия. 
 
В Община Несебър биомасата е основният източник на енергия, който се прилага от 
домакинствата и сектора на услугите. Голяма процент от домакинствата и дружествата в 
сектор услуги се отопляват основно с дърва и твърди горива. Печките и горивните 
инсталации, които се използват от тях, обаче, са с ниско КПД, като липсват модерни горивни 
камери. В селското стопанство, освен дърва, за отопление се използват още твърди 
селскостопански отпадъци, които се генерират при отглеждането на земеделски култури. 
Твърдите селскостопански отпадъци имат различни качествени показатели, които са особено 
важни за осигуряването на стабилен горивен процес. 
 
Друг ВЕИ с приложение в Общината е слънчевата енергия. В землището на село Раковсково 
е изграден соларен парк „Раковсково 1“, с обща инсталирана мощност 2 МW. Соларният 
парк е въведен в експлоатация от 2011г, като за периода от м.юли до м. декември 2011г., 
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 000m2 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 2012г., като всяка от ФтЕЦ "Креми – 
Приселци2" и ФтЕЦ "Креми - Приселци 3" са с мощност 25 kW и площ от 0.5dka, 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“. Съгласно данни на ДКЕВР централата е генерирала следните количества ел. 
енергия, представени в следващата таблица. 
 

Таблица 4-01: Количество продадена енергия от ФтЕЦ „Кери-Оризаре“ 
 

ФтЕЦ 
„Кери – 

Оризаре“ 

Местоположение 
Период и количество продадена 

енергия, MWh 
2009г. 2010г. 2011г. 

земл. с.Оризаре, Общ.Несебър, Област Бургас 16.451 17.737 31.4243 
 

Източник: ДКЕВР 
 

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 70kW. Инсталацията е разположена на площ от 1.75dka и 
е въведена в експлоатация през 2010г.; 

- 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 120kW 
и е въведена в експлоатация през 2010г. 
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Таблица 4-02: Количество продадена енергия от ФтЕЦ за периода от 2010 – 2011г. 
 

ФтЕЦ Местоположение 
Период и количество продадена 

енергия, MWh 
2010г. 2011г. 

ФтЕЦ  
„ГИТ Несебър“ ж.к. „Черно море“, гр. Несебър Област Бургас 17.737 31.4243 

ФтЕЦ  
„Слънчев бряг“ к.к. „Слънчев бряг-изток“, Община Несебър 117.50296 125.28504 

Източник: ДКЕВР 
 
По „Програма за развитие на селските райони“ - Мярка 312, договорено към 31.12.2014г. е 
изграждането на фотоволтаична централа в с.Гюльовца, Община Несебър, Област Бургас. На 
бенефициента „Дигео“ ЕООД ще бъде отпусната субсидия на стойност 152 750.40 лв. 
Предвижданията са ФтЕЦ да е с обща инсталирана мощност 29,4 kW. 
 
Слънчева топлина енергия се генерира и от домакинства и от много хотели на територията 
на Общината. Тя се използва за затопляне на вода чрез слънчеви термални колектори и за 
производство на електрическа енергия чрез фотоволтаични модули. 
 
Изследванията по въпроса за енергийния потенциал на вятъра показват, че в района 
съществуват възможности за развитието на ветроенергетиката, но те са ограничени в 
сравнение със Североизточния район, тъй като не попадат в т.н. „ Зона на голямата 
ветроенергетика“. Тази зона включва територии, където средногодишната плътност на 
ветровия поток превишава 200 W/m2 и средната многогодишна скорост на вятъра е по-
голяма от порядъка на 6–7 м/сек, като броят на часовете през годината със скорости, 
превишаващи указаните, е над 70–85%. Неколкократно са извършвани опити за алтернативен 
добив на ел. енергия, чрез използване силата на вятъра. 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. 
 
Общината е бедна на водни ресурси. На територията й 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 1998г. За периода 2010г.-2011г. количеството 
продадена енергия от ВЕЦ „Порой“ е следното: 

 
Таблица 4-03: Количество продадена енергия от ВЕЦ „Порой“ 

 

ВЕЦ 
„Порой“ 

Местоположение Обща инсталирана 
мощност, MW 

Период и количество продадена 
енергия, MWh 

2010г. 2011г. 
землище с.Оризаре, 

Общ.Несебър, Област Бургас 0.64 933.752 274.586 
 

Източник: ДКЕВР 
 

През февруари 2015г., при извършена контролна дейност на БДЧР, в изпълнение на чл.188, 
ал.3 от ЗВ и Заповед РД-1092/21.12.2010г. на Министъра на ОСВ е установено, че ВЕЦ 
„Порой“ не е в експлоатация и не са използват водни количества за производство на ел. 
енергия. 
 
В транспортния сектор на Общината не се прилагат биогорива и/или електромобили. 
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На територията на Общината, към настоящия момент продължават да се изпълняват 
дейности включващи - саниране на публични и жилищни сгради, използване на слънчева 
енергия в инсталации за битово отопление, изграждане на генериращи мощности, базирани 
на възобновяеми енергийни източници и енергоспестяващо осветление на населените места. 
Има интерес към изграждането на ко-генерационни инсталации за производство на 
електроенергия и топлоенергия от биомаса – начин на оползотворяване на растителни и 
животински отпадъци. 
 
5. Законодателна рамка 
Законодателната рамка в България, свързана с насърчаване оползотворяването на потенциала 
на възобновяема енергия, се определя от следните закони, програми и планове: 
 Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ); 
 Закон за енергетиката (ЗЕ); 
 Закон за устройство на територията (ЗУТ); 
 Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 
 Закон за биологичното разнообразие (ЗБР); 
 Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ); 
 Закон за горите; 
 Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото 

прилагане; 
 Закон за водите; 
 Закон за рибарство и аквакултурите; 
 Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и 
разпределение на електрическа енергия (ЗУТ); 

 Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми (ЗООС); 

 Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на 
електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ); 

 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството 
(ЗУТ); 

 
6. Профил на Община Несебър 
 6.1. Географско местоположение 
Община Несебър се намира в Югоизточна България. Разположена в североизточната част на 
Бургаска област, Община Несебър граничи: 

- на север с общините Бяла и Долни Чифлик; 
- на запад с община Поморие; 
- на изток с Черно море. 
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Фигура 6-01: Карта на Община Несебър 
 
На територията на Община Несебър се разграничават три зони: крайбрежна, равнинна и 
планинска. Общината, обхваща части от Старопланинското и Бургаското черноморско 
крайбрежие. В Старопланинския сектор се включват части от Еминската планина 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. Релефът е слабо разчленен, низинен до 200 m. 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 7 - около 1500 dka , вкл. 670 dka дюни. 
 
Община Несебър се отличава с благоприятно туристико – географско положение и добра 
транспортна достъпност. През територията на общината преминава Републикански път I-9, 
пресичащ 3 области: Добричка, Варненска и Бургаска, който е част от Европейската пътна 
мрежа, категоризиран под № Е-87. Общата дължина на републиканската пътна мрежа, 
обслужваща територията на общината е 80,8 km, от които 42,4 km е дължината на 
първокласния път І-9, а третокласната пътна мрежа е с обща дължина 38,4 km. 
 
По отношение на водни ресурси, Община Несебър е бедна на повърхностно течащи води, 
които представляват само 1,64 % от цялата й площ. Територията на общината се пресича от 
долините на реките Хаджийска, Козлука, Курудере и техните притоците, както и граничната 
с област Варна р.Двойница. Речният отток е с подчертан сезонен характер. Установен е 
значителен обем от пресни подземни води в терасните отложения на река Хаджийска. Едно 
от най-ценните природни богатства на общината е морската вода. 
 
 
 



Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Несебър 

13 
  

6.2. Площ, брой населени места, население 
Община Несебър се простира на 420,443 km2. Общата площ на общината представлява 5,43% 
от площта на Област Бургас, чиято територия е 7748,1 km2 и 14,3% от територията на 
Република България. 

 
Таблица 6-01: Показатели за територията на Община Несебър 

 

Индикатор Мярка Стойност 
Територия на Област Бургас km2 7748.1 
Територия на Община Несебър km2 420.443 
Населени места брой 14 
Население на Община Несебър брой 25 729 
Население в градовете брой 17 523 
Население в селата брой 8 206 

 
Голяма част от територията на общината е заета от гори и земи в защитени територии, които 
са с обща площ 233,9 hа. Поземления фонд на Община Несебър е разпределен, както следва: 

 
Таблица 6-02: Поземления фонд на Община Несебър 

 

Поземлен фонд Площ, dka Площ, % 
Земеделска земя 168 200 

40.01 o в т.ч. обработваема площ 
o в т.ч. поливна площ 

121 606 
40 874 

Гори 221 896 52.78 
o общинските гори 106 608.986 

Населени места и други 
урбанизирани територии 15 266 3.63 

Водни течения и водни площи 6 919 1.64 
Територии за добив на полезни 
изкопаеми 6 220 1.48 

Транспорт и инфраструктура 1 942 0.46 
 
Териториалните граници на общината, обхващат 14 селища, от които 3 града и 11 села, както 
и курортния комплекс Слънчев бряг. 

 
Таблица 6-03: Населени места в Община Несебър 

 

Населени места Площ, dka 
гр. Несебър 31.852 
гр. Обзор 36.779 
гр.Свети Влас 36.125 

с.Баня 65.177 
с. Емона 35.34 
с. Гюльовца 25.425 
с. Кошарица 48.478 
с. Козница 8.958 
с. Оризаре 32.157 
с. Паницово 26.451 
с. Приселци 20.234 
с. Раковсково 19.855 
с. Равда 11.402 
с. Тънково 22.21 
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Административен център на общината е гр.Несебър, обявен за архитектурен и 
археологически резерват през 1956 г., а през 1983 г. културните паметници в града са 
прибавени към списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство и е един от най-
древните градове в Европа. Според данни публикувани в НСИ, общото население на Община 
Несебър към 31.12.2014г. е 11 756 жители. От тях 68,1%, а именно 17 523 жители, обитават 
градовете и 39,1% - 8 206 в селата. Под наименованието голямо населено място, попадат 
населени места, чието население наброява от 2 000 до 5 000 души. Такова село на 
територията на общината е с.Равда. Средни села с население от 1000 до 2000 души 
са: с.Оризаре, с.Кошарица, с.Тънково и с.Гюльовца, малко село с население от 200 до 1000 
души е с.Баня, а много малки с население под 200 души са пет села – Раковсково, Паницово, 
Приселци, Емона и Козница. Значението на протичащите демографски процеси се подсилва 
от обстоятелството, че те оказват силно влияние върху основните системи на обществото: 
икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита. 
Град Несебър е важен транспортен център с туристическо значение и добре развито 
пасажерско пристанище. 
 
Населението на Община Несебър по данни към 31.12.2014г. по местоживеене и пол е 
представено в Таблица 6-04. 

 
Таблица 6-04: Население на .Община Несебър по местоположение и пол 
 

години 2012 2013 2014 
 общо градове села общо градове села общо градове села 
мъже 11 780 7 889 3 891 12 184 8 191 3 993 12 744 8 600 4 144 
жени 11 854 8 061 3 793 12 297 8 382 3 915 12 985 8 923 4 062 
всичко 23 634 15 950 7 684 24 481 16 573 7 908 25 729 17 523 8 206 

 
Източник: НСИ 
 

От предоставените данни е видно, че сегашната демографска ситуация в общината се 
характеризира с прираст на населението, както в градовете, така и в по – малките населени 
места и подобряване на показателите за раждаемостта, което води до положителен естествен 
прираст през последните години. Все още основни негативни демографски проблеми, 
характерни не само за Община Несебър, са високото равнище на общата смъртност, 
остаряването на населението и отрицателния баланс от външномиграционните процеси. 
 

Таблица 6-05: Естествено движение на населението за Община Несебър 
 

Община 
Несебър Живородени Умрели Естествен прираст 

години всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 
2011г. 290 150 140 283 171 112 7 -21 28 
2012г. 313 150 163 291 158 133 22 -8 30 
2013г. 318 170 148 287 159 128 31 11 20 
2014г. 329 175 154 279 151 128 50 24 26 

 
Източник: НСИ 
 

6.3. Сграден фонд 
Сградният сектор, включващ жилищни, общински и търговски сгради е най-големият 
потребител на енергия, отговорен за около 40% от въглеродните емисии. Той има значителен 
потенциал за икономия на енергия с минимални инвестиционни разходи. Това ще доведе до 
намаляване на консумираната енергия, , увеличаване на заетостта и насърчаване на местното 
развитие, както и до благоприятно въздействие върху околната среда. 
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След 2020г. всички нови сгради трябва да отговарят на стандарт за нетно енергийно 
потребление „близо до нула”. Мярката за нулево енергийно потребление на сградите е 
заложена и в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници на 
България, който обхваща периода 2010-2020 г. Според Плана, целта за нулево енергийно 
потребление трябва да бъде въведена преди 2018г., като това изисква използването на 
значително ниво възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) интегрирани в сградите, 
въвеждането на интегрирани системи за управление на енергията (EMS) и налагането на 
нови бизнес отношения потребител – доставчик/снабдител. Изискването поставя сериозни 
задачи пред държавната администрация и строителния отрасъл при проектирането на сгради, 
определянето на технологията за производство на строителни материали, методите на 
строителство, сградната типология, с цел прилагане на мерки за енергийна ефективност. 
Най-общо казано сградна типология е класификация на параметрите, отнасящи се до 
сградите. Тя се фокусира върху сградните характеристики, отнасящи се до енергийната 
консумация.  
 
Таблица 6-06:Класификация на влезлите в експлоатация сгради на територията на Община Несебър 
 

Показател Мерна 
единица 2010г. 2011г. 2012г. 

Жилищен фонд 
Жилищни сгради Брой 6625 8964 9082 

По материал на външните стени на сградата 
стоманобетонни и 
панелни Брой 1934 2677 2795 

тухлени Брой 4474 6091 6091 
други Брой 217 196 196 
жилища  Брой 19100 61689 62289 

Показател Мерна 
единица 2010г. 2011г. 2012г. 

По брой на стаите 
едностайни Брой 2457 18653 18746 
двустайни Брой 6732 24643 24852 
тристайни Брой 5267 11777 11935 
четиристайни Брой 2543 4017 4059 
петстайни Брой 852 1099 1136 
с шест и повече стаи Брой 1249 1500 1561 
полезна площ кв. м 1429571 3928575 3981803 
жилищна кв. м 901949 2745364 2780331 
спомагателна кв. м 350098 665862 677479 
площ на кухни кв. м 177524 517349 523993 

 
Източник: НСИ 

 
Със заложените в Директива 2009/28/ЕО цели, новите сгради трябва да задоволяват сами 
енергийните си нужди от възобновяеми източници. Те могат да се постигнат най-вече с 
инсталирането на слънчеви панели по покривите на новостроящите и съществуващи сгради. 
За обществените сгради срокът да отговорят на тези изисквания е началото на 2018 г. 
 
Държавата и общините притежават и управляват голям брой сгради. В тази връзка те са 
основната движеща сила за използване на енергията възобновяеми източници за отопление 
и/или охлаждане. 
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Според данни на Националния Статистически Институт в последните години се наблюдава 
тенденция на леко увеличаване на строителството на жилищни сгради спрямо минали 
години. Ръстът е най осезаем по Черноморието, където новопостроените жилищни сгради са 
36% от всички в страната. В Бургаския регион за периода 2000г.–2011г. завършените и 
въведени в експлоатация жилища са 86 938 бр., което е почти два пъти повече от сградите 
реализирани през строителния бум в периода 1970г.-1979г. Но докато през този период 
строителството е сравнително равномерно разпределено по всички региони в страната, в 
последните 11 г. е съсредоточено в трите Черноморски области – Бургас, Варна  и Добрич, с 
превес на югоизточните общини, като първенец е Община Несебър с 50 476 жилища, 
построени в този период, спрямо 45 731 жилища, построени в цяла Варненска област.  
 
Конституцията на Република България в чл.136, ал.2 дава статут на юридическо лице на 
българската община и право на собственост. Имотите публична общинска собственост са 
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, за 
културни, образователни, детски, младежки, спортни и социални мероприятия от общинско 
значение. Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи, 
непопадащи в обхвата на публичната собственост в т.ч. незастроени парцели и имоти в 
селищните територии, предназначени за жилищно строителство, обществени, 
благоустройствени и комунални мероприятия, имоти построени или придобити от общината 
по друг начин, които нямат публичен характер. 
 

Таблица 6-07: Сграден фонд на Община Несебър, Източник: ОбА 
 

Община Несебър 
Сгради Брой 

Административни сгради 61 
Жилищни сгради    2 
Други сгради 82 

 
 
На територията на община Несебър функционират 9 училища, общински детски комплекс 
/ОДК/, обединена общинска школа по изкуствата, 5 обединени детски заведения /ОДЗ/ и 6 
целодневни детски градини /ЦДГ/. Община Несебър като собственик на сграден фонд 
„Образование“ е длъжна да осигурява добри условия за качествен образователен и 
възпитателен процес, чрез прилагане на мерки за подобряване на енергийната ефективност и 
микроклимата в сградите, което води до намаляване на разходите за отопление и повишаване 
качеството на работната среда. В резултат на изпълняване на своите задължения, през 2012г. 
е реализиран проект „Подобряване на енергийната ефективност на ОДЗ " Обзорче" гр.Обзор, 
ЦДГ„Радост“  с.Оризаре, ЦДГ „Детски свят“ с.Кошарица, ОДЗ "Калина Малина" гр.Несебър, и 
ПГ по туризъм "Иван Вазов" к.к Слънчев бряг в община Несебър“, съфинансиран от ЕФРР и 
националния бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, като 
финансовия принос на Община Несебър е в размер на 15% от общата сума на проекта. 
 
В Община Несебър съществуват предпоставки и са налице възможности за задоволяване на 
енергийните потребности на общинските сгради и постепенно преминаване и прилагане 
принципите на „зелената“ икономика. Икономията на енергия при крайната консумация в 
общинските обекти може значително да облекчи общинските бюджети и да стане 
предпоставка за намаляване на цените и за повишаване на качеството на услугите, които 
общината предлага на населението.  
 
