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1. Общи положения 

Традиционните източници на енергия, които масово биват използвани в България 

и по-конкретно в нашите домове, в бизнеса и за транспорт, спадат към групата на 

изчерпаемите и невъзобновяеми природни ресурси – твърди горива (въглища, 

дървесина), течни и газообразни горива (нефт и неговите производни - бензин, дизел и 

пропан-бутан; природен газ). Имайки предвид световната тенденция за повишаване на 

енергийното потребление, опасността от енергийна зависимост не трябва да бъде 

подценявана. От друга страна високото производство и потребление на енергия води до 

екологични проблеми и по-конкретно до най-сериозната заплаха, пред която е изправен 

светът, а именно климатичните промени. 

Поради тези причини се налага и преосмислянето на начините, по които се 

произвежда и консумира енергията. В отговор на нарастващото потребление, 

покачващите се цени на енергията, високата зависимост от вноса на енергийни ресурси 

и климатичните промени, като решение идват възобновяемите енергийни източници 

(ВЕИ) – слънце, вятър, вода, биомаса и др.  

През ноември 2018 г. Европейският парламент прие новите цели за енергийна 

ефективност и възобновяеми енергийни източници. В съответствие с Директива (ЕС) 

2018/2001 на Европейския парламент и на съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници до 2030 г. енергийната ефективност 

в ЕС трябва да се подобри с 32,5%, като делът на енергията от възобновяеми източници 

трябва да представлява поне 32% от крайното брутно потребление в ЕС. И двете цели ще 

се преразгледат преди 2023 г. и могат само да бъдат увеличени, но не и намалени. 

Община Несебър заявява ясното желание за повишаване на енергийната 

ефективност и повишаване дела на възобновяемите източници на енергия на територията 

си, като взема решение за присъединяване към европейската инициатива 

„Споразумението на кметовете“. Участието в нея е доброволно и задълженията на 

общините са да изпълнят или преизпънят поставените цели в стратегията „Европа 2020“ 

на Европейската комисия.  

Приоритетите, които ще бъдат заложени в енергийната политика на страната, ще 

бъдат отразени в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 

и в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България, 

които в момента се подготвят с хоризонт до 2030 г., за да се хармонизират с европейските 

приоритети и цели, представени по-горе. За да бъде икономиката в страната ни 

конкурентоспособна, е необходимо да се развива сектора на възобновяемата енергия и 

да се повиши значително енергийната ефективност във всички отрасли.  

Основание за разработване на Общинска краткосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Несебър е 

заложеното изискване в чл. 10 на Закона за енергията от възобновяеми източници. 

Краткосрочната програма се разработва за период от 3 години. 
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2. Цел на програмата 

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент от 23 април 2009 г., отнасяща 

се до насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, определя 

конкретни цели за всяка страна-членка на Европейския съюз за дял на енергия от ВЕИ в 

крайното брутно потребление на енергия. За България тази цел е 16% до 2020 г., като тя 

е постигната още през 2012 г., а през 2016 г. е 18,8%. 

Основната цел на програмата е насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива. Реализацията на този процес се постига чрез 

определяне на възможните дейности, мерки и инвестиционните намерения на общината.  

Като подцели на програмата могат да бъдат определени следните: 

1. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в публичния и 

частния сектор; 

2. Осигуряване на пълна или частична енергийна независимост на общината; 

3. Подобряване качеството на енергийните услуги и намаляване на разходите за 

енергия; 

4. Стимулиране на бизнес сектора за използване на ВЕИ и привличане на местни и 

чуждестранни инвестиции, съответно повишаване на заетостта; 

5. Създаване на партньорства за реализирането на проекти за нови ВЕИ мощности и 

енергийна ефективност; 

6. Постигане на икономически растеж и устойчиво енергийно развитие на общината; 

7. Опазване, съхраняване и подобряване на състоянието на околна среда; 

8. Въвеждане на иновативни ВЕИ технологии; 

9. Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на 

проекти свързани с въвеждането и използването на ВЕИ; 

10. Повишаване на нивото на информираност сред заинтересованите страни в 

частния и публичния сектор, както и сред гражданите във връзка с 

възобновяемите енергийни източници. 