6.4. Промишлени предприятия 
На територията на община Несебър не са разположени големи промишлени обекти. 
Промишлеността е традиционно слабо развита. Тя има предимно спомагателна роля, без 
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значим принос в устойчивата икономика и е насочена главно към обслужване на 
туристическия сектор. Има малки предприятия и то предимно в сферата на 
дървообработващата и хранително-вкусовата промишленост, за които няма данни за 
енергийното потребление и потребление на енергия от възобновяеми източници в 
промишлените системи. Основните подсектори на преработващата промишленост са 
“Производство на неметални суровини” и “Производство на хранителни продукти и 
напитки”. Възможността за развитие на конкурентен аграрен сектор, в т.ч. и хранително-
вкусовата промишленост е залегнала и в Общинския план за развитие на Община Несебър 
2014-2020г. Към момента тя се развива предимно в малки цехове, като съществуват 
възможности за изграждането на промишлена зона на нейна територия, която да предлага 
съвременна инфраструктура за развитие на малкия и среден бизнес. Общината има идея за 
изграждане на малки и средни предприятия във вътрешните селища. Тези обекти ще се 
занимават с подготовката на хранителни продукти, чийто крайни потребители ще бъдат 
хотелите в общината. В този сектор на територията на Общината не се прилагат 
възобновяеми източници на енергия. 
 
6.5.Транспортна инфраструктура 
Пътна инфраструктура на Община Несебър: 

 Републикански път І-9, част е от европейската пътна мрежа и в частност от път Е-87. 
Участъкът преминаващ през територията на Община Несебър, свързва градовете 
Бургас и Варна. 

 Републикански път ІІІ-906 (Варна-Обзор-Дюлино, Каблешково-Бургас) е следващият 
по значение на територията на Общината. Чрез него се осъществява транспортната 
връзка между селата Оризаре - Гюловци – Паницово. 

 Републикански път ІІІ-9061, обслужващ населените места Слънчев бряг – Тънково. 
 Общинската инфраструктура е съставена от бивши четвъртокласни пътища, с обща 

дължина 49,7km. 
 
Пътищата на територията на цялата община са добре поддържани. Локалният транспорт в 
Несебър е огранизиран с мини влакчета, които свързват старата с новата част. В 
транспортно-комуникационно отношение общинският център – гр. Несебър, има бърз и 
лесен достъп до ключовите икономически центрове в страната. В Община Несебър 
функционира организиран междуградски автобусен транспорт. Несебър е свързан с 
автобусни линии до много градове в страната. Редовен транспорт свързва Бургас и Поморие 
с Несебър и Слънчев бряг. Редовни градски автобуси обслужват гр. Несебър и го свързват с 
к.к. Слънчев бряг, с.Равда, Свети Влас и по - малките населени места в общината. 
 
Община Несебър не разполага с ЖП гара. Най-близката се намира в гр.Бургас, на около 40 
km. Редовни автобуси свързват Бургаската ЖП гара с населените места в Община Несебър. 
Пътуването между гр.Бургас и гр.Несебър може да се осъществи и по вода. Често могат да се 
наемат местни превозвачи по вода до различни точки на залива. 
 
Таблица 6-08: Брой обслужващи автомобили на територията на Община Несебър към м.май 2015г. 
 

Населено място Брой 
Община Несебър 
Администрация-служебни автомобили 26 
БКС-Община Несебър 54 
Общо: 80 
Кметство Равда 
Автомобили – бензин 2 
Автомобили – дизел 13 
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Общо: 15 
Свети Влас 
Автомобили - служебни 7 
БКС – Свети Влас 22 
Общо: 29 
Кметство Обзор 
Автомобили - служебни 18 
Сметоизвозващи машини 8 
Общо: 26 

 
Източник: ОбА 

 
Към горе декларираните превозни средства са включени леки автомобили, автобуси, товарни 
автомобили, сметоивозващи и метометачни машини. С оглед намаляване на разходите за 
горива за транспорта и ограничаване на емисиите парникови газове, общината ще търси 
възможност да замени някои транспортни средства с такива, които да са с по - ниска 
консумация на гориво. 
 

Таблица 6-09: Извършени разходи за сметоизвозваща техника към 31.12.2014г. 
 
 
 
 
 

Източник: ОбА 
 

В общината няма електромобили и хибридни автомобили. Използването на екоавтомобили, 
включително такива, захранвани с електроенергия, произведена от ВЕИ е още една стъпка 
към изграждане на българските "зелени" градове на бъдещето и на необходимата за тях 
инфраструктура. 
 
6.6. Селско стопанство 
Най-съществено значение за икономическия растеж на общината имат три отрасъла - 
туризъм, селско стопанство и търговия. В съответствие с климатичните и почвените условия 
Община Несебър е с исторически традиции и с подходящи предпоставки за развитие на 
лозарството и овощарството - с приоритетно значение е отглеждането на праскови. В 
общината съществуват добри възможности и за развитие на технически култури - особено на 
слънчоглед. Почти цялото количество от растителните селскостопански остатъци в Община 
Несебър все още се използва за други цели, не и за производство на енергия. Изключение 
правят известни количества клони от резитбата на овощни дървета и лозя, царевични 
какалашки и отчасти твърдата биомаса използвана предимно като гориво за отопление в бита. 
 
Развитието на енергийната ефективност в селското стопанство до голяма степен се 
предопределя от селскостопанската политика, която се провежда в общината. Енергийната 
ефективност в селското стопанство се свързва с възможностите за използване на някои 
видове селскостопански растения и култури като енергиен източник, част от които са: 
зърнено-житни, маслодайни, зеленчуци, трайни насаждения, затревени площи и ливади 
Годишно при производството на растениевъдна продукция от основните култури, след 
прибиране на реколтата се получава остатъчна биомаса, като най-висок относителен дял от 
растителните отпадъци заема сламата. Тя може да се използва за енергодобив - за отопление 
и за сушене на зърно в селскостопанските ферми и др. 
 

БКС Разходи за гориво, лв. 
БКС - Несебър 440 180 
БКС – Свети Влас 163 500 
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Животновъдството в Община Несебър е традиционен отрасъл. Най-развито е 
птицевъдството, овцевъдството и пчеларството. 
 
Таблица 6-10: Регистрирани земеделски и животновъдни стопанства в периода 2010-2013 г., 
 

Видове стопанства Период /години/ 
2010 2011 2012 2013 

земеделски 55 68 79 65 
животновъдни 68 64 82 72 

 
Източник: ОД „Земеделие“ 

 
Голяма част от територията на общината е заета от гори, която представлява 52,78% от 
общата площ на Община Несебър. Иглолистните гори са разпространени на площ от 
13 439,377 dka, а широколистните - на 93 169,609 dka. 
 
 

Таблица 6-11: Гори и земи от общинския горски фонд 
 

№ Населено място Площ, dka 
1. Баня 21 114,768 
2. Гюловца 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: Общински план за развитие на Община Несебър 2014-2020г. 

 
Около 70% от територията на горския фонд (15 352,0hа) са гори и земи, основно с 
дървопроизводителни и средообразуващи функции. Значителна е площта на защитните и 
рекреационни гори и земи – 6 836,5 hа (30,4%). От тях най-голям дял имат рекреационните 
гори и земи (лесопарковете “Слънчев бряг”, Несебър” и “Обзор”, както и курортните гори). 
 
Държавно ловно стопанство “Несебър” разполага с два разсадника: “Поморие” и “Порой”. 
Двата разсадника са разположени върху обща площ от 410dka. “Порой” е един от малкото 
базови разсадници на България, при който по дългосрочна програма се произвеждат 
дръвчета за залесяване - за създаване на нови гори и за рекултивация на терени (насипи и 
кариери), както и за крайпътно залесяване. Дърводобивната дейност на стопанството 
осигурява качествени дървени трупи, дърва за огрев и технологична дървесина. През 
последните години се работи по европейска програма „Life plus“, която осигурява 
финансиране именно за възстановяване на коренните видове там, където са внесени преди 
години нехарактерни за района иглолистни. 
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Таблица 4-09: Санитарни сечи на територията на Община Несебър за периода 2012г.-2014г.,в m3 

 

№ Години Стояща 
маса 

Лежаща 
маса Едра Средна Дребна Дърва 

1 2012 2170 17334 31 0 0 1703 
2 2013 10590 6784 512 1526 369 4377 
3 2014 1044 6258 411 1743 458 3646 

Общо: 23200 14776 954 3269 827 9726 
 

Източник: ДЛС „Несебър“ 
 

Подпомагането на сектора е сред основните приоритети в Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. По данни на Държавен Фонд Земеделие към април 
2015г. за реализиране е одобрен проект "Залесяване на 132 dka общински земи в землището 
на с.Оризаре, община Несебър" по мярка 223- „Първоначално залесяване на неземеделски 
земи“, като на бенефициетът - Община Несебър е отпусната субсидия в размер на 73 468 лв. 
 
Възобновяемите енергийни източници могат да бъдат част от устойчивото развитие на 
земеделието и животновъдството в Община Несебър. Те могат да допринесат за подобряване 
на енергийната ефективност на селскостопанските сгради и производство и опазването на 
околната среда посредством намаляването на емисиите на парниковите газове. В сектора на 
селското стопанство ВЕИ могат да намерят приложение при транспорта на топлинна 
енергия, отопление на стопански сгради, оранжерии, сушилни, обори както и транспорт на 
гореща минерална вода и в биогазови инсталации.  
 

6.7. Външна осветителна уредба 
Осветителните тела осигуряващи уличното и парково осветление на общината са натриеви, 
енергоспестяеми и металохалогенни.  
 
Уличното осветление на Община Несебър се захранва от табла „Улично осветление“, 
монтирани до фасадата на трафопостовете, разпределителни касети и фасади на сгради. 
Мрежата е изградена от подземно положени кабели НН, както и въздушни кабели тип ПВА-
1 и френска осукана мрежа Аl/R 2x16mm2. Управлението на улично осветление е 
прецизирано с фотоклетки, които спомагат за оптимизиране на годишната консумация на 
електроенергия. През зимния период от годината (6 месеца), уличното осветление работи в 
интервала от 17:00 – 06:00 (13 часа), през останалите 6 месеца, обхващащи летния период, 
уличното осветление в Община Несебър работи в интервала от 20:30 – 05:00 (8.30 часа). 
 
На цялата територия на Общината уличното осветление се поддържа от една фирма. 
Поетапно се въвежда и енергоефективно улично осветление в общината. Община Несебър е 
получила безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на 
населените места“ по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“. С 
предоставената субсидия е реализиран проект „Улично и парково осветление в ж.к. „Черно 
море“, гр. Несебър. 
 
Предстои изпълнението и на следните проекти:  

- Основен ремонт на улично осветление в гр.Свети Влас; 
- Изграждане на улично осветление в участък от път І-9 (вход гр.Несебър) до кръгово 

кръстовище на гр.Несебър. 
 
Резултатите от реализацията на проектите, целят намаляване на разходите на консумираната 
енергия в уличното осветление в Община Несебър и изразходваните средства; осигуряване 
на качествено осветление и обезопасяване на движението. С монтажа на новите 
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енергоефективни осветителни тела за улично осветление и система за управление, 
мониторинг и контрол на уличното осветление с обратна връзка, позволяваща навременно 
пускане и спиране на осветлението, следене на електрическите параметри и адекватно 
реагиране при тяхната промяна, поставените цели ще бъдат постигнати. 
 
С цел намаляване разходите за ел. енергия по уличното осветление усилията на общинското 
ръководство са насочени към увеличаване на енергийната ефективност, като ще се проучат 
възможностите за интегриране на фотоволтаици при осигуряване на уличното и парковото 
осветление на Община Несебър. 
 
Основните трудности за реализиране на ВЕИ проекти в Община Несебър се основават на: 

 висока цена на инвестициите във ВЕИ; 
 недостатъчни средства; 
 допълнителни ограничения на финансовата самостоятелност на общината; 
 затруднен достъп до инвестиции за проекти за ВЕИ; 
 липса на систематизирани данни за местния потенциал на ВЕИ. 

 
7. Възможности за насърчаване. Връзки с други програми. 
7.1. Възможности за насърчаване 
С цел постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, 
намаляване на вредното въздействие върху околната среда в следствие на развиваща се 
икономика и устойчиво и екологосъобразно управление на природните ресурси са 
формулирани следните приоритети за насърчаване използването на ВЕИ:  
 Стимулиране въвеждането на ВЕИ технологии както в публичния сектор, така и в 

бизнеса; 
 Реализиране на проекти в сферата на енергията от възобновяеми източници; 
 Развитие на енергийно-ефективна икономика с ниски нива на въглеродни емисии за 

създаване на устойчив икономически растеж. 
 
Като средство за приближаване до тези приоритети е непрекъснатия диалог между местното 
управление и населението. За повишаване знанията и обостряне чувството на ангажираност е 
необходимо въвличане на местното население в стремежа за постигане на целите в областта 
на възобновяемите енергийни източници и технологии. Това може да се постигне чрез 
организиране на действия от страна на общинската власт, за популяризиране на възможните 
мерки за енергийна ефективност, посредством ефективно използване на енергията и 
енергийните ресурси за задоволяване на енергийните потребности на обществото; опазване 
на околната среда и климата на територията на общината. 
 
С реализирането на проекти в сферата на енергията от възобновяеми източници ще се 
увеличи заетостта, като се създадат нови работни места; ще се намали зависимостта от 
конвенционалната енергетика, като се гарантират сигурни, независими, диверсифицирани и 
нискоемисионни енергийни доставки и ще се подобри здравето и благосъстоянието на 
хората. 
 
7.2. Връзки с други организации и програми 
АБЧО (Асоциация на Българските Черноморски Общини) е неправителствена, доброволна, 
самоуправляваща се нестопанска организация, обединяваща интересите на 21 общини от 
Българското Черноморие, стимулираща силно и ефективно местно самоуправление и 
активно гражданско участие в Черноморския регион. Една от общините – членки в 
Асоциацията е Община Несебър. 
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През 2003г. в рамките на одобрен проект по Програма SAVE, Directorate General for Energy 
and Transport на Европейската Комисия, Асоциацията на Българските Черноморски Общини, 
основава доброволно сдружение с нестопанска цел - Черноморска Регионална Агенция за 
Управление на Енергията /ЧРАУЕ/. Дейността на ЧРАУЕ покрива територията на 
Българското Черноморско крайбрежие, като сътрудничи с Националната Агенция за 
Енергийна ефективност и с останалите Регионални Енергийни Центрове в България. 
Мисията на Агенцията е да осъществява дейности в подкрепа на устойчивото развитие и 
ефективното управление на енергията и местното самоуправление в Черноморския регион. 
Приоритети в работата на Агенцията са: 

 Обследване на специфичните проблеми и нужди при енегопотреблението, 
енергоспестяването и възможност за увеличаване дела на ВЕИ в общините – членки; 

 Информационни кампании за повишаване на общественото разбиране за ролята и 
важността на ефективното управление на енергията, практически ползи от използване 
на ВЕИ и изпълнение на мерки за намаляване емисиите на въглероден двуокис и 
други вредни вещества в атмосферата, съответно до намаляване изменението на 
климата; 

 Повишаване капацитета на местната общност при въвеждане и използване на 
енергоефективни решения. 

 
АБЧО и ЧРАУЕ подкрепят европейската инициатива “Споразумение на кметовете” 
Споразумението на кметовете е основното европейско движение с участието на местните и 
регионални органи за управление, ангажирали се доброволно с повишаването на енергийната 
ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на техните територии. 
Поемайки тази отговорност, подписалите Споразумението целят да постигнат и надминат 
целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2 до 2020 г. Подписалите Споразумението са 
градове с различна големина, варираща от малки селища до големи метрополии като Лондон 
и Париж. Община Несебър, както и черноморските общини Поморие и Созопол са подписали 
„Споразумението на кметовете“. Към настоящият момент са в статус на изчакване за 
присъединяване към европейското движение. 
 
Целите на Общинската програма за насърчаване използването на възобновяемите източници 
на енергия и биомаса на Община Несебър са обзързани с приоритетите на Общинския план 
за развитие на Община Несебър. Общата цел на двата инструмента е насочена към 
формирането на бъдеща екологична политика на Общината. Вървейки в тази посока, трябва 
да се отчетат основните приоритети на Стратегия „Европа 2020“ в сферата на климатичните 
промени и енергията, посочени като приоритет в Общинския план за развитие на Общината, 
а именно: 

 намаляване на емисиите на парникови газове с 20 %; 
 добиване на 20% от енергията от възобновяеми енергийни източници; 
 увеличаване на енергийната ефективност с 20%. 

 
8. Определяне на потенциала и възможностите за използване по видове ресурси 
Потенциалът за използване на енергия от възобновяеми източници (ВИ) все още до голяма 
степен остава неоползотворен. В тази връзка общината играе съществена роля за ускоряване 
процесите на планиране - едно от основните предизвикателства пред използването на 
енергия от ВИ. Въпреки това, местната публична администрация има нужда от целенасочена 
подкрепа по отношение подобряването капацитета за планиране и управление. 
 
Много важно условие за успеха на инвестиционните проекти е да бъде направен анализ на 
риска. Тъй като рисковете, свързани с енергийните проекти са комплексни, различните 
видове рискове трябва да бъдат структурирани по важност и степен на вероятност. 
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Препоръчително е специално внимание да бъде обърнато на политическите и търговски 
рискове. Необходимо е да се идентифицират тези рискове, които частният инвеститор би 
желал да поеме и могат да бъдат подкрепени с гаранции или застраховки. 

 
В законът за енергетиката е предвидено симулиране на производството на енергия от ВЕИ 
чрез: 
 задължително изкупуване на енергията произведена от ВЕИ по преференциални цени; 
 приоритетно присъединяване към преносната, съответно разпределителна мрежа на 

централи произвеждащи енергия от ВЕИ; 
 изкупуване на цялото количество електрическа енергия от комбинирано 

производство, като: по преференциални цени се изкупуват количествата до 50 MW 32 
за един час; по цени на договаряне и/или по цени на балансиращия пазар – за 
количествата произведени от всяка централа на над 50 MW за един час от 
комбинирано производство на енергия. 
 
Таблица 8-01: Възможностите за използване на различните видове ВЕИ. 

 

ВЕИ Първоначална 
трансформация 

Продукт на пазара за крайно 
енергийно потребление 

Биомаса 

Директно, без 
преработване 

- дървесина; 
- битови отпадъци; 
- селскостопански отпадъци; 
- други. 

Преработване 
- брикети; 
- пелети; 
- други. 

Преобразуване в 
биогорива 

- твърди (дървени въглища); 
- течни (биоетанол, биометанол, биодизел 

и.т.н); 
- газообразни(биогаз, сметищен газ и др.)  

Преобразуване във 
вторични енергии 

- електроенергия 
- топлинна енергия 

Водна енергия Преобразуване (ВЕЦ) - електроенергия 
 

Енергия на 
вятъра 

Преобразуване 
(Вятърни генератори) - електроенергия 

Слънчева 
енергия 

Преобразуване - енергия 
Преобразуване - електроенергия 

Геотермална 
енергия 

Без преобразуване - топлинна енергия 
Преобразуване - електроенергия 

 
Когато се говори за енергийно оползотворяване на възобновяемите източници на енергия 
(ВЕИ) е важно да има информация и данни за типа на ВЕИ и техния енергиен потенциал. 
Оценката на енергийния потенциал на ВЕИ включва оценка и анализ на теоретичния и 
технически енергиен потенциал на ВЕИ. Теоретичен потенциал е целия физически наличен 
ресурс на ВЕИ. Технически енергиен потенциал е онази част от теоретичния потенциал на 
съответния ВЕИ ресурс, чието енергийно оползотворяване се ограничава от технически 
(технологии) и нетехнически условия (финансови, законови и други). Именно техническия 
потенциал на ВЕИ е енергийния потенциал, който ни е необходим при избор на конкретни 
ВЕИ и технология за енергийното им преобразуване. Достъпният потенциал от различните 
видове ВЕИ в България е представен в следващата таблица. 
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Таблица 8-02: Достъпен потенциал на различните видове ВЕИ в България 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Възможностите за използване на ВЕИ по видове ресурси: 
 
8.1. Слънчева енергия 
Слънцето е звезда с големина приблизително 1,4 милиона километра в диаметър, на възраст 
около 4,5 милиарда години. То е източник на радиация, в много широк честотен диапазон, 
дължаща се на сложни високотемпературни процеси (ядрен синтез) на свързване на 
водородните ядра в хелий. Благодарение на тази ядрена реакция се освобождава огромната 
част от излъчваната енергия. Оползотворяването на слънчевата енергия, превръщайки я в 
енергия на бъдещето, дава възможност за разрешаване на екологични и енергийни проблеми на 
човечеството. Съществуват няколко начина за директно улавяне и оползотворяване на 
слънчевата енергия. Това може да се осъществи чрез термични абсорбиращи елементи 
(елементи, които поглъщат слънчева енергия и я преобразуват в топлина), пасивни слънчеви 
системи и фотоволтаични системи. Най-достъпни и икономически ефективни са 
технологиите за преобразуване на слънчевата енергия в топлина - термични слънчеви 
системи. Слънчевите инсталации за получаване на топлина преобразуват слънчевата енергия 
в топлинна енергия. Тези инсталации са добре разработен възобновяем енергиен източник и 
едни от икономически най-ефективните системи за възобновена енергия, които могат да 
бъдат инсталирани в жилищни сгради. Предимствата на слънчевите термични инсталации се 
заключават в следното: произвежда се екологична топлинна енергия; икономисват се 
конвенционални горива и енергии; могат да се използват в райони, в които доставките на 
енергии и горива са затруднени. 
 
Термичните слънчеви системи използват слънчевата енергия за нагряване на флуид (най-
често вода или въздух). Нагретият флуид се използва за миене, готвене, отопление на сгради 
или оранжерии, за технологични процеси и дори за производство на електрическа енергия. 
Термичните слънчеви системи обикновено използват механически задвижващи устройства за 
пренасяне и разпределение на енергията от слънцето (помпи или вентилатори). Затова те 
често се наричат активни слънчеви системи (за разлика от пасивните слънчеви системи). 
 
Активните термични слънчеви системи могат да се класифицират в три основни вида: 
нискотемпературни, среднотемпературни и високотемпературни. Към 
нискотемпературните можем да отнесем слънчевите системи, които осигуряват затопляне 
на флуид до температури 50 – 80°С. Такива са системите за затопляне на водата в плувни 
басейни, ниско-температурни инсталации за топла вода за битови нужди и въздушни 
слънчеви системи (за сушене на продукти или за отопление). 
 
Към среднотемпературните термични слънчеви инсталации се отнасят инсталации, 
осигуряващи загряване на флуидите до 100 - 150°С. Към този тип се отнасят някои 

ВЕИ 
Достъпен потенциал в 

България 
- - ktoe 

Водна енергия 26 540 GWh 2 282 
Биомаса 113 000 TJ 2 700 
Слънчева 
енергия 4 535 GWh 390 

Вятърна 
енергия 3 283 GWh 283 

Геотермална 
енергия 14 667 TJ 350 

ОБЩО: - - 6 005 
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специални инсталации за топла вода за битови нужди, топла вода за технологични цели и 
някои други специални цели. Тези инсталации обикновено са съоръжени с дублираща 
енергозахранваща система, за да се осигури необходимата температура по всяко време на 
консумацията. Такива инсталации се наричат „бивалентни“.  
 
Високотемпературните слънчеви системи са свързани с концентриране на слънчевата 
енергия, поради което този тип са известни и като концентриращи термични слънчеви 
системи. При тях, попадащата върху приемната повърхнина слънчева енергия се 
концентрира върху малка площ с цел да се постигне голяма интензивност на енергията и по 
този начин - висока температура. Тези системи най-често се използват за производство на 
електроенергия, но за разлика от фотоволтаичните елементи те използват не лъчиста 
енергия, а топлина. В някои случаи топлината от тези системи се използва директно, 
например в пещи за топене на метали или за химически процеси. 
 
Основни елементи на всяка слънчева инсталация за производството на топлинна енергия, от 
чиито качества в голяма степен се определят възможностите за усвояване на слънчевата 
енергия са абсорбиращите елементи (слънчеви колектори), акумулиращи елементи 
(топлинни акумулатори), елементи за пренос на енергията (тръбни или въздуховодни 
системи, топлообменници, помпи и вентилатори и други) и елементи за управление на 
топлотехническите процеси. 
 
Слънчеви колектори  
Принципно, слънчевите колектори улавят и трансформират в топлина пряката и дифузната 
слънчева радиация. Важен елемент от топлинната схема на слънчевите инсталации за топла 
вода са слънчевите колектори. Те се развиват и усъвършенстват повече от 120 години и през 
този период са предлагани различни конструктивни и схемни решения. Въпреки дългия 
период на развитие, основният принцип на преобразуване на слънчевата енергия в топлина 
при термичните слънчеви колектори остава непроменен. В основата на този принцип стои 
процесът на поглъщане на слънчева енергия от абсорбираща повърхност, преобразуването ѝ 
в топлина и съхраняване на топлинната енергия чрез използване на така нареченият 
“парников” ефект и топлинна изолация. 
 
За да бъде максимално ефективен, колекторът трябва да приема слънчевата енергия и да не я 
отдава обратно, което е особено важно през по-студените месеци от годината. Слънчевите 
колектори се разделят на две основни групи в зависимост от използвания топлоносител: 
водни и въздушни слънчеви колектори. Водните слънчеви колектори се използват основно за 
подготовка на топла вода (за битови или индустриални нужди, за плувни басейни, за 
отопление на сгради и други), а въздушните слънчеви колектори участват в системи за 
сушене на продукти или за отопление на сгради. 
 
Бързото развитие на термичните слънчеви системи се обуславя както от високия коефициент 
на преобразуване на слънчевата енергия в топлина (в сравнение с фотоволтаичните панели), 
така и от невисоките разходи за изграждане на инсталациите.  
 
За слънчеви инсталации за топла вода се използват два основни типа слънчеви колектори: 
плоски слънчеви колектори, при които абсорбиращата площ е равна на общата колекторна 
площ и тръбни слънчеви колектори, при които абсорбиращият елемент е монтиран във 
вакуумирана стъклена тръба.  
 
На фигура 8-03 е показано типичното изменение на ефективността на различни типове 
слънчеви колектори: плосък, вакуумно-тръбен, въздушен слънчев колектор и обикновен 
пластмасов или метален абсорбер без прозрачно покритие. По ординатната ос е нанесен 
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коефициентът на полезно действие на слънчевия колектор, а по абцисната ос – параметър f, 
който отчита променливите условия на работа на колектора. Параметърът f е отношение на 
температурната разлика между флуида в колектора и въздуха в околната среда (величина, 
определяща топлинните загуби) и попадащата върху колектора слънчева радиация. 
 

 
 

Фигура 8-03: Коефициент на полезно действие на различни слънчеви колектори 
 

Когато параметърът f е нула (температурата на флуида е равна на температурата на въздуха в 
околната среда) липсват топлинни загуби от слънчевия колектор към околната среда и 
ефективността на колектора се определя само от оптичните характеристики на прозрачното 
покритие и абсорбера. Затова най-висок коефициент на полезно действие в този случай има 
обикновения абсорбер без прозрачно покритие (няма оптични загуби в прозрачните 
покрития). 
 
Високата ефективност на вакуумно-тръбните слънчеви колектори се проявява при високи 
стойности на параметъра f – когато температурната разлика между флуида и околния въздух 
е висока или когато има ниска слънчева радиация. Това са случаите на ниска температура на 
околния въздух (през зимния и преходните периоди) или когато е необходима по-висока 
температура на флуида (за технологични цели). 
 
Този анализ показва, че типът на слънчевите колектори, които се използват в конкретни 
случаи, трябва да се определя внимателно с отчитане на изискванията на потребителя на 
топлинна енергия и климатичния район, в който се изпълнява инсталацията. Така например, 
слънчев колектор проектиран за работа с висока температура на флуида, няма да работи по-
ефективно при нискотемпературно използване, отколкото някой по-евтин слънчев колектор, 
проектиран специално за нискотемпературно приложение. Същото може да се каже за работа 
на слънчевите колектори през зимата или през преходните периоди. Колектор, проектиран за 
ефективна работа през студените периоди няма да бъде много по-ефективен през летните 
месеци, от обикновен плосък слънчев колектор. Като пример може да се посочи, че за ниско-
температурни приложения в области с висока интензивност на слънчевата радиация и висока 
температура на околния въздух, оптимален може да се окаже обикновен абсорбер без 
прозрачно покритие или дори обикновен съд с тъмно оцветена повърхност. Те са ефективни 
за сезонна експлоатация най- често през летните месеци. При целогодишна експлоатация 
обаче, добрият избор е в инвестиция в селективни колектори. 
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На база проведени експерименти у нас може да се твърди, че при селективен тип колектор 
специфичното преобразуване на слънчевата енергия за една година е 583 kWh/m2, а за не-
селективен тип - 364 kWh/m2. (Следователно ефективността на преобразуване на слънчева 
енергия от селективната инсталация е 38% по-голямо от това на не-селективната.) 
 

Таблица 8-03: Сравнителна характеристика на параметрите на селективна и неселективна 
инсталации 

 

Параметър Единица 
Селективна 
инсталация 

(7.7m2) 

Неселективна 
инсталация 

(10.9m2) 
ССР постъпила върху хоризонт. повърхност kWh/m2 1299 1299 
ССР постъпила върху SSW с наклон 40° kWh/m2 1346 1346 
Преобразувана слънчева енергия kWh/m2 583 364 
Средна температура на ТВ °C 50.5 47.3 
Средно потребление на ТВ литър/ден 184 199 

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

DGTREN, EC INCO - COPERNICUS Program, „Demo Solar East-West” Project № 4051/98 
 
Слънчевите инсталации трябва да се изграждат на места, където е осигурено попадането на 
достатъчно количество слънчева радиация върху слънчевите колектори. Слънчевият 
колектор поглъща максимално количество слънчева енергия през деня, когато: 
- Колекторите са ориентирани в южно направление или близко до него (± 30°);  
- Слънчевите лъчи попадат перпендикулярно (във възможно най-голяма степен) върху 

повърхността на колектора (колекторът трябва да бъде под наклон спрямо 
хоризонталната равнина); 

- Няма засенчване, особено по време на най-интензивното слънчево греене. 
 
Ориентация на колекторите 
Слънчевите колектори трябва да бъдат ориентирани на юг с цел попадане на възможно най-
много слънчева енергия върху тях. В някои случаи се предпочита ориентация на юг с малко 
изместване към запад, с цел да се използват по-високите следобедни температури, което 
води до по-добра ефективност на колектора. Отклонение до 30° от южната ориентация води 
до малко намаление на слънчевата радиация върху повърхността на колектора. При по-
големи отклонения до 45°, намалението е от порядъка на 15 % през зимата и относително 
малко (около 5 %) през лятото. 
 

Влияние на ориентацията
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Фигура 8-04: Влияние на ориентацията върху количеството на преобразуваната слънчева енергия 

 
Наклон на колекторите  
Наклонът на колекторите се подбира така, че количеството слънчева радиация попадаща 
върху тях да е максимална за периода от годината, през който се използва инсталацията. Ако 
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тя се използва само през летния сезон наклонът на колекторите трябва да бъде по-малък 
(около 30° за територията на България). Ако ударението се поставя за работата на 
инсталацията през зимния период, то наклонът на колекторите трябва да бъде голям (45° – 
50° – за територията на България). Наклон на колектора спрямо хоризонталната равнина 
равен на географската ширина на региона (на екватора - 0°, на северния полюс - 90°), 
осигурява абсорбирането на възможно най-много слънчева енергия през годината. 
 
Болшинството слънчеви системи за битова топла вода в средиземноморските страни имат 
колектори под ъгъл 30° - 45° спрямо хоризонталната равнина. Когато наклонът на 
колекторите е от поядъка на 25° до 50°, промяната на годишните количества получена 
енергия не надвишава 5 %. 
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Фигура 8-05: Влияние на ъгъла на наклона върху количеството на приетата слънчева енергия 

 
Фотоволтаични системи 
Фотоволтаичните панели генерират електричeство (прав ток) от слънчева светлина. 
Електричеството от тях може да се съхранява в специални батерии, да се консумира 
директно или да бъде продадено на местна електрическа компания. Голямото предимство на 
соларните системи е, че капацитетът им може лесно да се увеличи. Към вече работеща 
соларна система могат да се добавят нови фотоволтаични соларни панели и акумулаторни 
батерии, и могат да бъдат монтирани по-мощни инвертори. 
 
Идеалното разположение на фотоволтаичните панели е онова, при което те получават най-
много светлина. Южното изложение е желателно, но съвсем не е задължително. Най-
ефективни са малките наклони (около 30⁰). Обикновено е необходимо добро проветряване на 
пространството зад панелите. Системата дори работи по-добре при ниски температури, т.е и 
през зимата, стига времето да е ясно и да не е затрупана под снежна покривка. 
Ефективността силно намалява при засенчване, мъгла или висока облачност. 
 
Соларните (фотоволтаични PV) системи намират все по-голямо приложение за цялостно 
захранване на жилища, вили, ферми , отдалечени места, острови, яхти , телекомуникационни 
станции и др. Това е една малка електрическа централа, с основни компоненти: 
фотоволтаични (соларни) панели, соларен контролер, акумулаторни батерии и инвертор. 
Фотоволтаиците генерират електрическа енергия, а акумулаторните батерии осигуряват 
необходимия запас при облачно време и през нощта. 
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Фигура 8-06: Принципна схема на фотоволтаична централа 

 
Тъй като енергията от фотоволтаичните модули може да се произвежда навсякъде и в малък 
мащаб, тя може да осигури енергийна независимост както на национално, регионално, така и 
на местно и индивидуално ниво, като дава възможност на местните общности и домакинства 
да станат енергийно самодостатъчни. 
 
Като цяло са налице потенциални възможности за развитие и увеличаване капацитета на 
електропроизводството от фотоволтаични модули. Фотоволтаичните системи имат следните 
предимства: 

 Гъвкавост и лесен монтаж; 
 Възможност за изграждане на малки по мощност инсталации; 
 Използват напълно безплатен и на практика неизчерпаем енергоизточник – слънцето; 
 Абсолютно безшумни и безвредни за хора, околна среда и животни; 
 Минимални разходи за присъединяване - използва съществуващата 

електроразпределителна мрежа; 
 Нулеви разходи за развитие на електропреносната мрежа. Присъединяването на 

производители, директно до консуматорите на електрическа енергия, по същество 
разтоварва мрежата и минимизира риска от аварии, като по този начин се намаляват 
случаите на аварийно и планово прекъсване на електрозахранването за ремонт и 
профилактика, респективно на разходите за тези дейности, натоварващи крайния 
потребител 

 Минимални загуби от пренос и преобразуване на електроенергията, защото тя се 
произвежда на мястото на потребление; 

 Подобряване на отказоустойчивостта на електроенергийната система като цяло, 
защото отпадането на произволен производител няма да повлияе по никакъв начин на 
системата; 

 Стимулиране на домакинствата чрез осигуряване на допълнителен доход и 
повишаване жизненият им стандарт; 

 Задържане на приходите от продажбата на електроенергията в България и по този 
начин се акумулира косвен икономически ефект; 

 Не заемат продуктивни обработваеми земи или пасища, тъй като могат да бъдат 
монтирани на покривите и фасадите на съществуващи сгради, дворни места, 
промишлени зони и т.н.; 
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 Цените на енергията, произведена от ВЕИ са единствените, които ще намаляват в по-
дългосрочна перспектива предвид прогреса на производствените технологии. Цените 
на традиционните енергийни ресурси ще се повишават предвид изчерпването на 
изкопаемите ресурси и техните екологични характеристики. Тези две тенденции ще 
доведат до сближаване на съществуващите ценови различия. 
 

8.1.1 Оценка на потенциала 
Наличието на данни за слънчевата радиация спомага за правилното проектиране и точна 
оценка на възможно използваните технологии за конкретно географско местоположение. 
 
Съгласно географското си разположение, България се намира в зона с висок слънчев 
потенциал със средногодишното слънчево греене около 2150 часа, което  представлява около 
49% от максималното възможно слънце греене. Общият годишен теоретичен потенциал на 
слънчевата енергия на страната се оценява от порядъка на 13 000 ktoe. Териториално 
страната се разделя на три слънчеви зони: 

 
Фигура 8-07: Теоретичен потенциал на слънчевите зони в България в kWh/m2 годишно 

 
Слънчевата зона, в която попада Община Несебър, се характеризира със следните 
климатични особенности: 

- средна годишна продължителност на слънчевите часове: 
o за периода от 31.03 – 31.10. – над 1750 h; 
o за периода от 31.10. – 31.03 – над 500 h; 

- ресурс на слънчевата енергия – над 4,25 kWh/m2/ дневно или 1550 kWh/m2/ годишно. 
 
Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното количество 
слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен метър 
хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m2. 
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Таблица 8–04: Разпределение на сумарната слънчева радиация, падаща върху един m2 равнина с 
южна ориентация при различен наклон в kWh/m2 годишно 

 

Южна ориента- 
ция,ъгъл на 

наклон спрямо 
хоризонта 

 Зона І Зона ІІ Зона ІІІ 

0° 
31.03 - 31.10 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 
01.11 – 30.03 180 - 190 190 - 210 210 - 230 

годишно 1000 - 1100 1100 - 1200 1200 - 1400 

30° 
31.03 – 31.10 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 1200 
01.11 – 30.03 240 - 280 280 - 320 300 - 360 

годишно 1200 - 1300 1300 - 1400 1400 - 1560 

40° 
31.03 – 31.10 870 - 970 970 - 1070 1070 - 1120 
01.11 – 30.03 270 - 300 300 - 390 330 - 380 

годишно 1200 - 1280 1280 - 1370 1370 - 1470 
 

Съгласно „Практическо използване на слънчевата радиация в България, EUROPEAN 
COMMISION DGTREN,EC INCO - COPERNICUS Program, „Demo Solar East-West” Project 
№ 4051/98“, изчислената сумарна слънчева радиация за Област Бургас е близо 1516 kW/m2. 
 