3. Приложими нормативни актове 

Законодателната рамка в България, свързана с насърчаване оползотворяването на 

потенциала на възобновяема енергия, се определя от следните закони, стратегически 

програми и планове: 

 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на съвета от 11 декември 

2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници; 

 Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България до 

2030 г. (проект); 

 Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 

действие за 2030 г. (проект); 

 Парижко споразумение за изменението на климата, 2015 г.; 

 Закон за енергетиката; 

 Закон за енергията от възобновяеми източници; 

 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници; 

 Национален план за действие по промените на климата; 
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 Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното 

навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата 

мобилност в Република България за периода 2012-2014 г.; 

 Закон за земеделските земи; 

 Закон за водите; 

 Закон за опазване на околната среда; 

 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.; 

 Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата и Протокол от Киото; 

 Ежегодно актуализиране от ДКЕВР на преференциалните цени за изкупуване на 

енергията, произведена от ВЕИ. 

4. Профил на общината 

4.1. Географско местоположение 

Община Несебър се намира в Югоизточна България. Разположена в 

североизточната част на Бургаска област, община Несебър граничи с: 

 на север с общините Бяла и Долни чифлик; 

 на запад с община Поморие; 

 на югоизток с Черно море. 

 

Фигура 1: Карта на община Несебър 

Източник: http://nesebar.domino.bg/images/ob_neseb.gif 

 

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. 

http://nesebar.domino.bg/images/ob_neseb.gif
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Преобладава абразионния тип бряг. Релефът е слабо разчленен, низинен до 200 м. н. в. 

Речните тераси са формирани в неустойчиви седиментни скали, поради което са слабо 

изразени. Профилът на бреговата линия е маркиран от н. Емине (най-източната точка на 

Старопланинската верига) и несебърския полуостров. Най-разпространената 

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

670 дка дюни. 

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 – Добрич, Варна и Бургас, част от 

Европейската пътна мрежа, категоризиран под № Е-87. Общата дължина на 

републиканската пътна мрежа, обслужваща територията на общината е 80,8 км, от които 

42,4 км е дължината на първокласния път І-9, а третокласната пътна мрежа е с обща 

дължина 38,4 км. 

По отношение на водни ресурси, община Несебър е бедна на повърхностно 

течащи води, които представляват само 1,64% от цялата ѝ площ. Територията на 

общината се пресича от долините на реките Хаджийска, Козлука, Курудере и техните 

притоците, както и с р. Двойница, която е и граничеща с област Варна. 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. 

 

4.2. Площ, брой населени места, население 

Община Несебър се простира на 420,443 кв. км. Общата площ на общината 

представлява 5,43% от площта на област Бургас, чиято територия е 7748,1 кв. км и 14,3% 

от територията на Република България. Поземленият фонд на община Несебър е 

разпределен, както следва: 

 

Таблица 1: Поземлен фонд на община Несебър 

Поземлен фонд Площ, дка Площ, % 

Общо 418 878 100 

Земеделска земя 167 165 39,91 

Общински гори 213 925 51,07 

Населени места и други урбанизирани 

територии 
29 465 7,03 

Водни течения и водни площи 6 171 1,49 

Територии за добив на полезни 

изкопаеми 
0 0 

Транспортна инфраструктура 2 151 0,51 

Източник: НСИ, 2019 г. 