Радиационен режим в Община Несебър се характеризира с продължителност на слънчевото 
греене от 2100 до 2200h. годишно. Максималната му продължителност е през м.юли, следван 
от м.август, като още през май две трети от часовете между 9-10h и 14-15h са слънчеви. 
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, който се приема като най-
активен по отношение на слънчевото греене. Безслънчевите дни през периода май-октомври 
са под 10%, през юни-септември под 5%, през юли и август те практически липсват. 
Минимумът на сумарната радиация, която е главен компонент на радиационния баланс е 
през декември 3,5 kcal/сm2 месечно, а максимума през юли – 20,8 kcal/сm2. Районът се 
характеризира с положителен радиационен баланс – 60 кcal/сm2. На следващата фигура 8-08, 
нагледно е показана средногодишната слънчева радиация в РБългария, която за Община 
Несебър е между 1500 и 1550 kW/m2. 

 
Фигура 8-08: Годишна сума на слънчевата радиация в РБългария при и оптимален наклон на 

фотоволтаичните модули 
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Енергийното потребление в бита и услугите в Община Несебър може да бъде значително 
намалено чрез използуването на слънчевата енергия, както във възстановени, така и в 
новопостроени сгради. Усвояването на икономически изгодния потенциал на слънчевата 
енергия в общината, реално може да се насочи първоначално към сгради държавна и 
общинска собственост, които използват електроенергия и течни горива за производство на 
гореща вода за битови нужди. Жителите на панелни сгради в общината, освен мерки по 
подобряване на термичната изолация на сградите, могат да инсталират и термосоларни 
колектори за топла вода. Използването на слънчеви колектори за подгряване на вода за бита 
и сектора на услугите е леснодостъпно. С нарастване на цените на конвенционалните 
енергийни източници, слънчевата енергия се превръща във все по-изгодна алтернатива. 
Слънчевите термични системи за топла вода са подходящи и за обществени /общински/ 
обекти - болници, детски градини, социални домове, както и стопански обекти - системи за 
сушене на дървен материал и селскостопански продукти. Не е за пренебрегване и 
възможността за приложение на слънчевите термични колектори в сградния фонд на частния 
сектор, при строителство и реконструкция, както и на съществуващи хотели, ресторанти и 
др. Върху тези сгради могат да бъдат монтирани и водните слънчеви колектори за 
подготовка на топла вода за плувни басейни. Възможно е и инсталиране на фотоволтаични 
инсталации върху покривните конструкции на допълнителни технически съоръжения, напр. 
паркинги, навеси и др. 
 
Община Несебър разполага с добър потенциал за използване на слънчева енергия от ВЕИ, 
което е едно голямо богатство, с нарастваща стойност в бъдеще. Затова той трябва да се 
развива и използва разумно. 
 

8.2. Вятърна енергия 
Според Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 
източници на енергия, вятърната енергетика има незначителен принос в брутното 
производство на електроенергия в страната. Обикновено вятърните централи работят най-
ефективно между 4 и 6 часа сутринта, когато потреблението на енергия е ниско. Така, заради 
непостоянната си работа, те не могат да участват в баланса на енергийни мощности за 
територията на България (често дори се оказват рискови за системата). Технологията за 
производство на енергия от вятъра се изразява в трансформиране на кинетичната енергия на 
вятъра в използваема механична или електрическа енергия. Това се осъществява чрез 
задвижване на лопатките на вятърните турбини от кинетичната енергия на въздушните 
потоци, което от своя страна осигурява енергия, задвижваща генератора от турбината. 
 
Факторите, които оказват влияние върху възможностите за производство на енергия от 
вятъра са метеорологичните условия, методите за трансформиране на кинетичната енергия в 
електрическа, икономическата ефективност и др. 
 
Ефективното оползотворяване на вятърна енергия чрез вятърни електрогенератори и 
турбини, работещи самостоятелно или обединени във вятърни паркове, изисква 
професионално проектиране, което се изразява в избора на място на монтиране на 
ветрогенераторите, избора на подходящи турбини и ветроенергиен одит. Всяка неточност, 
както при ветроенергийния одит, така и при избора на подходящи турбини, може да доведе 
до над 200 % надценка на годишното електропроизводство. Тази чувствителност, към 
точността на ветроенергийния одит и избора на съответния вятърен генератор, се дължи на 
факта, че мощността на всяка вятърна турбина зависи от третата степен на скоростта на 
вятъра. Това означава, че. при двойно увеличение на скоростта на вятъра, мощността се 
увеличава 8 пъти, а при тройно - 27 пъти. Затова е много важен предварителният избор на 
място за монтиране на всяка турбина, защото дори и над малък хълм, с височина спрямо 
околния терен около 50m, скоростта на вятъра на хълма е 2-2,5 пъти по-висока, отколкото в 
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равнинен терен около него. Ветроодитът е основата за оценка на потенциала за производство 
на енергия от вятъра на определена територия. Необходимо е да бъде извършена оценка за 
това дали дадена площадка е подходяща за разполагане на вятърна турбина или изграждане 
на вятърен парк. Чрез различни 3D измервания, специфични ветроатласи и други подобни 
методи се изготвя оценка на турболенцията на въздушния поток и картина на движението на 
въздушните маси. Качественото ветроенергийно одитиране може значително да намали 
турболентните загуби на кинетична енергия. Препоръчително е проучванията да се 
извършват на височина над 10m, като за определяне на скоростта на вятъра над тази 
височина в България се прилага специално разработена от Националния институт по 
метеорология и хидрология при БАН технология, при която се използва математическо 
моделиране за вероятната скорост на вятъра. Продължителността на детайлните проучвания 
варира от 1 до 3-4 години, през които се анализират роза на ветровете, турболентност и 
средни стойности по часове и дни; пресмята се скоростта на вятъра във височина и се 
изчислява количеството произведена енергия за определена мощност на генератора. На база 
тези анализи и проучвания може да се избере вятърна турбина, която да е максимално 
ефективна. 
 
Няколко основни фактора, сред които затрудненото построяване и експлоатация на 
вятърните турбини в урбанизирани или защитени територии; неравномерно разпределеният 
ветрови ресурс; физикогеографските особености на територията на страната и техническите 
изисквания за инсталиране на различни мощности на вятърните турбини, могат да окажат 
положително или отрицателно въздействие върху достъпния енергиен потенциал. От друга 
страна оценката на инвестициите и разходите за поддръжка на вятърните турбини пряко 
влияят върху възможността за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия. 
Достъпният енергиен потенциал на вятърната енергия се определя след отчитането на 
следните основни фактори: силно затрудненото построяване и експлоатация на ветрови 
съоръжения в урбанизираните територии, резервати, военни бази и др. специфични 
територии; неравномерното разпределение на енергийния ресурс на вятъра през отделните 
сезони на годината; физикогеографските особености на територията на страната; 
техническите изисквания за инсталиране на ветрогенераторни мощности.  

 
Таблица 8-05: Достъпен потенциал на вятърната енергия 

 

Клас 
Степен на 

използваемост на 
терена, % 

Достъпни ресурси, 
GWh 

0 49.3 1 615 
1 62.9 18 522 
2 76.5 12 229 
3 57.3 12 504 
4 31.0 2 542 
5 32.5 1 200 
6 28.4 1 715 
7 86.4 3 872 
8 25.0 8 057 

Общо  62 256 
(5 354 ktoe) 

 
Източник: НДПВЕИ 2005-2015 
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Степента на използваемост на терена се определя като среден % от използваемостта на 
терена. 
Клас 0-1 - характерен за района на Предбалкана, западна Тракия и долините на р. Струма и 

р. Места; 
Клас 2 - характерен за района на Дунавското крайбрежие и Айтоското поле; 
Клас 3 - характерен за Добруджанското плато и средно високите части на планините; 
Клас 5-6 - Черноморското крайбрежие и високите части на планините; 
Клас 7 - района на нос Калиакра и нос Емине и билата на планинските възвишения над 

2000 m надморска височина; 
Клас 8 - високопланинските върхове. 
 
Възможността за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия зависи от 
икономическите оценки на инвестициите и експлоатационните разходи по поддръжка на 
технологиите за трансформирането й. Бъдещото развитие на вятърната енергетика в 
подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра ще зависи и от 
прилагането на нови технически решения. 
 
8.2.1. Оценка на потенциала 
На територията на България са обособени четири зони с различен ветрови потенциал, но 
само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на вятърната 
енергия в електроенергия: 5-7 m/s и >7 m/s. Тези зони са с обща площ около 1 430 km2, 
където средногодишната скорост на вятъра е около и над 6 m/s. Следователно България се 
намира в регион с относително нисък ветрови потенциал и е прието, че инсталациите ще 
работят с часова използваемост от 1 500-1 800 часа. 
 

 
 

Фигура 8-09: Картосхема на ветровия потенциал в България 
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Изхождайки от факта, че средногодишната скорост на вятъра не е представителна величина 
за оценката на вятъра като източник на енергия., за да се направят изводи за енергийните 
качествата на вятъра, е необходимо да се направи анализ на плътността на въздуха. При 
изготвянето на НДПВЕИ (2005 – 2015г) е направен анализ на плътността на въздуха и на 
турболентността в около 800 точки от страната. На следващата фигура 8-10 са посочени 
обособените райони в страната според плътността на вятъра. 
 

 
Фигура 8-10: Картосхема на плътността на енергията на вятъра на височина 10m над земната 

повърхност. 

В доклада „2004, Survey of Energy Resources” на Световния енергиен съвет (The World Energy 
Council) се посочва, че у нас могат да бъдат инсталирани следните примерни мощности: 
 Зона на малък ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани вятърни генератори с 

мощности от няколко до няколко десетки kW. 
 Зона на среден ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани турбини с мощност 

от няколко десетки до няколко стотици kW. В тази зона плътността на енергийния поток е 
между 100 и 200 W/m2. 
 Зона на голям ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани турбини с мощност от 

няколко стотици kW до няколко MW. Тези съоръжения обикновено са решетъчно свързани 
вятърни централи. Височината на стълба (кулата) е между 50 и 100 m, но може да бъде и по-
висока, в зависимост от дължината на лопатките. 

 
Община Несебър попада в зона на малък ветроенергиен потенциал. Типично за този регион е 
средногодишна скорост на вятъра около 2-3 m/s, което обуславя енергийният потенциал около 
100 W/m2. Една малка част от общината заемаща най – източните части от сушата, където 
плътността на енергийния ветрови поток е в пределите на 100–200 W/m2, а средната 
многогодишна скорост на вятъра превишава 3 m/s, попада в зона на среден ветрови 
потенциал, като броят на часовете през годината, превишаващи тази скорост, е около 50%. 
 
Критериите, на базата на които се прави оценка на енергийния потенциал на вятъра, са 
средномесечната скорост на вятъра на 10m височина от повърхността и плътност на 
енергийния поток. 
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Таблица 8-06: Класификация на терен според плътността на вятърната мощност 
 

Клас на терена 
според 
плътността на 
мощността на 
вятъра 

10 m 50 m 

Плътност W/m2 Скорост на 
вятъра, m/s Плътност W/m2 Скорост на 

вятъра, m/s 

1 < 100 < 4.4 < 200 < 5.6 
2 100 – 150 4.4 – 5.1 200 – 300 5.6 – 6.4 
3 150 – 200 5.1 – 5.6 300 – 400 6.4 – 7.0 
4 200 – 250 5.6 – 6.0 400 – 500 7.0 – 7.5 
5 250 – 300 6.0 – 6.4 500 – 600 7.5 – 8.0 
6 300 – 400 6.4 – 7.0 600– 800 8.0 – 8.8 
7 >400 >7.0 >800 >8.8 

 
Анализите показват, че на височина 50m над земната повърхност, плътността на вятърната 
мощност е 2 пъти по-голяма от плътността посочена на височина 10m. 
 
Най- ниско енергоносим терен е с клас 1, за него се препоръчват микро и мини генератори, 
обикновено многолопаткови, които са за локално и автономно енергозахранване на малки 
консуматори. При най-висок клас 7 се препоръчва инсталация с висок капацитет или 
комплекс от турбини формирани във ветрови парк. 
 
По данни на НИМХ на БАН, публикувани в табличен вид в том 4 на климатичен справочник 
„Вятър“ от 1981, за 40-годишен период (1931-1970г.) в Област Бургас, най високи стойности 
на скоростта на вятъра са отчетени за Поморие и Резово. От стойностите нанесени в 
следващата графика, става ясно,че в средата на периода има занижаване на средната скорост, 
като промяна се наблюдава в периода от април до септември. 
 

 
Фигура 8-11: Средномесечни стойности на вятъра в област Бургас 

Източник: Климатичен справочник „Вятър“ НИМХ на БАН 
 

На следващата фигура 8-12 е илюстрирана разликата в средните скорости отчетени в 
различен момент от денонощието на територията на Община Несебър. НИМХ приема за 
реперни три основни момента за измерване на скоростта – 7h, 14h, 21h. Графиката показва 
годишния ход на скоростта за всяка точка, отчетена в тези моменти. Видно е, че най високи 
показатели се наблюдават в обедния период (14h.). 
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Фигура 8-12: Средномесечни стойности на вятъра на територията на гр.Несебър 
Източник: Климатичен справочник „Вятър“ НИМХ на БАН 

 
Видно, че максималната скорост на вятъра за територията на Община Несебър е около 2-
3m/s. От това следва, че общината попада в първи клас според плътността на мощността на 
вятъра, представена в Таблица 8-06. Поставянето на ветрогенератори при такива ветрови 
условия е нерентабилно. Преди да се инвестира такъв вид ВЕИ е необходимо да се извърши 
ветроенергиен одит в конкретния терен, за да се определят с максимална точност 
параметрите на генератора, стойността на инвестицията и срокът на възращаемост. 
 
По отношение на вятъра, националната цел на разработения през 2010г. Национален план за 
действие за енергия от възобновяеми източници (НПДЕВИ) за периода 2010 - 2020 г. е да се 
достигне 12% от брутното вътрешно потребление до 2020 г. Един от основните приоритети в 
плана, влязъл в сила от август 2012 г- с одобряването на екологичната оценка към него, е 
повишаване на енергийната ефективност и намаляване на загубите от елекроенергия. В плана 
са заложени редица мерки регулиращи развитието на сектора и постигане на националните 
цели. Екологичната оценка на НПДЕВИ поставя допълнителни изисквания към развитието 
на енергията от възобновяемите енергийни източници с оглед опазване на околната среда. 
По отношение на вятърната енергия се поставят ограничения за по-нататъшно развитие на 
вятърната енергетика в определени райони на страната – Добруджа, Източните Родопи и 
Бургаския регион, както и в територии в съседство с някои защитени зони от Екологичната 
мрежа Натура 2000 г., където се опазват видове, особено чувствителни към ветрогенератори. 
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Фигура 8-13: Карта на ограниченията за нови ветроенергийни проекти в периода на действие на 
НПДЕВИ от август 2012 г. до 2020 г.  

Източник: МОСВ 
 

По богатство на орнитофауната си България се нарежда на второ място в Европа след 
Испания. През източната част на страната в т.ч. и Община Несебър, преминава Западно-
черноморският прелетен път Via Pontica (един от двата най-големи миграционни пътища в 
Европа), по който ежегодно прелитат милиони водолюбиви, грабливи и пойни птици от над 
110 вида. На следващата фигура 8-14 са показани миграционните пътица по Южното 
Черноморско крайбрежие. 

 
 

Фигура 8-14: Миграционни пътища на реещите се птици по Южното Черноморско крайбрежие 
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Добивът на вятърна енергия по Черноморското крайбрежието среща сериозна екологична 
съпротива, поради огромната вреда, която вятърните турбини биха нанесли на птиците, 
прелитащи през района. Инвестиционните предложения за изграждане на ветрогенератори са 
включени в Приложение 2 на ЗООС и за тях необходимостта от ОВОС се преценява за всеки 
отделен случай. Плановете за развитие на енергийния сектор на национално и регионално 
ниво, както и регионалните планове за развитие са предмет на задължителна екологична 
оценка, съгласно ЗООС. Изграждането на ветроенергийни паркове в строго защитени 
територии (резерват, поддържан резерват и национален парк) е изрично забранено. В 
останалите категории защитени територии, не съществува такава изрична забрана. 
 
Под режим на защита на територията на общината са две природни забележителности и пет 
защитени местности. 
 
8.3. Водна енергия 
Ползите от хидроенергията и по-конкретно потенциала на течащата вода, са били известни и 
използвани още от древни времена. Водноелектрическите централи са екологосъобразни, те 
са стабилен и сигурен източник за производството на електроенергия. Хидросъоръженията 
са изключително ефективни по отношение на експлоатационните разходи, които са 
сравнително ниски, благодарение на високата степен на автоматизация на отделните 
енергийни блокове. Изключително предимство на хидросъоръженията е тяхната роля при 
наводнения. 
 
Съществуват различни видове технологии за производството на електроенергия – с 
резервоар, без резервоар, с течаща вода и др., както и различни източници на водни ресурси 
– реки, морета, океани, язовири. 
 
Енергийният потенциал на водния ресурс в страната, използван за производство на 
електроенергия от ВЕЦ е силно зависим от сезонните и климатични условия. ВЕЦ са най-
значителният възобновяем източник на електроенергия в електроенергийния баланс на 
страната. С цел увеличаване производството от ВЕЦ и намаляване количеството на 
замърсители и парникови газове от ТЕЦ, изпълнението на проекти за изграждане на нови 
хидроенергийни мощности е приоритет. 
 
8.3.1.Оценка на потенциала 
В България хидроенергийният потенциал е над 26 500 GWh (приблизително 2 280 ktoe) 
годишно. Съществуват възможности за изграждане на нови хидроенергийни мощности с 
общо годишно производство около 10 000 GWh (приблизително 860 ktoe) годишно. 
Представена е оценка на теоретичния енергийния ресурс на водната енергия в пет основни 
речни басейна. 