 

Териториалните граници на общината, обхващат 14 селища, от които 3 града и 11 

села, както и курортния комплекс Слънчев бряг. 
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Таблица 2: Населени места на територията на община Несебър 

Населени места Площ, дка 

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 22.210 
Източник: НСИ 

 

Таблица 3: Население на територията на община Несебър 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Община Несебър 25 729 26 920 27 273 27 392 27 879 

с. Баня 192 192 188 182 172 

с. Гюльовца 1 052 1 087 1 093 1 074 1 051 

с. Емона 33 31 32 30 29 

с. Козница 9 8 8 8 8 

с. Кошарица 1 311 1 372 1 381 1 385 1 404 

гр. Несебър 11 756 12 275 12 548 12 749 13 083 

гр. Обзор 2 362 2 501 2 442 2 372 2 367 

с. Оризаре 1 550 1 604 1 579 1 571 1 553 

с. Паницово 72 73 75 73 74 

с. Приселци 60 76 79 77 72 

с. Равда 2 573 2 675 2 722 2 754 2 849 

с. Раковсково 106 100 101 96 91 

гр. Свети Влас 3 405 3 638 3 714 3 693 3 767 

с. Тънково 1 248 1 288 1 311 1 328 1 359 

Източник: НСИ 

 

Общинският горски фонд на община Несебър е с площ от 11 700,90 ха, съгласно 

ГСП от 2016 г. 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 31.12.2018 г. е 27 879 жители. От тях 

19 217 жители обитават градовете (68.9%), а 8 662 (31.1%) живеят в селата. Значението 

на протичащите демографски процеси се подсилва от обстоятелството, че те оказват 

силно влияние върху основните системи на обществото: икономическа, образователна, 
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здравноосигурителна и система за социална защита. Град Несебър е важен транспортен 

център с туристическо значение и добре развито пасажерско пристанище. 

 

4.3. Сграден фонд – съществуващи сгради на територията на общината по видове 

собственици (сгради на физически лица, сгради на промишлени системи, сгради в 

сектора на услугите 

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

намаляването на потреблението на енергия и използването на възобновяеми енергийни 

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

енергийната зависимост на Съюза и на емисиите на парникови газове. 

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

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

предприятия и юридически лица). Общинският сграден фонд на община Несебър се 

състои от административни сгради, училищни сгради, детски градини, здравни служби, 

читалищни сгради, сгради за предоставяне на социални услуги. 

 

Таблица 4: Сграден фонд на община Несебър 

№ 
Наименование и място на 

сградата 
РЗП (кв. м) Вид на отоплениетo 

1. с. Баня     

1.1. Кметство 254 м2 Електрическа енергия 

2. с. Гюльовца     

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

2.2. Кметство 423 м2 Електрическа енергия 

2.3. Читалище 152 м2 Електрическа енергия 

2.4. ДГ „Усмивка“ 711 м2 Дизелово гориво 

3. с. Емона     

3.1. Кметство 254 м2 Електрическа енергия 

4. с. Козница     

5. с. Кошарица     

5.1. Читалище 205 м2 Електрическа енергия 

5.2. Кметство 829,73 м2 
Котел дизел и електрическа 

енергия 

5.3. 

ОУ „Св. Иван Рилски“ 628 м2 

Дърва и 1 климатик в 

директорската стая 

Физкултурен салон 125 м2 

Съблекалня и склад към 

физкултурен салон 
13 м2 

Сграда за битови услуги / 

тоалетна 
30 м2 

5.4. ДГ „Детски свят“ 762 м2 Пелети 

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

6. гр. Несебър     
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№ 
Наименование и място на 

сградата 
РЗП (кв. м) Вид на отоплениетo 

6.1. 
Административ на сграда 

„Черно море“ /с поща/ 

Застроена площ: 

544 м2 

Административната сграда се 

отоплява с котел на пелети; 

обектът на Български пощи – с 

климатици 

6.2. 
Административ на сграда 

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

6.3. 

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

част от самостоятелните 

помещения. Около 50% от 

всички помещения в сградата 

се използват, отоплението е с 

ел. енергия. 