 
Таблица 8-07: Водно енергиен теоретичен потенциал по речни басейни 
 

Речни басейни Ресурс (годишен) 
 GWh ktoe 
Дунавски 6 570 565.0 
Черноморски 603 51.8 
Беломорски 13 907 1 196.0 
Река Дунав 5 450 468.7 
Други 10 0.9 
ОБЩО: 26 540 2 282.4 
 

Източник: НДПВЕИ 2005-2015г. 
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ВЕЦ са най-значителният възобновяем източник на електроенергия в електроенергийния баланс 
на България. Въпреки огромните ползи от използването на ВЕЦ, възможностите на община 
Несебър са силно ограничени. Територията на общината е сравнително бедна на повърхностно 
течащи води. Речният отток е подчертано сезонен и скромен по обем. Водния ресурс на 
общината се обуславя главно от реките Двойница и Хаджийска и техните притоци. В района 
протичат малки реки, които формират малки водосборни области, като всички те се вливат 
направо в Черно море. 
 
По течението на р. Хаджийска е изграден яз. „Порой“, с общ обем 45,200 млн.m3. На 
територията на общината е изграден малък ВЕЦ „Порой“, с мощност 640 kW, собственост на 
„Напоителни системи“ЕАД, клон Черно море, въведен в експлоатация през 1998г. При 
извършената контролна дейност на БДЧР, през февруари 2015г., в изпълнение на чл.188, ал.3 
от ЗВ и Заповед РД-1092/21.12.2010 на Министъра на ОСВ е установено, че ВЕЦ „Порой“ не 
е в експлоатация и не се използват водни количества за производство на ел. енергия. 
 
Анализът на водните ресурси на община Несебър показва, че съществуващите реки и водни 
обекти не са подходящи за добив на електроенергия в средни и големи ВЕЦ. 

 
8.4.Енергия от морето 
Черно море осигурява на общината достъп до морска вода, която освен рекреативно има и 
стопанско значение за общината и е важен природен ресурс. Черноморската вода в сравнение 
с водите на световния океан се отнася към слабо солените. За повърхностните води на Черно 
море е характерно, че циркулират покрай бреговете, обратно на часовниковата стрелка. 
Съществуват два кръга – западен и източен. 
 
Водното течение обхваща само повърхностния воден слой едва до 50m и максимална 
дълбочина 150m. Приливно-отливните колебания на водното ниво са от 3 до 10сm, а 
сезонните колебания са до 20сm. 
 
Поради неравномерното затопляне, огромните въздушни маси над водата и сушата се движат 
хоризонтално и вертикално (вятър) и образуват морските вълни. Големи количества водни 
маси периодично се издигат и спускат и това вълново движение на водата носи огромна 
енергия. В каква степен и доколко тя може да се превърне в полезна е въпрос на технология 
и икономика. 
 
При строителството на електроцентрали с използване на морските вълни съществуват два 
подхода. Единият е чрез изграждане на брегови електростанции, оползотворяващи енергията 
на прибойните вълни, вторият е офшорни електроцентрали изцяло или полупотопени в 
морето, най-често в близост до брега. Не може да се каже еднозначно кой подход е по-
изгоден, защото много зависи от избора на конкретно място на брега или вътре в морето. 
Всяко морско (океанско) течение носи кинетична енергия на движещата се вода. 
 
Технологиите за добив на енергия от морските вълни все още са в начален етап на 
развитието си, но много енергийни компании по целия свят инвестират в тяхното 
усъвършенстване. На пътя на някои морски течения например край бреговете на Англия вече 
има установени, закрепени на дъното, бавноходни водни турбини, които преобразуват 
енергията на течението в електричество. 
 
Като фактори за забавеното развитие на сектора специалистите изтъкват трудностите при 
инсталацията на съоръженията в открито море, повишените изисквания към устойчивост на 
солената морска вода и неблагоприятни климатични условия, сложната поддръжка и скъпия 
транспорт на генерираната енергия. 
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Приливните и отливните вълни в Черно море не могат да се използват, тъй като не 
предоставят нужната сила. Разликата в нивото на приливните и отливните вълни е 9сm, 
което е недостатъчно за добив на електроенергия. Липсват и проучвания за използване на 
енергията на теченията в Черно море в България. 
 
Любопитно е, че Черно море предлага и други възможности за добив на енергия. Запасите от 
природен газ, метанови хидрати, сероводород в него са за хиляди години консумация 
занапред. Нужно е извършване на множество научни проучвания, за да се определи кое от 
тези природни дадености може наистина да се превърне в източник на горивата на бъдещето.  
 
Газохидратите днес са един от основните неконвенционални енегрийни източници. В 
българската акватория се намират едни от най-богатите залежи, от които може да се добива 
природен газ на дълбочини от 800 до 2200 m. Оценените запаси в акваторията на България са 
от 4,6 до 12 млрд. t гориво. Един от основните залежи е свързан с находище Галата. 
Находищата на газохидрати са изключително перспективни, защото се намират на достъпна 
дълбочина. Разработени са три технологии за добива им, но все още не е доказана 
рентабилността им. 

 
Фигура 8-15: Потенциални зони на газохидратни прояви в българската акватория на Черно море, 

Източник: Institute of Oceanology – Bulgarian Academy of Sciences, Varna, Bulgaria, Vassilev, 2010 
 
Известно е, че водите на Черно море, съдържат големи количества сероводород на 
дълбочина от 150m до дъното на морето, но концентрацията на сероводорода е ниска, за да 
послужи за промишлени цели. От няколко години учени от Института по инженерна химия 
при БАН работят над идеята за добив на гориво от сероводород в Черно море. Проектът е 
свързан с използване на сероводородът като гориво в горивна клетка с непрекъснат режим на 
работа - съоръжение, в което от едната страна се пропуска гориво, а от другата влиза 
кислород като окислител, в резултат на което се получава електричество. След това водата 
може да бъде разложена с електролиза на традиционните водород и кислород. Така няма да 
се налага да се произвежда водород от природния газ. Самият водород вече по цял свят се 
приема като ефективно гориво за двигатели с вътрешно горене. Проектът е финансиран с 
европейски средства. Според Института по инженерна химия при БАН, всяка година в Черно 
море се генерира сероводород, равен на годишната консумация на природен газ в България. 
Количеството на сероводорода в черноморските води се оценява на 4,6 милиарда тона и като 
енергия се равнява на 9 милиарда MWh. Съседните страни - Турция, Русия, Украйна и 
Румъния, имащи излаз до Черно море работят усилено по проекти за използване на 
сероводорода, съдържащ се в черноморската вода. 
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8.5.Геотермална енергия 
„Гео“ – земя и „терма“ – топлина, наименованието подсказва, че геотермалната енергия 
представлява топлинна енергия от Земята. Геотермалната енергия представлява екологично 
чист, неизчерпаем и устойчив ресурс, който се използва както за производството на 
електроенергия, така и за затопляне или охлаждане. Тя е резултат от извличането на 
топлинната енергия, съдържаща се, както в плитките слоеве на земята, в горещата вода и 
горещите скали, намиращи се на няколко километра под земната повърхност и стигаща дори 
до изключително дълбоките пластове на земята, където се намират горещите скални маси - 
магмата. 
 
Геотермалната енергия има уникалното предимство да не зависи, както от климатичните 
условия, така и от денонощието – няма значение дали е ден или нощ, дали е слънчево или 
облачно. Достъпът до източниците на геотермална енергия може да бъде директен чрез 
местата за директно освобождаване на геотермалната енергия във вид на термални извори – 
хидрогеотермални източници или чрез извършването на сондажи, с цел достигането ресурса. 
Когато този ресурс са нагорещените скални маси, при сондажа се въвежда вода или друг 
топлоносител, които след като бъдат нагрети се изпомпват на повърхността. След като бъдат 
използвани, те се връщат обратно за ново затопляне, като процеса се повтаря многократно. 
В зависимост от температурата на геотермалния ресурс, зависи и неговото приложение. На 
базата на това твърдение, може да се идентифицират два начина за използване на 
геотермалната енергия, а именно – за електрически цели и за неелектрически цели. При по-
ниските температури на водата, в рамките от 20°С до 100°С, геотермалната енергия се 
използва за производството на топлинна енергия, главно за отопление на сгради, басейни и 
др. При температура на водата, по-висока от 100°С, нейното приложение е предимно при 
производството на електроенергия, като след това отпадната топлина отново може да се 
преизползва. 
 
Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези при 
конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на използване на 
геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите 
технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато 
използването на енергоизточника може да продължи векове. 
 
8.5.1.Оценка на потенциала 
У нас геотермалните източници са между 136 до 154. От тях около 50 са с доказан потенциал 
469 MW за добиване на геотермална енергия. Основната част от водите (на самоизлив или 
сондажи) са нискотемпературни в интервала 20–90°С. Водите с температура над 90°С са до 
4% от общия дебит. 
 
Международната геотермална асоциация и БАН са извършили оценки на геотермалния 
потенциал, резултатите от които са представени в НДПВЕИ (2005 – 2015г.). Съгласно доклада 
на Международната Геотермална Асоциация общата инсталирана мощност на 
геотермалните системи е 100 MWt. В страната е усвоена само част (около 23%) от разкрития 
топлинен потенциал на водите (440 MWt). Заедно с прогнозните ресурси общият дебит на 
термалните води може да достигне от 5100 1/s до 6400 1/s, a енергията, която може да се 
извлече от тях, при снижаване на температурата до 15°С, е оценена на около 751 MWt. 
Сравнение на достъпния потенциал за производство на геотермална енергия и инсталирана 
мощност в България според доклад на БАН е представено на следващата фигура: 
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Фигура 8-16: Инсталирана мощност и достъпен потенциал за производство на 

геотермална енергия в България 
 

Използването на хидротермалните ресурси е най - лесният и икономически изгоден начин за 
оползотворяване на геотермални ресурси. Тези ресурси обаче са ограничени. Разпространени 
са твърде неравномерно и са с нисък топлинен потенциал (ниска температура). Перспективи 
за по – крупно използване на геотермалните ресурси се съдържат в оползотворяването на 
топлинната енергия на т. нар. „горещи скали“ или „горещи скални породи“. 
 
При оценка на възможностите трябва да се вземе под внимание: достъпния в съответния 
регион геотермален потенциал; гъстотата на населението или наличието на голям 
консуматор; разстоянието между източника на термална енергия (сондажа) и съответния 
потребител (населено място); конкурентната система за топлоснабдяване (конкурентното 
гориво). Ако, което и да е от горепосочените условия не отговаря на определени изисквания 
за икономическа ефективност не може да се приеме, че съществува реална възможност за 
реализация на подобен проект. 
 
В к.к. Слънчев бряг е открит термален извор, който не е намерил практическо приложение. 
Сондажът е на 1 250 m дълбочина с дебит 2 l/s. Водите на геотермалните извори могат да 
бъдат използвани в различни балнеолечебни комплекси и спа центрове. Термопомпените 
инсталации са все още не достатъчно добре използвана възможност за оползотворяване на 
топлината на геотермалните води. 
 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е предоставило на община Несебър 
правото да стопаниства минерални находища - „Слънчев бряг“- Сондаж № Б-1 и находище 
„Слънчев бряг“ – Сондаж № Б-76, в срок от 25 г. Минералните води са неделима част от 
водните ресурси. Най-често те се характеризират с дълбока циркулация, с продължителен 
водообменен цикъл и с ниска степен на уязвимост от антропогенни въздействия. Те могат да 
се използват в сферата на лечебно-профилактичната дейност, в бутилиращата 
промишленост, добив на хидрогеотермална енергия и на ценни вещества, за водоснабдяване 
на различни обекти с топла вода, питейно-битово водоснабдяване при липса на алтернативи, 
отдих, спорт, както и за други цели. 
 
Използването на геотермалните ресурси изисква значителни първоначални инвестиции за 
изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни 
мрежи, като за всеки конкретен случай трябва да се изготвят анализи на термичните 
параметри и да се разработят проекти, посочващи най-подходящата технология. 
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8.6. Енергия от биомаса 
Биомаса е всичко, което възниква в процеса на непрекъснат кръговрат в природата като 
резултат от сложните химически процеси. Съгласно Директива 2009/28/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници, чл.2, т.д) „биомаса означава биоразградимата част на продукти, отпадъци и 
остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и 
животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, 
включително рибно стопанство и аквакултури, както и биоразградимата част на промишлени 
битови отпадъци“. 
 
Чрез различни процеси като изгаряне, газифициране и пиролиза, биомасата може да бъде 
преобразувана в биогориво, био-топлина или био-електроенергия. Основно предимство на 
биомасата пред конвенционалните органични горива е възможността от биомасата да бъдат 
произведени всички компоненти, които се получават от другите горива, но с много по-ниски 
нива на въглеродни емисии в атмосферния въздух и намалено отрицателно въздействие 
върху околната среда. 
 
Категориите биомаса описани в Националната дългосрочна програма за насърчаване 
използването на биомаса за периода 2008-2020 г. са: 

 Отпадна и неизползвана биомаса включва: остатъци от горскостопанските дейности 
(клони и вършина), възможно увеличение на добитите количества дървесина от 
горското стопанство, индустриални дървесни отпадъци (дървесни стърготини, кори, 
изрезки, черна луга и др.), строителни дървесни отпадъци, твърди селскостопански 
отпадъци (слама, царевични и слънчогледови стъбла, лозови пръчки, клони от резитба 
на овощни дървета,тютюневи стъбла), тор от животновъдни ферми, твърди битови 
отпадъци, утайки от пречиствателни инсталации за отпадни води, отпадно готварско 
олио. 

 Компост: продукт, получен от естественото разграждане на растителни и други 
биоразградими отпадъци под въздействието на бактерии и други микроорганизми при 
наличието на достатъчно количество кислород, влага и при постоянна температура.  

 Енергийните култури включват: едногодишни енергийни култури (зърнена култура, 
прибрана заедно със сламата, зърнена култура, картофи, захарно цвекло, 
слънчогледово и рапично семе и др.), а също и многогодишни енергийни култури 
(бързорастящи дървесни видове – топола и акация, бързооборотни насаждения от 
върба или топола, слонска трева и др.). 
 

Направленията, в които може да бъде класифицирана биомасата са по сектори (селско 
стопанство, горско стопанство, промишлен и градски сектор), от които произхожда и според 
същността на биомасата (енергийни култури или отпадъци и остатъци). Основните ресурси, 
които позволяват използването на биомасата като енергиен източник са: 
 Дървесина – дърва за огрев, отпадна дървесина от горското стопанство и 

горскостопанските работи и др.; 
 Енергийните култури – бързо растящи дървесни видове и маслодайни култури за 

производство на течни биогорива; 
 Селскостопанските отпадъци – твърди отпадъци от земеделски култури и течни 

отпадъци животни и др.; 
 Индустриални отпадъци – твърди (хартия, талаш, стърготини и др.) и течни (от 

хранително вкусовата промишленост и др.); 
 Градските отпадъци – твърди (органични твърди фракции от домакинствата и 

търговския сектор – над 70% от нетретираните отпадъци подлежат на биологично 
разпадане) и течни (отпадни води)] 
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 Утайките от пречиствателните станции. 
 
Очертаните тенденции в НДПВЕИ показват, че интерес за бъдещи инвестиции ще 
представлява енергийното оползотворяване най-вече на дървесина, селскостопански 
отпадъци, индустриални отпадъци, сметищен газ и производство на биодизел. В тази връзка 
проектите за заместване на течни горива и електроенергия с биомаса биха били 
икономически най-изгодни. 
 
От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен потенциал има 
биомасата. Неговото усвояване в близко бъдеще е безспорен национален приоритет. 
Нарастването на употребата на биомасата, във всичките й форми и разновидности, трябва да 
става със скорост по-висока от нарастването на БВП. 
 
Възможните методи за преобразуване на биомасата в енергия включват: директно изгаряне с 
оползотворяване на топлината, газификация или пиролиза (при която се получава горивен 
газ) и бърза пиролиза (при която се получава течен горивен продукт). Твърдите 
селскостопански отпадъци могат да се използват и като гориво за стирлингови двигатели. 
Съществуват методи за производство на етанол от целулозните компоненти на биомасата, 
както и на въглеводороди от нейните лигнинови компоненти. От всички изброени методи, 
най-ефективно е директното изгаряне. 
 
Ефективно оползотворяване на отпадъците от животновъдството представлява анаеробното 
асимилиране. Подобно на пиролизата то протича в отсъствието на кислород, но 
разграждането се дължи на бактерии, а не на високата температура. Мезофилната анаеробна 
асимилация протича при температура от 20°С до 40°С с продължителност около два месеца. 
Термофилната е по-бърза, но бактериите са по - чувствителни. Тя протича при температура 
от 50°С до 65°С. Продуктите, които се получават от технологията на анаеробно асимилиране 
са следните:  

o Биогаз - смес от метан (50-60%) и въглероден диоксид, както и малки количества 
водород и въглероден сулфид; 

o Кисел остатък от разлагането - представлява органично вещество, съставено от 
лигнин, хитин и редица минерални компоненти. Може да се използва като компост 
или съставка в строителни материали; 

o Луга - богата на хранителни вещества и може да се използва за наторяване. 
 

Най-голямо значение и приложение от енергийна гледна точка има биогазът, който може да 
се използва като гориво за котли или бутални двигатели. За производството на биогаз са 
необходими специални съоръжения, в които се вкарва определено количество суровина в 
зависимост от размера на помещението и целите, за които се произвежда. Трябва да се има 
предвид, че при студени климатични условия топлината, която генерират бактериите не е 
достатъчна и е необходимо допълнително нагряване за поддържане на температура от 
минимум 35°С. Това е съществен недостатък при производството на биогаз, тъй като налага 
спиране работата на ферментаторите, или използване на значителна част от произведения газ 
за подгряването им през студения период на годината, когато има най-голяма нужда от 
произвеждания газ. Количеството генериран биогаз зависи от редица фактори. При добра 
експлоатация на съответната инсталация е възможно да се получи биогаз с енергиен 
еквивалент 2150 kcal/кg суха маса тор. Това отговаря на получаването от 1t суха маса тор на 
500m3 биогаз с 50% съдържание на метан (долната топлина на изгаряне на метана е 35,818 
MJ/m3). Така определеният енергиен потенциал на биогаза би могъл да се използва за 
генериране на около 325 GWh/year електроенергия. 
 



Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Несебър 

46 
  

За производство на биогаз могат да се използват животински и растителни земеделски 
отпадъци, но енергийното оползотворяване на последните е по-ефективно чрез директното 
им изгаряне. Най-често за директно изгаряне се използват дърва за горене и отпадъци от 
селскостопанска и горска продукция. От една страна от селскостопанската продукция се 
получават големи количества отпадъци, а от друга тяхната цена е много ниска, защото 
разходите за обработка се включват в себестойността на основната селскостопанска 
продукция. Тази технология на преобразуване на биомаса има силен негативен ефект върху 
околната среда, което е и основен недостатък на процеса. В сурово състояние дървесната 
маса е с високо съдържание на вода, което намалява значително топлотворната ѝ способност. 
Това налага уплътняване на раздробената биомаса, чрез което се подобряват свойствата на 
биогоривата. Уплътнените биогорива са с подобрена енергийна плътност, по-добро 
транспортиране, ниско влагосъдържание, устойчивост на съхранение и ниско отрицателно 
влияние върху околната среда. Получените високоплътни горива се наричат биопелети и 
биобрикети. Процесът на пелетизиране и брикетиране на растителната биомаса се 
осъществява в няколко етапа - смилане, пренасяне, сушене до минимална зададена влажност, 
пресоване, охлаждане, складиране и опаковане. 
 
Биомасата и по-специално дървесината е с най-голям принос от всички ВЕИ в енергийния 
баланс на страната. Енергията, получена от биомаса е 2,8 пъти повече от тази, получена от 
водна енергия. На фона на оценката на потенциала от биомаса може да се твърди, че 
употребеното за енергийни нужди количество биомаса в страната не е достигнало своята 
максимална стойност. Трябва да се вземе под внимание, че битовият сектор сега е основния 
консуматор (86%) на биомаса (почти изцяло дърва за огрев) в страната. 
На следващата фигура са представени основните технологии за оползотворяване на 
биомасата: 

 
Фигура 8-17: Технологии за оползотворяване на биомаса 

 
8.6.1. Оценка на потенциала 
Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и предпазлив подход, 
тъй като става дума за ресурси, които имат ограничен прираст и много други ценни 
приложения, включително осигуряване прехраната на хората и кислорода за атмосферата. 
Затова подходът е да се включват в потенциала само отпадъци от селското и горско 
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стопанство, битови отпадъци, малоценна дървесина, която не намира друго приложение и 
отпада по естествени причини без да се използва. 
 
Биомасата е местен и възобновяем ресурс. Горите са основният източник на биомаса на 
територията на Община Несебър. Те осигуряват главно дърва за огрев. Дървесните отпадъци, 
могат да се преработят на трески или пелети и др. На територията на общината иглолистните 
гори са разпространени на площ от 13 439,377 dka, а широколистните - на 93 169,609 dka. 
 
Сечите в горите на общината се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване 
състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и 
програми, при условия и по ред, определени в Наредбата на МЗХ по чл.101, ал.3 от ЗГ. 
 

Таблица 8-08: Санитарни сечи на територията на Община Несебър за периода 2012г.-2014г., в m3 

 

№ Години Стояща 
маса 

Лежаща 
маса Едра Средна Дребна Дърва 

1 2012 2170 17334 31 0 0 1703 
2 2013 10590 6784 512 1526 369 4377 
3 2014 1044 6258 411 1743 458 3646 

Общо: 23200 14776 954 3269 827 9726 
 
Източник: ДЛС „Несебър“ 

 
Съгласно „Наредба за управление на горските територии на община Несебър“, ползването 
на дървесина от горските територии на общината, което представлява добивът на дървесина 
и/или разпореждането с нея, се осъществява в съответствие на разпоредбите от Глава пета, 
Раздел 1 от ЗГ, при условия и по ред, определени с Наредбата по чл.95, ал.1 от Закона. 
Съгласна чл.20, ал.1 от горецитираната наредба, общината може да сключва с търговци 
дългосрочни договори за срок до 10 години за добив и продажба на дървесина. 
 
Неизползваните отпадъци от дърводобива и малоценната дървесина, която не се използва, 
могат да бъдат усвоени само след раздробяване на трески или преработване в дървесни 
брикети или пелети след пресоване и изсушаване. Производството на трески има значително 
по-ниски разходи от производството на брикети и пелети, при което се изисква 
предварително подсушаване на дървесината и e необходима енергия за пресоване. 
Производството и вноса на съоръжения за преработка на биомаса с цел по - нататъшното ѝ 
използване за енергийни цели, трябва да бъде стимулирано по-всички възможни начини от 
държавата. 
 
На територията на общината нарастващата употреба на дървесината за енергийни цели се 
дължи основно на ниската й цена и незначителните инвестиции за примитивните 
съоръжения, които сега се използват, за трансформирането й в топлинна енергия. Дървата за 
огрев се използват за директно изгаряне в примитивни печки, с нисък КПД (30-40%), 
самостоятелно или съвместно с въглища. Броят на употребяваните в домакинствата 
съвременни котли е все още незначителен, поради ограничени финансови възможности. 
Използването на съвременни котли може да повиши до два пъти полезното количество 
топлина, получавано от дървата за огрев, което е равностойно на двукратно увеличаване на 
потенциала без да се увеличава потреблението. 
 
За територията на Община Несебър няма данни за т.нар. „енергийни култури“, които се 
отглеждат специално за производство на биомаса. Климатичните и почвените условия 
определят отглеждането на зърнени култури (жито и ечемик), слънчоглед, лозя и развитие на 
овощарство. 
 



Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Несебър 

48 
  

 
Таблица 8-09: Засети площи на територията на Община Несебър 
 

Култури Засети площи, dka 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

есенници 23752 22454 34442 37183 
пшеница 16578 16520 24600 29578 
ечемик 7174 4535 9782 7005 
пролетници 17803 17803 20075 23197 
маслодаен слънчоглед 7550 11918 16065 19890 
лозя 7915 6941,75 6941,75 6150 
овощни видове 924,5 941,9 941,9 940 
зеленчуци 55 76,4 68,9 92,6 
 

Източник ОД „Земеделие“ 
 

Твърдите селскостопански отпадъци се генерират при отглеждането на земеделски култури и 
тяхното количество е в пряка зависимост от добитата годишна реколта и реколтираните 
площи. Сламата е твърд селскостопански отпадък, който се използва основно в 
растениевъдството и животновъдството. Една част от нея може да се използва в 
животновъдството, а останалата да се изгаря в подходящи котелни уредби и добитата 
енергия да се оползотворява за енергийни нужди. Останалите видове твърди 
селскостопански отпадъци нямат друго приложение и делът на използваните за енергийни 
цели количества е съобразен с максималните възможности за събирането им.  
 
Животновъдството е развит сектор в Община Несебър и технологията на анаеробно 
асимилиране може да се приложи успешно на територията ѝ. Трудностите, които могат да се 
срещнат се изразяват в необходимостта от голям размер първоначални инвестиции за 
изграждане на специалните съоръжения, инсталации и цехове, както и липсата на 
квалифицирани специалисти в тази област. Основният проблем за усвояването на биогаз в 
общината е, че животните се отглеждат в малки ферми или единично, което възпрепятства 
ефективното събиране и оползотворяване на отпадъците. Други съществени проблеми са 
значителните инвестиции за изграждането на съвременни инсталации; намиране пазар на 
произвежданите вторични продукти (торове); неефективна работа през зимата. 
 
Видовете животни в Общината и техния брой са представени на следващата таблица: 
 

Таблица 8-10: Регистрирани животни в периода 2010-2013г. по брой и вид в община Несебър 
 

Видове Брой животни по години 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

говеда 731 630 615 804 
овце 4 638 4 803 4 186 4 464 
кози 827 863 554 586 
свине 623 674 650 668 
птици 9 917 8 288 8 357 8 119 
зайци 406 437 572 402 
пчелни семейства 2 197 2 180 1 974 2 105 
еднокопитни 460 334 418 389 
Общо: 19 799 18 209 17 326 17 537 

 
Източник: Общински план за развитие на Община Нсебър 2014-2020г. 

 
 



Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Несебър 

49 
  

Технико - икономическият анализ показва, че използването на биомаса в бита и за 
производство на топлинна енергия е конкурентоспособен възобновяем източник на 
традиционните горива, с изключение на въглищата, и има значителни екологични 
предимства пред всички традиционни горива. Много изгодно е заместването на течни 
горива, използвани за отопление в училища, болници и други консуматори в сферата на 
услугите, особено в обекти в близост до горски масиви. Освен намаляване емисиите на 
вредни вещества в атмосферата, използването на дървесина, като по-евтино гориво, във 
всички споменати обекти, ще доведе до икономия на средства, които могат да бъдат 
използвани за изплащане на направените инвестиции в необходимите съоръжения. Голямо 
значение има поощряване използването на по-ефективни съоръжения за изгаряне на 
дървесина с малка мощност за бита в общината. В резултат на повишаване КПД ще бъде 
ограничен ръста на потребление на дърва за огрев при значително нарастване на 
заместваното количество други горива и намаляване разходите на домакинствата за 
отопление. 
 
8.6.2. Биомаса чрез създаване на „енергийна гора“ 
Енергийната гора е инструмент за постигане на трайна суровинна стабилност. Залесяването 
на бързорастящи дървета (най-подходящи дървесни видове са акация, топола и върба) се 
извършва през пролетта (края на месец март и не по-късно от месец май). В първата фаза от 
живота си растенията израстват много бързо, като за кратко време се произвежда голямо 
количество енергийна маса. Дърветата се изрязват през равни периоди от време. След 
използването на реколтата, стъблата отново израстват и след период от 2 до 10 години е 
възможна нова реколта. След първата реколта, силата на израстване се увеличава, но след 25-
30 години добивът намалява и се препоръчва изкореняване и ново засаждане, при което може 
да се използва същата земя. 
 
Върбите са подходящи за кратки интервали от 2 до 5 години при добив от 0,7 до 1,5t суха 
маса на декар и година. Акацията има по-висока отоплителна стойност, при прибиране на 
реколтата само около 35 % влага (топола и върба около 55 %), добра запалимост и вирее 
дори на сухи, песъчливи и горещи места много добре. За да израсне тополата има нужда от 
много голямо количество вода. За употреба, складиране и продажба, стърготините трябва да 
се изсушат поне до 30 % съдържание на влага. Добивът на декар и година е от 0,7 до 1,5t 
абсолютно суха продукция, а добивът на топола може да достигне до 2t на декар и година. 
Доставката за топлоцентрали може да се осъществи веднага след прибиране на реколтата. 
 
Основно предимство на енергийната гора е, че само с едно засаждане енергийните растения 
дават дългогодишен добив, който е до 4 пъти по-висок от този при обикновена гора. 
Енергийната гора предлага естествена защита за животните, почвата се олекотява от 
дълбоките корени и се обработва по-малко в сравнение с обичайното земеделие. Като 
предимства на енергийната гора са липсата на необходимост от използването на пестициди и 
торене за растежа на дърветата и фактът, че енергийните растения не изхвърлят въглероден 
диоксид, което означава, че при изгаряне на биомасата дървото не произвежда СО2. При 
процеса на горене на биомасата не се освобождава повече СО2 от свързания в растителната 
маса чрез фотосинтезата. 
 
При реализиране пилотен проект за енергийна гора, той трябва да се предшества от 
предпроектно проучване, за да се анализират в дълбочина различните бързо-растящи видове 
и да се оцени техният потенциал. Препоръчително е паралелно с изграждането на масиви с 
енергийни гори да се пристъпи и към смяна на горивната база, там където все още тя е на 
течно гориво. 
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8.7. Използване на биогорива в транспорта 
По-широкото използване на биогорива в транспортния сектор е част от мерките за постигане 
целите на Протокола от Киото. Увеличената употреба на биогоривата в транспорта е един от 
инструментите, чрез които България ще намали използването на вносните горива и енергия, 
а оттук ще обезпечи сигурността на енергийните доставки в средносрочен и дългосрочен 
план. Заместването на горивата от нефтен произход с биогорива в транспорта ще даде 
възможност за по-мащабно производство на биогорива, което е и предпоставка за по-широко 
приложение на биомасата. Също така, насърчавайки използването на биогорива и следвайки 
най-добрите практики в земеделието и лесовъдството се създават нови възможности за 
устойчиво развитие на селските райони в рамките на общоевропейската селскостопанска 
политика. Същевременно цялостния процес от отглеждането на енергийни суровини до 
дистрибуцията и потреблението на биогорива ще допринесе за по-голяма заетост на 
населението, особено в икономически слабо развитите региони на страната. 
 
В „Националната дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в 
транспортния сектор 2008-2020 г.”, определената задължителна национална цел за 
потребление на биогорива в страната е постигане на минимален дял на биогоривата от 10 % в 
общото потребление на петрол и дизелово гориво за транспорта в ЕС до 2020г. по 
икономически ефективен начин. 
 
8.7.1. Оценка на потенциала 
България е страна, силно зависима от вноса на енергийни ресурси и същевременно 
притежава добър потенциал и достатъчно площи за отглеждането на енергийни култури, 
суровини за производството на биогорива. Основните енергийни култури, използвани като 
суровина за производство на биоетанол са захарното цвекло, пшеницата и царевицата. 
Основните енергийни култури, използвани като суровина за производство на биодизел са 
рапица и слънчоглед. За получавне на биодизел чрез трансестерификация могат да бъдат 
използвани още соево, палмово, репично, слънчогледово, царевично масло, животински и 
растителни мазнини, талаш и други дървесни материали. Технологията, се основава на 
химическа реакция с алкохол (етанол или метанол) при наличието на алкален катализатор, в 
резултат на която се получават метилови естери (биодизел) и глицерин. Добивът на 
алкохолните естери, които представляват 100% биодизел, се увеличава, когато реакцията 
протича при излишък на алкохол и висока температура. С различни допълнителни 
технологии, полученият глицерин може да се обработи до получаване на сапунени продукти 
(калиев фосфат). 
 
За постигане на поставената цел от 10% биогорива през 2020г., съгласно направената 
прогноза в „Националната дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на 
биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.”, са посочени необходимите площи за 
отглеждане на енергийни култури, които  възлизат на 509 001 hа, а общото производството 
на биогорива – 314,5 хил.t. 
 
На територията на община Несебър не се отглеждат енергийни култури с цел използването 
им като суровини за получаване на биогориво. 
 
8.8. Използване на енергия от възобновяеми източници в транспорта 
С навлизането и развитието на екологичните превозни средства ще се осигури устойчиво 
бъдеще на транспорта чрез въвеждане на нисковъглеродни иновационни и енергийно 
ефективни технологии, и намаляване на неговата зависимост от изкопаемите горива. Така ще 
се осигури намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата, съществена част от 
които се дължат на този сектор, в резултат, на което и изпълнение на целите срещу 
изменението на климата. 
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8.8.1.Оценка на потенциала 
България се нуждае от обновяване на съществуващия стар автомобилен парк. Понастоящем 
над 50 % от съществуващите автомобили са на възраст над 15 години. Остарелият парк води 
до съществено замърсяване на околната среда, създава рискове за човешкото здраве и 
ангажира значителен финансов ресурс за горива, смазочни материали и сервиз. 
 
Въвеждането на иновативни технологии, алтернативни горива, незамърсяващи и енергийно 
ефективни превозни средства, са сред основните фактори за осигуряване на устойчива, 
здравословна и безопасна градска мобилност. 
 
Съгласно Националния план за действие за насърчаване производството и ускореното 
навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в 
Република България, обект на преференциално третиране ще бъдат следните групи 
екологични пътни превозни средства: 

 електрически превозни средства – МПС, които използват двигател с изцяло 
електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене; 

 хибридни автомобили – МПС, които използват две или повече системи за задвижване 
от различен тип – електрически двигател и двигател с вътрешно горене (бензин или 
дизел); 

 моторни превозни средства – пътнически автомобили, отделящи емисии на СО2 до 
120 g/km; микробуси – до 175 g/km; автобуси – изискванията по EURO V.  

 
В община Несебър няма данни за регистрирани електромобили или хибридни автомобили. 
Не се отглеждат и култури, които да служат за производство на биогорива. 
 
9. Мерки 
За постигане на поставените цели са идентифицирани приоритетни мерки за реализация за 
усвояване потенциала на ВЕИ. При тях водещо място ще заема общината, като тя ще 
предприеме дейности за проучване и регистриране на местния потенциал от зелени 
енергоресурси и интегрирането им в общинската собственост. Общинската администрация 
ще осъществява информационни кампании за промоциране на ползите и приобщаване на 
населението към прилагане на мерки за намаляване на енергийния отпечатък на общината 
върху околната среда. 
 
Възможностите за развитие на Община Несебър през следващите години са две. Първата е 
при запазване на текущото състояние на доставките на енергия и без реализиране на мерки за 
повишаване на енергийната ефективност и информираността на хората. Другата възможност 
е общината активно да участва в енергийните процеси чрез използване на енергия от 
възобновяеми източници на енергия, чрез ефективно използване на местните ресурси и чрез 
повишаване на енергийната ефективност в обществения и частния сектори. С втория вариант 
Община Несебър заявява ясното си желание за поемане на отговорност за постигне на целите 
към които България се стреми. 
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9.1. Мерки и политика 
Таблица 9-01: Транслиране на мерки, заложени в НПДЕВИ 

Стратегическа цел 1 Оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници с оглед устойчиво и 
екологосъобразно социално – икономическо развитие 

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

№ Наименование на 
мярката Вид мярка 4 Очакван резултат 5 Целева група и/или 

дейност 6 
Съществува

ща или 
планирана 

Времева 
рамка 

1. Анализ и оценка на 
теоретичния и технически 
потенциал на различните 
видове ВЕИ в община Несебър 

Административна 
Актуална и реална оценка; 

Достъпна база данни за всички 
заинтересовани лица 

Инвеститори; 
Строителни 

организации; 
Органи по планиране 

Планирана 2016–2019г. 
2016-2026г. 

2. Определяне на подходящите 
места за ВЕИ инсталации на 
собствена (общинска) 
територия, които да влязат в 
база данни за проекти 

Административна  
 

Инсталирана мощност;  
Производство на енергия 

Инвеститори; 
Строителни 

организации; 
Органи по планиране 

Планирана  2016–2019г. 
2016-2026г. 

3. Анализ и оценка на 
икономическата и екологична 
ефективност на съвременните 
ВЕИ технологии 

Административна  
Техническа 

Разработени проекти; 
Инсталирана мощност;  

Производство на енергия 

Инвеститори;  
Крайни потребители Планирана 2016-2019г. 

2016-2026г. 

4. 
Комбиниране на мерките по 
Енергийна ефективност в 
сградния фонд с мерки по 
въвеждане на ВЕИ  

Административна  
Техническа 

Повишено количество спестена 
енергия;  

Намаляване на вредните емисии в 
атмосферата;  

Подобряване на микроклимата в 
сградите;  

Инвеститори;  
Строителни 

организации; 
Крайни потребители 

Планирана 2016-2019г. 
2016-2026г. 