16 бр. магазини 
242 м2 (вкл. общи 

части) 

15 бр. гаражи 319.50 м2 

6.4. Сграда стадион, блок А 480 м2 Електрическа енергия 

6.5. 
Административна сграда 

Община Несебър 
4 176 м2 Котел дизел и ел. енергия 

6.6. 
Обществена сграда /бивша 

поликлиника/ 
226 м2 Електрическа енергия 

6.7. ОДЗ „Яна Лъскова“ 2 416 м2 Газьол 

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

6.9. 

СУ „Любен Каравелов“ 

/основна сграда – в новата част 

на града/ 

8 420 м2 Газьол 

6.10. 
Общежитие към СУ „Любен 

Каравелов“ 
1 700 м2 

Котел на СУ и електрическа 

енергия 

6.11. 
Обществена сграда – 

прокуратура 
310 м2 Електрическа енергия 

6.12. 

Общинска сграда за здравни 

дейности, извънболнична 

помощ с филиал ЦСМП 

4 220 м2 
Котел дизел и електрическа 

енергия 

6.13. 

Информационен център ЗП: 241 м2/ 2 ет. 

Електрическа енергия Сграда „Младежки клуб“ 

Пристройка на църква „Св. 

Климент“ 

Кубатура: 1 630 

м2 

6.14. 
Пенсионерски клуб и базар 

„2004“ 
319 м2 Електрическа енергия 

6.15. Битов комбинат „Възраждане“ 720 м2 Електрическа енергия 

6.16. Археологически музей 1 200 м2 Електрическа енергия 

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

6.18. 
СУ „Любен Каравелов“ /стара 

част/ 
1 080 м2 Газьол 

6.19. 
Административен център 

„Сочи“ 
2 662,27 м2 Електрическа енергия 

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

6.21. ДГ „Моряче“ 1 653,48 м2 Пелети 
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№ 
Наименование и място на 

сградата 
РЗП (кв. м) Вид на отоплениетo 

6.22. Заседателна зала „Мелса“ 203 м2 Електрическа енергия 

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

6.24. 
Самостоятелен обект за 

търговия 
245 м2 Електрическа енергия 

6.25. 
Административ на сграда 

/старото кметство/ 
826,14 м2 Електрическа енергия 

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

6.27. 
Самостоятелен обект за 

търговия /деликатес/ 
55,19 м2 Електрическа енергия 

6.28. 
Самостоятелен обект – 

Библиотека /нова част/  
303,57 м2 Електрическа енергия 

7 гр. Обзор   

7.1. 
Младежки клуб/ Читалищен 

културен център 
108 м2 Електрическа енергия 

7.2. Кметство 1 200,40 м2 Електрическа енергия 

7.3. 
Общинска сграда – жилищен 

блок 
810 м2 Електрическа енергия 

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

7.5. Градска поликлиника 1 170 м2 Електрическа енергия 

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

7.7. Културен дом 1 741,47 м2 Електрическа енергия 

7.8. Автогара 203,9 м2 Електрическа енергия 

8. с. Оризаре     

8.1. Здравна служба 1 234 м2 Електрическа енергия 

8.2. Кметство 206,6 м2 Електрическа енергия и парно 

8.3. ОУ „Г. С. Раковски“ 1 890 м2 Газьол 

8.4. ДГ „Радост“ 3 063 м2 

Изграден е малък котел 

(недостатъчен за отопление); 

използва се парно от 

училището (на газьол) 

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

9. с. Паницово     

9.1. Кметство 197 м2 Електрическа енергия 

10. с. Приселци     

10.1. 

Административна сграда – 

кметство, зала за събрания, 

лекарски кабинет, магазин и 

фурна 

196 м2 Електрическа енергия 

11.  с. Равда     

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

11.2. 
Административ на сграда – 

кметство 
5 398,63 м2 Електрическа енергия 

11.3. ОДЗ „Мечо Пух“ 1 580,33 м2 Газьол 
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№ 
Наименование и място на 

сградата 
РЗП (кв. м) Вид на отоплениетo 

11.4. 
Претоварна станция за 

отпадъци – Несебър 

Общо РЗП:  

1 693,35 м2 

Станцията работи от средата 

на 2015 г., оборудвана е с 

отоплителна система с котел 

на дизелово гориво, но до 

момента се отоплява с ел. 