5. Реализация на проекти от тип 
ESCO  

Административна  
Техническа 

Реализация на ВЕИ проекти;  
Увеличен дял на произведената 

енергия от ВЕИ  

Инвеститори;  
Крайни потребители  Планирана 2016-2026г. 

 
4 Показва дали мярката е (предимно) регулаторна, финансова, административна или мека  
5 Очакваният резултат включва изменение на поведението, инсталирана мощност (MW; t/year), произведена енергия (ktoe)  
6 Към кого е насочена мярката: инвеститори, крайни потребители, обществена администрация, архитекти, доставчици на съоръжения, монтажници и др. или към какви дейности/сектори: производство, 
индустрия, транспорт, крайни потребители и др  
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№ Наименование на 
мярката Вид мярка Очакван резултат Целева група и/или 

дейност 
Съществува

ща или 
планирана 

Времева 
рамка 

6. 

Въвеждане на система  за 
енергиен мениджмънт в 
обектите общинска собственост 

Административна  
Техническа 

Намаляване на разходите за енергия 
в общинския сектор; 

Намаляване на въглеродни емисии, 
генерирани от общинския сектор; 

Изграден инструментариум за 
мониторинг и контрол на 

енергопотреблението. 

Инвеститори;  
Крайни потребители;  

Общинска 
администрация  

Планирана 2016-2019г. 
2016-2026г. 

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

7. 

Ремонт и модернизация на 
съществуващото улично 
осветление на територията на 
общината, чрез въвеждане на 
системи за ефективно 
управление на уличното 
осветление 

Техническа 

Намалени разходи на общинската 
администрация за електричество и 
поддръжка на системата за улично 

осветление; 
Намалени вредни емисии; 

Повишаване на сигурността на 
гражданите през тъмната част от 

денонощието; 
Изграждане на улично осветление, в 
райони където няма инфраструктура 

Крайни потребители; 
Общинска 

администрация 
Планирана 2016-2026г. 

8. 
Проектиране и изграждане на 
инсталации за ползване на 
ВЕИ, които са доказали 
икономическа ефективност 

Техническа 

Принос към постигане на 
националните цели за дял на 

енергията от ВЕИ; 
Намаляване на парниковите газове; 

Разработени технически/работни 
проекти  

Инвеститори; 
Крайни потребители Планирана 2016-2026г. 

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

9. 
Проучване на възможностите за 
финансиране на проектите по 
ВЕИ 

Финансова 
Разработени проекти; 

Инсталирана мощност;  
Производство на енергия 

Инвеститори;  
Крайни потребители;  

Общинска 
администрация 

Планирана 2016-2019г. 
2016-2026г. 

10. Създаване и актуализиране на 
план за необходимите 
бюджетни средства за 

Финансова 
Поддържан актуален план за 

необходимите средства за 
реализация на ВЕИ проекти 

Общинска 
администрация Планирана 2016-2019г. 

2016-2026г. 
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реализация на общинските ВЕИ 
проекти 

№ Наименование на 
мярката Вид мярка Очакван резултат Целева група и/или 

дейност 
Съществува

ща или 
планирана 

Времева 
рамка 

11. Разработване и периодично 
актуализиране на план за 
съфинансиране на дейности по 
проектите за ВЕИ 

Финансова 
Поддържан актуален план за 

съфинансиране проекти за ВЕИ 
проекти 

Инвеститори; 
Общинска 

администрация 
Планирана 2016-2019г. 

2016-2026г. 

12. Участие в конкурси, търгове, 
сесии за финансиране на 
проекти за използване на 
местния ВЕИ потенциал 

Финансова 
Подготовка на документи за 

кандидатстване за 
финансиране на проекти 

Инвеститори;  
Крайни потребители;  

Общинска 
администрация 

Планирана 2016-2019г. 
2016-2026г. 

13. Използване на публично – 
частно партньорство за 
изграждане на ВЕИ инсталации 
на територията на община 
Несебър 

Финансова 
Административна 

Нови инсталирани ВЕИ мощности; 
Увеличен дял на произведената 

енергия от ВЕИ 

Инвеститори; 
Крайни потребители Планирана 2016-2019г. 

2016-2026г. 

Стратегическа цел 2 Премахване на административните и информационни бариери пред развитието на ВЕИ и създаване на 
стимули за частни инициативи 

Мярка 2.1. Облекчаване на административните бариери при използване на ВЕИ от домакинствата в общината 

 
14. 

Опростяване на 
административните процедури 
по иницииране, изготвяне, 
одобряване, реализиране, 
оценяване и контролиране на 
проектите по ВЕИ 

 
Административна 

 

Улесняване на инвестиционния 
процес; 

Реализирани проекти свързани с 
ВЕИ 

Органи на 
планирането; 
Инвеститори  

Органи на 
планирането; 
Инвеститори 

 
Планирана 

2016-2019г. 
2016–2026г. 

15. Стимулиране 
децентрализираното 
производство на 
електроенергия от ВЕИ с цел 
намаляване на загубите на 
електроенергия по цялата линия 
– производство, пренос, 
разпределение и доставка  

Административна  
Техническа 

Нови инсталирани 
децентрализирани мощности;  

Производство на енергия на местно 
ниво;  

Повишаване на сигурността на 
доставката на енергия;  

Инвеститори;  
Доставчици и 

производители на 
енергия;  

Крайни потребители  

Планирана 2016-2026г. 
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№ Наименование на 
мярката Вид мярка Очакван резултат Целева група и/или 

дейност 
Съществува

ща или 
планирана 

Времева 
рамка 

16. Изготвяне на устройствени 
планове за територии, 
подходящи за реализиране на  
проекти за ВЕИ. 

Административна  
Техническа 

 

Повишаване на дела на ВЕИ в 
крайното потребление на енергия; 

Спестяване на средства; 
Повишена цена на имотите 

Инвеститори;  
Крайни потребители Планирана 2016-2026г. 

17. Изготвяне програми за 
обучение на тема: ВЕИ и 
опазване на околната среда с 
цел промяна на отношението на 
гражданите на общината към 
промяната в климата и 
осигуряване на обществена 
подкрепа за използване на ВЕИ 

Административна 
Информационна 

Засилена ангажираност на 
гражданите с цел подобряване на 

състоянието на околната среда, чрез 
използване на ВЕИ  

Повишени знания за потребителите; 
Рационално използване на енергията 

и значението на ВЕИ 

Крайни потребители; 
Служители на 

администрацията; 
Представители на 

бизнеса; 

Планирана 2016-2026г. 

Мярка 2.2. Информационна осигуреност относно ВЕИ в общината 

18. Насърчаване усилията за 
въвеждане на ВЕИ чрез 
осигуряване на информация за 
успешен технологичен и 
пазарен опит и 
разпространяване на 
европейските ВЕИ технологии  

Информационна  
 

Привличане на инвеститори;  
Произведена енергия от ВЕИ;  
Положителен икономически и 

финансов резултат  

Инвеститори;  
Крайни потребители  Планирана 2016-2019г. 

2016-2026г. 

19. Разработване на 
информационни кампании, 
целящи популяризирането на 
възобновяемите енергийни 
източници и възможността за 
тяхното използване в частни 
жилища  

Информационна  
 

Повишаване нивото на 
информираност сред гражданите и 

бизнеса по отношение, използването 
на ВЕИ  

 

Инвеститори;  
Граждани Планирана 2016-2019г. 

2016-2026г. 

20. Изготвяне на списък на 
съоръженията за 
производството на енергия от 
ВИ 
 

Административна; 
Техническа 

Привлечени нови инвеститори; 
База данни със ВЕИ съоръженията 

Инвеститори; 
Крайни потребители; 

Общинска 
администрация 

Планирана 2016–2019г. 
2016-2026г. 
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№ Наименование на 
мярката Вид мярка Очакван резултат Целева група и/или 

дейност 
Съществува

ща или 
планирана 

Времева 
рамка 

21. Сформиране на партньорства, 
чрез които да се разработи и 
приложи система от услуги, 
която да консултира малките и 
средни предприятия за 
въвеждане на ВЕИ 

Мека; 
Административна 

Повишен интерес сред бизнеса към 
инвестициите в зелената икономика 

Малки и средни 
предприятия Планирана 2016–2019г. 

2016-2026г. 

 
 
9.2. Мерки по видове ВЕИ 

Таблица 9-02: Транслиране на мерки по видове ВЕИ 
Слънчева енергия 

№ Наименование на 
мярката Вид мярка Очакван резултат Целева група и/или 

дейност 
Съществув

аща или 
планирана 

Времева 
рамка 

22. 

Инсталиране на слънчеви 
термични колектори при ново 
строителство или при 
модернизация на сгради общинска 
собственост 

Техническа; 
Административна 

Нови инсталирани мощности; 
Повишено производство на 

топлинна енергия от слънцето; 
Спестени емисии; 

Намалени разходи за ел. енергия; 

Инвеститори; 
Крайни потребители; 

Строителни 
организации; 

Планирана 2016-2019г. 
2016-2026г. 

23. 

Изграждане на инсталации за 
производството на електрическа 
енергия от фотоволтаици върху 
сгради общинска собственост 

Техническа 

Нови инсталирани мощности; 
Увеличено производство на 

енергия от слънцето; 
Редуцирани въглеродни емисии в 

атмосферата; 
Намалени разходи на общината за 

ел. енергия; 

Инвеститори; 
Крайни потребители; Планирана 2016-2019г. 

2016-2026г. 

24. 

Инсталиране на фотоволтаични 
централи и слънчеви системи за 
топла вода върху складове, 
търговски и офис сгради 

Техническа 

Нови инсталирани мощности; 
Увеличен дял на енергия 

произведена от ВЕИ в бизнес 
сектора; 

Редуцирани въглеродни емисии в 
атмосферата; 

Инвеститори 
Крайни потребители Планирана 2016-2019г. 

2016-2026г. 
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№ Наименование на 
мярката Вид мярка Очакван резултат Целева група и/или 

дейност 
Съществув

аща или 
планирана 

Времева 
рамка 

25. 
Инсталиране на акумулиращи 
осветителни тела, използващи 
фотоволтаични елементи 

Техническа 

Намалени разходи на общинската 
администрация за електрическа 

енергия; 
Редуцирани въглеродни емисии в 

атмосферата; 

Инвеститори; 
Крайни потребители; Планирана 2016-2019г. 

2016-2026г. 

26. 

Съдействие на домакинствата при 
реализирането на проекти за 
изграждане на малки 
фотоволтаични централи и 
монтирането на соларни панели на 
покривите на сградите 

Техническа 

Увеличен брой на домакинствата, 
използващи ВЕИ; 

Намаляване на разходите за енергия 
на домакинствата; 

Редуциране на въглеродните емисии 
в атмосферата 

Граждани; 
Крайни потребители; 

Строителни 
организации; 

Общинска 
администрация; 

Планирана 2016-2026г. 

27. 

Повишаване на информираността 
на населението относно ползите от 
използването на слънчева енергия 

 

Информационна 

Промяна на поведението на 
гражданите по отношение на ВЕИ; 
Повишено ниво на информираност 
сред гражданите и бизнеса относно 

ползите от използването на 
слънчева енергия; 

Мотивация на обществото да 
действа срещу глобалното 

затопляне; 

Инвеститори; 
Крайни потребители; 

Граждани; 
Планирана 2016-2019г. 

2016-2026г. 

Енергия от биомаса 

28. 

Разработване на стратегия за 
използването на биомаса в 
общината 
 
 

Административна Използване на биомаса за 
получаване на енергия 

Инвеститори; 
Крайни потребители; 

Общинска 
администрация 

Планирана  
2016-2026г. 

29. 

Ефективен механизъм за контрол 
на фирми, изхвърлящи отпадни 
мазнини от готвене за предаването 
им за преработката в биодизел. 

Административна 
Техническа 

Увеличен дял на използваните 
отпадни мазнини за производство на 

горива 

Инвеститори; 
Производители на 

биогорива 

 
 
Планирана 

 
 

 

2016-2026г. 
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№ Наименование на 
мярката Вид мярка Очакван резултат Целева група и/или 

дейност 
Съществув

аща или 
планирана 

Времева 
рамка 

30. 

Използване на механизмите на 
Фонд земеделие за поощряване 
производството на суровини за 
биогорива на пустеещи земи. 

Административна 
Увеличен дял реализирани проекти 

за производство на 
биогорива 

Инвеститори 
Крайни потребители Планирана 2016-2026г. 

31. 
Проучване на методи за енергийно 
оползотворяване на царевични и 
слънчогледови стебла. 

Техническа 

Въвеждане на ефективни 
технологии за оползотворяване на 

земеделски отпадък; 
Нови инсталирани мощности 

Изследователска 
общност; 
Общинска 

администрация 
 

Планирана 2016-2019г. 

 
32. 
 

Проучване на възможностите за  
заместването на вносни горива и 
електроенергия с биомаса, 
използвани за отопление в 
болници, училища, 
административни сгради и други 
сгради със социални функции и др.  

Административна 
Техническа 

Намалени разходи за 
електроенергия и горива; 

Увеличен дял на произведената 
енергия от ВЕИ; 

Редуциране на въглеродните емисии 
в атмосферата; 

Крайни потребители; 
Общинска 

администрация 

 
Планирана 

2016-2019г. 
2016-2026г. 

33. 

Повишаване информираността на 
населението във връзка с 
положителните ефекти от 
използването на биомаса 

Информационна 

Промяна на поведението на 
гражданите; 

Повишено ниво на информираност 
сред гражданите и бизнеса относно 
ползите от използването на енергия 

от биомаса; 
Мотивация на обществото да 

действа срещу глобалното 
затопляне 

Инвеститори 
Крайни 

потребители 
 

Планирана 2016-2019г. 
2016-2026г. 

Вятърна енергия 

34. 

Повишаване на обществената 
информираност относно 
възможностите за използване на 
вятърната енергия като ВЕИ – 
провеждане на информационни 
кампании в училища и 

 
Информационна 

 

Повишено ниво на информираност 
сред гражданите и бизнеса относно 
ползите от използването на вятърна 

енергия;  
Мотивация на обществото да 

действа срещу глобалното 

 
Инвеститори; 

Крайни потребители 

 
Планирана 

2016-2019г. 
2016-2026г 



Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Несебър 

59 
  

университети  
информация в медиите; 
информационни материали  

затопляне 

Хидроенергия 

№ Наименование на 
мярката Вид мярка Очакван резултат Целева група и/или 

дейност 
Съществув

аща или 
планирана 

Времева 
рамка 

35. 

Оказване на съдействие и 
предоставяне на информация на 
потенциалните инвеститори в 
изграждането на ВЕЦ 

Административна 
Информационна 

Изграждане на нови мощности; 
Повишен интерес сред бизнеса към 

инвестициите в зелената икономика; 

Инвеститори; 
Общинска 

администрация 
Планирана 2016-2026г. 

36. 

Участие в иновационни научно-
изследователски проекти за 
технологии за добиване на енергия 
от Черно море 

Техническа 

Изграждане на нови мощности; 
Създаване на know-how за 

производство на енергия от хидро-
потенциала на Черно море 

Инвеститори; 
Общинска 

администрация; 
Изследователска 

общност 

Планирана 2016-2026г. 

Геотермална енергия 

37. 

Оказване на съдействие на 
инвеститори в производството и 
потреблението на геотермална 
енергия. 

Административна 
Информационна 

Увеличен дял на енергията получена 
от геотермални източници 

Инвеститори; 
Общинска 

администрация; 
Изследователска 

общност 

Планирана 2016-2019г. 
2016-2026г. 

38. 
Проучване на геотермалния 
потенциал на Общината.  

Техническа 
Информационна 

Въвеждане на ефективни 
технологии;  
Насърчаване на инвестициите 

Изследователска 
общност; 

Инвеститори 
Планирана 2016-2019г. 

39. 

Повишаване на информираността 
на населението във връзка с 
ползите от използването на 
геотермална енергия  

Информационна 

Повишено ниво на информираност 
сред гражданите и бизнеса относно 

ползите от използването на 
геотермална енергия; 

Мотивация на обществото да 
действа срещу глобалното 

затопляне 

Инвеститори 
Крайни потребители; 

Граждани; 
Планирана 2016-2019г. 

2016-2026г. 
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9.3. Източници и схеми за финансиране 
 

Според НДПВЕИ 2005-2015, подходящите източници на финансиране на проекти по 
ВЕИ са: 

 

 заеми от търговски банки; 
 безвъзмездни помощи предоставяни от екологични фондове, в частност от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и 
Националния доверителен екофонд, в т.ч. и безлихвени заеми; 

 заеми при облекчени условия и/или гаранции, предоставяни от един бъдещ 
специализиран фонд за насърчаване на производството на възобновяема енергия; 

 финансов лизинг на оборудване, предоставен обикновено от доставчик, изпълняващ 
проекта “под ключ”; 

 заеми от международни банки, най-често при наличие на допълнителни финансови 
механизми, напр. кредитни линии за проекти използващи ВЕИ, които могат да бъдат 
съчетани със безвъзмездна помощ. 

 насърчителни финансови схеми с по-широк обхват, като гъвкавите механизми на 
Протокола от Киото и по-специално механизма „съвместно изпълнение”. 

 други източници на финансиране. 
 

Подходите на финансиране на общинските програми са: 
Подход „отгоре – надолу” 
Състои се в анализ на съществуващата законова рамка за формиране на общинския бюджет, 
както и на тенденциите в нейното развитие. При подход „отгоре – надолу” се извършат 
следните действия:  
 прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата; 
 преглед на очакванията за промени в националната и общинската данъчна политика и 

въздействието им върху приходите на общината и проучване на очакванията за 
извънбюджетни приходи на общината; 
 използване на специализирани източници като:  

o оперативни програми 
 Оперативна програма “Околна среда” 2014 – 2020г.; 

o международни програми и инициативи: 
 Инициатива „ЕКО-иновации”  

Инициативата подкрепя еко-новаторски проекти в различни сектори, които целят да 
предотвратят или намалят (негативното) влияние върху природата и които допринасят за 
оптималната употреба на ресурсите: разработване на продукти, техники, услуги и процеси, 
които намаляват емисиите на CO2, ефективно използване на ресурсите, насърчаване на 
рециклирането и др. 

 Програма „Интелигентна енергия – Европа"  
Програмата е основен инструмент за подпомагане премахването на нетехнологични бариери 
и за принос към сигурността, устойчивостта и конкурентоспособността на европейската 
енергийна система. Програмата подкрепя проекти, които популяризират и разпространяват 
знания, практики и информация относно спестяването на енергия, променят политиките и 
нагласите на хората, както и такива, които подпомагат пазара на енергоспестяващи продукти 
в различни области - транспорт, строителство, възобновяеми източници, биогорива и др. 

 Европейска финансова инициатива JASPERS (Joint Assistance in 
Supporting Projects in European Regions)  
Програмата е съвместна финансова инициатива на Европейската комисия, Европейската 
инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие и предлага 
техническа помощ при решаването на комплексни задачи по подготовката на качествени 
значими проекти, които да се представят за кандидатстване за финансиране от Европейските 
фондове пред ЕК. JASPERS е инструмент за техническа помощ за подготовката на големи 
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инфраструктурни проекти, за които се предвижда финансиране от Структурните и от 
Кохезионния фондове на Европейския съюз. Техническата подкрепа от страна на 
инициативата е безвъзмездна и се изразява в предоставяне на консултации, съгласуване, 
изграждане и доусъвършенстване структурата на проекта, преодоляване на трудности, 
отстраняване на пропуски и идентифициране на нерешени проблеми. Предпочитат се големи 
проекти в областта на опазването на околната среда на стойност над 25 млн. евро. 

 Европейската инициатива JESSICA (Joint European Support for 
SustainableInvestment in City Areas). 
JESSICA е съвместна инициатива на ЕК, Европейската инвестиционна банка и Съвета на 
Европейската банка за развитие, която подкрепя публично-частни проекти за градско 
развитие, чрез предоставяне на заеми, банкови гаранции и дялово участие. На 27 май 2009 г. 
беше подписан Меморандум за разбирателство между правителството на РБългария и 
Европейската инвестиционна банка за изпълнение на инициативата JESSICA в България. В 
качеството си на Холдингов фонд, ЕИБ ще подпомага българските общини в процеса на 
интегрирано градско планиране и идентифициране на проектни идеи и ще създаде Фондове 
за градско развитие, които да започнат реалното финансиране напроекти. 
 
Избираемите проекти по JESSICA трябва да бъдат насочени към подобряване на градската 
среда, като задължително включват компонент, който ще осигури печалба и възможност 
вложеният финансов ресурс да бъде върнат обратно във Фонда за градско развитие, в 
средносрочен план. Такъв тип компоненти могат да включват: бизнес центрове, бизнес 
паркове, културни институции, спортна инфраструктура, търговски зони, мерки за енергийна 
ефективност и др. Чрез този револвиращ механизъм, вложеният от Европейския фонд за 
регионално развитие (EFRD) финансов ресурс, ще продължи да бъде използван за 
финансиране на проекти за градско развитие в България дори след края на програмния 
период 2007- 2013. В България JESSICA се осъществява чрез ОП „Регионално развитие”, в 
рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. 

o кредитни линии 
 Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми 

енергийни източници за България (КЛЕЕВЕИ) 
Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници е 
разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в сътрудничество с 
Българското правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя кредитни линии на 
участващите български банки, които от своя страна предоставят заеми на частни дружества 
за проекти за енергийна ефективност в промишлеността и проекти за възобновяеми 
енергийни източници. 
 
Български банки, участващи в КЛЕЕВЕИ: Българска Пощенска Банка, Банка ДСК, 
Уникредит Булбанк, Юнионбанк, Обединена Българска Банка, Банка Пиреус, 
Райфайзенбанк. 

 Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) 
Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) е създадена през 
2005г. с безвъзмездни средства от МФК и кредитен ресурс от ЕБВР с оглед осъществяване на 
енергоефективни мерки в жилищни сгради с бенефициенти физически лица и домакинства. 
Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 50 милиона евро за 
финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят 
на утвърдени български търговски банки за отпускане на потребителски кредити за 
енергоспестяващи мерки в българските домове. Те включват: енергоефективни прозорци; 
изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви 
нагреватели за вода; ефективни газови котли и термопомпени климатични системи. 
Безвъзмездното финансиране се отпуска от Международния фонд Козлодуй (МФК), който е 
основан през 2000 г. със средства на Европейската комисия, страни-членки на ЕС и 
Швейцария. МФК подкрепя финансово извеждането от експлоатация на блокове 1 - 4 на 
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ядрената централа Козлодуй. МФК подкрепя и други инициативи в енергийния сектор, които 
са свързани с усилията по извеждането от експлоатация на ядрените мощности, в частност 
повишаването на енергийната ефективност в България.  

 Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 
енергийна ефективност в България 
Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка се финансира чрез безвъзмездни 
средства от Международен фонд „Козлодуй" (МФК) и кредитен ресурс от ЕИБ, чрез 
подписан през м. декември 2006 г. меморандум между РБългария, ЕИБ и ЕБВР – в 
качеството и на администратор на МФК. Кредитната линия е насочена към финансиране на 
проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за публичния и 
частния сектор. Кредитната линия осигурява не само финансов ресурс (кредити, 
комбинирани с безвъзмездна помощ), но и техническа помощ при планиране и 
осъществяване на проекта. 

 Фонд за енергийна ефективност 
Фонд за енергийна ефективност в България (ФЕЕ) е револвиращ фонд, създаден с публично-
частно партньорство като автономно юридическо лице, с цел финансиране на инвестиционни 
проекти за повишаване на енергийната ефективност в съответствие с приоритетите в 
националните дългосрочни и краткосрочни програми по енергийна ефективност, приети от 
Министерския съвет. Основния капитал на ФЕЕ се формира от средства предоставени от 
Глобалния екологичен фонд на ООН, Правителството на РБългария, средства от двустранни 
(правителствени) дарения и средства от други дарители, частни предприятия. ФЕЕ изпълнява 
функциите на финансираща институция за предоставяне на кредити и гаранции по кредити, 
както и на център за консултации. ФЕЕ оказва съдействие на българските фирми, общини и 
частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна ефективност. Фондът 
предоставя финансиране, съфинансиране или гарантиране пред други финансови 
институции. Основен принцип в управлението на ФЕЕ е публично-частното партньорство. 
Фондът следва ред и правила, разработени с техническата помощ, предоставена от 
Световната банка и одобрени от Българското правителство. 

 Национален доверителен ЕкоФонд (НДEФ) 
Фондът е създаден през м. октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение “Дълг срещу 
околна среда” между Правителството на Конфедерация Швейцария и Правителството на 
Република България. Съгласно чл. 66, ал.1 на Закона за опазване на околната реда, целта на 
Фонда е управление на средства, предоставени по силата на суапови сделки за замяна на 
“Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу природа”, от международна търговия с 
предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии 
на парникови газове за авиационни дейности както и на средства, предоставени на база на 
други видове споразумения с международни, чуждестранни или български източници на 
финансиране, предназначени за опазване на околната среда в Република България. 
 
Фондът допринася за изпълнение на политиката на Българското правителство и поетите от 
страната международни ангажименти в областта на опазване на околната среда. 
Националният доверителен ЕкоФонд е независима институция, която се ползва с подкрепата 
на българското правителство. Националният доверителен ЕкоФонд финансира проекти в 
четири приоритетни области: 

- Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото; 
- Намаляване замърсяването на въздуха; 
- Опазване чистотата на водите; 
- Опазване на биологичното разнообразие. 

o форми на публично-частно партньорство 
 Договори “до ключ” 

При този вид взаимоотношения, публичният сектор предоставя правата и задълженията на 
частния сектор да проектира, изгради и експлоатира съоръжение за определен период. 
Предмет на договора може да са инсталации за производство на енергия, системи за 
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ефективно използване на енергията в обществения сектор, системи за контрол и мониторинг 
разхода на енергия и горива и други. Финансирането на изпълнението на проекта може да се 
извърши изцяло от страна на публичния сектор, като частният сектор заплаща “такса” за 
експлоатирането, или да бъде осигурено от страна на частния сектор, като изплащането на 
направената инвестиция е за сметка на събирането на“такси” или други вземания 

 ЕSCO договори 
ЕSCО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко години. ЕSCO 
компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги. 
Основната им дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване на 
енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички 
разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата 
икономия в периода, определен като срок на откупуване. За клиента остава задължението да 
осигури средства за годишни енергийни разходи, равни на правените от него преди 
внедряването на енергоефективните мерки. За да се изпълни тази услуга, между възложителя 
и изпълнителя се сключва специфичен договор, наречен ЕSCO договор - договор с 
гарантиран резултат. Договорът с гарантиран резултат е специфичен търговски договор, 
регламентиран с чл. 21 от Закона за енергийната ефективност. При този вид договаряне 
целият финансов, технически и търговски риск се поема от ЕSCO компанията. 
 
Подход „отдолу – нагоре” 
Основава се на комплексни оценки на възможностите на общината да осигури индивидуален 
праг на финансовите си средства (жител на общината, ученик в училище, пациент в 
болницата, и т.н.) или публично-частно партньорство. 
 
10. Проекти 
 
10.1. Реализирани ВЕИ на територията на община Несебър 
Посочените в следващата таблица изградени ВЕИ са присъединени към мрежата на „ЕVN 
България Електроснабдяване“ ЕАД 
 
 
Таблица 10-01: Данни за изградените на територията на община Несебър ВЕИ 

Собстве-
ник Местоположение 

Обща 
площ на 
съоръже-

нието, 
dka 

Обща 
инста- 
лирана 
мощно-

ст, 
MW 

Период и количество 
продадена енергия, MWh 

2009г. 2010г. 2011г. 

ФтЕЦ 

ЕТ „Кери 
К - Марин 
Керчев“ 

ФтЕЦ „Кери – Оризаре“ 
земл. с.Оризаре, Общ.Несебър, 

Област Бургас 
 

* 0,01035 16.451 17.737 31.4243 

„ГИТ 3“ 
ООД 

ФтЕЦ „ ГИТ Несебър“ 
ж.к. „Черно море“, гр. Несебър 

Област Бургас 
 

1.75 0.070 * 17.737 31.4243 

„Слънчев 
бряг“АД 

ФтЕЦ „Слънчев бряг“ 
к.к. „Слънчев бряг-изток“, 

Община Несебър 
 

3.00 0.120 * 117.50296 125.28504 

„Смарт 
Енерджи 

България” 
АД 

Соларен парк „Раковсково 1“ 
земл. с.Раковсково, община 

Несебър 
50.00 2.00 

м.юли-м.декември 2011г. 

1537.008 
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*липсват данни 
Източник: ДКЕВР 

 
На територията на общината има изградени инсталации, използащи слънчевата енергия за 
ежедневни нужди в домакинството, за отопление и охлаждане, за затопляне на вода. 
Затоплянето на вода от слънцето е особено подходящо за приложения при по-ниски 
температури (25-70 °C), като плувни басейни, битова гореща вода и отопление на сгради. 
Такива инсталации са намерили приложение в много хотели по курортите на Несебърска 
община. Част от инсталираните съоръжения са представени на следващата фигура. 
 

Легенда: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 10-01: Част от инсталирани на територията на Община Несебър съоръжения за 
използване на слънчева енергия 

 
 

Собстве-
ник Местоположение 

Обща 
площ на 
съоръже-

нието, 
dka 

Обща 
инста- 
лирана 
мощно-

ст, 
MW 

Период и количество 
продадена енергия, MWh 

2009г. 2010г. 2011г. 

ФтЕЦ 

„Креми“ 
ООД 

ФтЕЦ „Креми – Преселци 2“ 
земл.с.Преселци, община 

Несебър 
0.50 0.025 * * * 

„Креми“ 
ООД 

ФтЕЦ „Креми – Преселци 3“ 
земл.с.Преселци, община 

Несебър 
0.50 0.025 * * * 

„Креми“ 
ООД 

ФтЕЦ „Креми – Преселци 4“ 
земл.с.Преселци, община 

Несебър 
0.60 0.030 * * * 

ВЕЦ 
„НС“ 
ЕАД, 
клон 

Черно 
море 

ВЕЦ „ Порой“ 
землище с.Оризаре, 

Общ.Несебър, Област Бургас 
1.00 0.64 * 933.752 274.586 
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10.2. Предвидени за реализация проекти за ВЕИ 
По „Програма за развитие на селските райони“ - Мярка 312, договорено към 31.12.2014г. е 
изграждането на  фотоволтаична централа в с.Гюльовца, Община Несебър, Област Бургас. 
На бенефициента „Дигео“ ЕООД ще бъде отпусната субсидия на стойност 152 750.40 лв. 
Предвижданията са ФтЕЦ да е с обща инсталирана мощност 29,4 kW. 
 
В процес на изграждане е соларен парк „Раковсково 2“, който ще заема площ от 49.00dka в 
землището на с.Раковсково, община Несебър. Общата инсталирана мощност на парка ще е 
600 kW. Инвеститор на проекта е Smart Energy Bulgaria, които е част от Smart Solar group. 
 
11. Наблюдение и оценка на реализираните проекти 
Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за изпълнението на 
общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 
(чл.8, ал.2 от Наредба № РД–16-558 от 08.05.2012г.). Реализираните и прогнозни ефекти 
трябва да бъдат изразени чрез количествено и/ или качествено измерими стойностни 
показатели /индикатори. 
 
Изпълнението на Програмата за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива в 
Община Несебър се наблюдава от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Отчитането 
на резултатите от реализацията на общинската програма се извършва от общинските съвети. 
Те трябва да определят нивата на потребление на енергия от ВИ и биогорива на територията 
на съответната община. Отчитането се осъществява пред Областния управител и АУЕР. 
Един от подходите за успешен мониторинг на общинските програми е извършването на 
периодична оценка чрез сравнение на вложените финансови средства и постигнатите 
резултати. Наблюдението и оценката на ОПНИЕВИ трябва да се извършва на две равнища: 
 

 Първо равнище - осъществява се от общинската администрация по отношение на 
графика на изпълнение на инвестиционни проекти, заложени в годишните планове. Кметът 
на общината със заповед определя представител на общинската администрация, който 
периодично да изготвя доклади за състоянието на планираните инвестиционни проекти и 
прави предложения за актуализация на годишните планове, както и изготвя периодични 
доклади относно срещаните трудности при изпълнение на ОПНИЕВИ и предложения с 
мерки за тяхното преодоляване; 

 
 Второ равнище - осъществява се от Общинския съвет, който в рамките на своите 

правомощия приема решения относно изпълнението на отделните планирани дейности и 
задачи. 
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Таблица 11-01: SWOT анализ на процеса на насърчаване използването на ВЕИ в Обшина Несебър 
 

Силни страни Слаби страни 
 Наличие на относително добър потенциал 

на ВЕИ в общината; 
 Политическа воля от местната власт за 

насърчаване използването на ВЕИ; 
 Използвани са възможностите на 

възобновяемите енергийни източници, като са 
монтирани слънчеви колектори за БГВ, за 
отопление и охлаждане в жилищни сгради и 
сградния фонд на сектор „Туризъм“ (сгради, 
ресторанти и др.) 

 Значително нарастване на потребление на 
електрическа енергия съответно нарастване дела 
на отделяните вредни емисии в атмосферата; 

 Нарастване на крайното енергийно 
потребление поради потребление на 
конвенционална енергия; 

 Масово използване на нискоефективни 
отоплителни уреди на дърва; 

 Липса на достатъчен капацитет в 
местната администрация в сферата на ВЕИ;  

 Липса на достатъчна информация, 
мотивация и ресурси у заинтересованите страни 
за използване на ВЕИ; 

 Недостатъчни финансови ресурси за 
провеждане на местната политика в областта на 
ВЕИ; 

 Отсъствие на достатъчно специализирани 
организации, фирми и специалисти в общината за 
разработване и изпълнение на проекти в сферата 
на ВЕИ; 

 Неоползотворен ресурс на ВЕИ. 
Възможности Заплахи 

 Инсталация на слънчеви панели за БГВ 
при многофамилни и еднофамилни сгради; 

 Използване на високоефективни уреди за 
отопление на биомаса в еднофамилни и 
многофамилни жилища; 

 Разработване и внедряване на система за 
ежегодна актуализация на изразходваните 
количествата горива за битово отопление; 

 Изграждане на малки фотоволтаични 
централи върху покривите на многофамилни 
сгради; 

 Популяризиране на възможностите за 
използване на възобновяеми енергийни 
източници в домакинствата; 

 Въвеждане на финансови стимули за 
домакинствата при използване на ВЕИ; 

 Организиране на периодични 
информационни кампании сред населението; 

 Въвеждане на информационна система за 
обучение на експерти от местната администрация 
за надграждане знания за потенциала на ВЕИ, 
технологии и мерки по ЕЕ и идентифициране на 
възможности за финансиране. 

 Липса на достатъчен собствен ресурс за 
реализиране на ефективна общинска политика за 
насърчаване използването на ВЕИ и реализиране 
на конкретни проекти; 

 Липса на финансови източници за 
реализиране на проекти; 

 Висока цена на възобновяемите 
енергийни технологии –слънчеви колектори и 
фотоволтаични панели, подходящи за сектор 
домакинство; 

 Трудности при осигуряване на 
съфинансиране за реализирането на проекти за 
ВЕИ, финансирани по Европейски програми; 
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10. Заключение 

Програмата за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива на община Несебър е 
важен инструмент за прилагането на държавната енергийна и екологична политика на 
общинско ниво. ОПНИЕВИ има отворен характер и в периода на действие подлежи на 
актуализация, усъвършенстване, допълване и променяне в зависимост от новопостъпилите 
данни, инвестиционни намерения и финансови възможности. 
 
Като перспективните източници на възобновяема енергия на територията на Община 
Несебър се отличават:  

 Слънчевата енергия; 
 Биомасата 

 
Геотермалната енергия също се нарежда сред перспективните енергийни източници, но на 
този етап разработките в тази сфера са изключително скъпи. Поради факта, че основното 
количество биомаса на територията на общината е отпадък от земеделската дейност е 
необходимо да се изберат технологии, които позволяват извличането на енергия от слама и 
други отпадъци, които са икономически ефективни. Изграждането и стопанисването на 
енергийни гори е перспективно начинание и общинската администрация следва да 
предприеме стъпки по реализация на подобен род проекти с помощта на Европейско 
финансиране. 
 
Изпълнението на Общинската програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива ще 
се осъществява при ежегодно изготвяне на планове за реализация на програмата, където ще 
се вземе под внимание финансовото осигуряване, тежестта на програмата върху общинския 
бюджет, както във времето, така и по отношение на различните източници на финансиране и 
възможността за нейното реално изпълнение. Изпълнението на конкретните мерки по 
програмата могат да се реализират и чрез привличане на външни специалисти чрез 
обществени поръчки; сътрудничество с експерти от водещи научни звена с доказан опит в 
разработване и прилагане на нови енергийни технологии по енергоспестяване, ВЕИ и 
управление на енергийни процеси; партньорство с фирми, предлагащи енергийно-ефективни 
услуги; участие в специализирани национални и регионални семинари по ЕЕ и ВЕИ на 
Министерство  на енергетиката и енергийните ресурси и други организации. 
 