енергия 

11.5. 

ПСОВ – Равда. Сградата е в 

землището на гр. Ахелой, общ. 

Поморие. Ползвател на 

съоръжението е „ВиК-Бургас“ 

АД. 

142 кв.м./ 

Административна 

сграда – 2 ет.  

Електрическа енергия 

12. с. Раковсково     

12.1. 

Сграда със смесено 

предназначение – кметство, 

читалище и др. 

237 м2 Електрическа енергия 

13. гр. Свети Влас     

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

13.2. ОДЗ „Делфинче“ 792 м2 Газьол 

13.3. 

Сграда за комплексно 

обслужване на населението 

/кметство/ 

1 781,49 м2 Електрическа енергия 

13.4. Сграда Културен дом 571,49 м2 Електрическа енергия 

13.5. Медицински център 631,7 м2 Електрическа енергия 

14. с. Тънково     

14.1. Кметство 344 м2 Електрическа енергия 

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

салон – ел. енергия 

14.3. ДГ „Пролет“ 854 м2 Пелети 

15. к.к. Слънчев бряг     

15.1. Автогара 205,85 м2 Електрическа енергия 

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

15.3. Поликлиника 3 058 м2 Електрическа енергия 

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

15.5. 
Административ на сграда и 

Клуб на пенсионера 

Обща РЗП: 515 м2 

вкл. 101,85 м2 
Електрическа енергия 

Източник: Община Несебър 

 

На територията на община Несебър функционират 9 училища, общински детски 

комплекс (ОДК), обединена общинска школа по изкуствата, 5 обединени детски 

заведения (ОДЗ) и 6 детски градини (ДГ). 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 
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отопление и повишаване качеството на работната среда. Необходимо е подобряване на 

енергийната ефективност на сградите на ОУ „Св. Иван Рилски“ – с. Кошарица и ОУ 

„Васил Левски“ (посочените сгради към момента за отоплявт на дърва). 

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 повишаване на качеството 

на услугите, които общината предлага на населението. 

 

4.4. Промишлени предприятия 

На територията на община Несебър не са разположени големи промишлени 

обекти. Промишлеността е традиционно слабо развита. Тя има предимно спомагателна 

роля, без 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 това число и 

хранително-вкусовата промишленост е залегнала и в Общинския план за развитие на 

Община Несебър 2014-2020 г. Към момента тя се развива предимно в малки цехове, като 

съществуват възможности за изграждането на промишлена зона на територията на 

общината, която да предлага съвременна инфраструктура за развитие на малък 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, чиито крайни потребители ще бъдат хотелите в общината. В този сектор на 

територията на общината не се прилагат възобновяеми източници на енергия. 

 

4.5. Транспорт 

Община Несебър не разполага със собствено предприятие за междуселищен 

транспорт. Услугата се извършва от външни изпълнители.  

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 пътна инфраструктура е съставена от бивши четвъртокласни 

пътища, с обща дължина 49,7 км. 
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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. На територията на 

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 к.к. 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 такава се намира в гр. 

Бургас, на около 40 км. 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. 

 

4.6. Домакинства 

В община Несебър биомасата е основният източник на енергия, който се 

прилага от домакинствата. Голям процент от тях се отопляват основно чрез твърди 

горива. Печките и горивните инсталации, които се използват , са предимно с нисък КПД, 

защото липсват модерни горивни камери. 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.  

Към момента състоянието на енергийното потребление в община Несебър се 

характеризира с енергоинтензивна структура, морално остарели технологии, оборудване 

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

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

реализацията на целенасочени действия за повишаване на енергийната ефективност: 

 Липса на разработени и прилагани ефективни информационни модели за 

популяризиране на европейското, национално и местно законодателство в 

областта на енергийната ефективност; 

 Липсата на достатъчни финансови средства у инвеститорите за реализация на 

подобен род действия ограничава внедряването на мерки за енергийна 

ефективност в домакинствата и частния сектор; 

 Липса на правила за енергийно ефективно поведение на служителите в 

общинската структура; 

 Недостатъчна осведоменост на потребителите за съществуващи нови технологии 

и възможности за намаляване на консумацията на енергия; 

 Липса на стимули за рационално енергопотребление. 

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

места по обем в общинския бюджет. Предприети са действия от страна на ръководството 

на Община Несебър и администрацията за подобряване на горивните процеси, промяна 
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на горивната база и намаляване на загубите в системата за пренос и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия в сградите и обектите на социалната и 

административна инфраструктура на общината.  

Като проблеми на домакинствата се открояват отоплението на твърди горива през 

зимните месеци или на електрическа енергия, високата енергопропускливост на 

сградите, съчетано с използването на електроуреди от нисък клас на енергоефективност, 

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

за потребителите. 

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

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

от населението използват твърдото гориво за отопление, което допринася за 

замърсяването на атмосферния въздух. 

 

4.7. Услуги  

В община Несебър биомасата е основният източник на енергия и за сектора на 

услугите. Д ружествата в сектор услуги се отопляват основно чрез дърва и твърди 

горива, а печките и горивните инсталации, които се използват от тях са с нисък КПД 

(подобно на ситуацията при домакинства). 

Наличието на модерни и качествени публични услуги е основен стимул за 

икономически растеж и оттам за повишаването на жизнения стандарт на населението. 

Международната практика показва, че публично-частното партньорство е един от 

успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в публичната 

инфраструктура, когато държавният и общинските бюджети не разполагат с 

необходимия ресурс и искат да осигурят по-добра стойност на вложените публични 

средства. 

Публично-частното партньорство е начин да се комбинират предимствата на 

публичния и частния сектор, за да се постигне най-доброто по отношение на 

предоставянето на услуги и изграждането на инфраструктурни обекти. При 

определянето на финансовата рамка на плана се спазват принципите на взаимното 

зачитане на интересите, максималните икономически и социални ползи, контрол върху 

материалните активи и създаване на местен капацитет за осъществяване на плана. 

Изборът на форма при финансирането трябва да позволи на общината да отстоява 

интересите си по най-добрия възможен начин. Източник на финансиране могат да бъдат 

целеви субсидии от държавния бюджет за капиталови разходи или собствени приходи. 

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

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

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

прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

 

4.8. Селско стопанство 

Секторът на селското стопанство има второстепенна роля в общината. В 

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

в общината. 
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Таблица 5: Основни земеделски култури в община Несебър 

Основни 

земеделски 

култури 

Засети 

площи /дка/ 

2013/2014г. 

Засети 

площи /дка/ 

2014/2015г. 

Засети 

площи /дка/ 

2015/2016г. 

Засети 

площи /дка/ 

2016/2017г. 

Засети 

площи /дка/ 

2017/2018г. 

Пшеница 34 368 25 327 23 531 27 324 21 875 

Ечемик 7 110 6 106 4 600 3 100 2 131 

Маслодайна 

рапица 
- 1 000 1 000 1 440 3 750 

Маслодаен 

слънчоглед 
18 970 17 910  19 710  17 070 14 255 

Царевица зърно 780 3 200 2 000 1 925 2 113 

Фуражен грах - - - 200 2 000 

Пипер 20 44 48,9 40 20 

Домати 82 82 91,7 90 79 

Картофи 80 68,8 60 42 77 

Дини 13 51 72 1 040 1 340 

Пъпеши 13 6 21,9 17,5 17 

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

Лозя десертни 155 155 155 155 155 

Ябълки 6 6 6 3 3 

Праскови 20 20 12 11 11 

Сливи 61 61 61 3 61 

Череши 203 203 222 239,9 247 

Вишни 127,6 134,6 134,6 132,3 132 

Круши 7,2 14,2 14,2 14 13 

Кайсии 7,2 9,9 17 13,4 15 

Лавандула 140,2 140,2 33,4 33,4 33 

Източник: Областна дирекция „Земеделие“ Бургас 

 

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

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

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

тенденцията за намаляване на декарите засети с него с 25%. Увеличава се производството 

на маслодайна рапица и фуражен грах. 

Взимайки под внимание климатичните и почвените условия в община Несебър, 

са налични добри 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 цели, различни от производството на енергия. Изключение са 

известно количество 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 
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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. 

 

4.9. Външна осветителна уредба 

Управлението на улично осветление се прецизира с фотоклетки, които спомагат 

за оптимизиране на годишната консумация на електроенергия. Броят на осветителните 

тела на територията на община Несебър е 6 240 бр. През зимния период от годината (6 

месеца), уличното осветление работи в интервала от 17:00 до 06:00 (13 часа), докато през 

останалите 6 месеца, обхващащи летния период, уличното осветление в община Несебър 

работи в интервала от 20:30 до 05:00 (8.30 часа). Мрежите на уличното осветление са 

физически и морално остарели, в резултат на което се наблюдава драстично влошаване 

на нормативно регламентираното качество на осветлението и несъответствието му с 

действащите стандарти. Община Несебър е предприела действия в тази насока – през 

последните години е извършена рехабилитация на част от уличното осветление на 

територията на общината. Пример за това е монтирано ново осветление по пътя между 

Свети Влас и вилно селище „Елените“. 

 

Таблица 6: Консумирана ел. енергия за улично осветление на територията на град 

Несебър в kWh 

Месец 
Година 

2012 2013 2014 2015 

Януари 8 139 7 602 6 130 8 172 

Февруари 6 050 6 715 8 093 7 005 

Март 6 119 5 817 6 244 5 685 

Април 5 435 5 205 5 670 5 395 

Май 4 503 5 099 4 835 5 054 

Юни 4 528 4 234 4 607 4 453 

Юли 4 164 4 973 4 350 4 475 

Август 4 965 4 864 4 985 4 937 

Септември 5 587 5 517 5 421 5 590 

Октомври 6 072 7 088 6 250 6 286 

Ноември 7 291 6 269 7 062 7 020 

Декември 6 825 7 473 7 680 7 745 

ОБЩО 69 678 70 856 71 327 71 821 

Източник: Община Несебър 

 

Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общината, 

което оказва влияние върху ръста на енергийната консумация през последните години. 

Неговата модернизация и рехабилитация е от ключово значение за намаляване на 

енергийното потребление в общината. 
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5. Възможности за насърчаване. Връзки с други програми  

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 следва да е непрекъснатият 

диалог между местното управление и населението. Необходимо е повишаване на 

интереса на местното население в стремежа за постигане на целите в областта на 

възобновяемите енергийни източници и технологии.  

При разработването на настоящата програма на Община Несебър са взети под 

внимание специфичните цели, заложени в Плана за енергийна ефективност на Община 

Несебър. Предвид факта, че настоящата програма и гореспоменатият план имат 

допълващ се характер, се предвижда съгласувана реализация и управление на дейностите 

по двата документа. В отговор на указанията на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие за изготвяне на общински програми и с цел насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива се предвижда съчетаване на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност с производство и потребление на енергията от 

възобновяеми източници. С оглед постигане на максимална съгласуваност с целите и 

приоритети за развитие на Община Несебър, настоящата програма е разработена в 

съответствие с Общинския план за развитие на Община Несебър за периода 2014-2020 г. 

6. Определяне на потенциала и възможностите за използване по видове ресурси 

 

Таблица 7: Достъпен потенциал на ВЕИ в България 

Източник: Енергийната стратегия на България до 2020 година - визия за бъдещото развитие на 

страната в рамките на разширения ЕС 

  

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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Фигура 2: Достъпен енергиен потенциал по видове източници на ВЕИ 

Източник: Енергийната стратегия на България до 2020 година - визия 

за бъдещото развитие на страната в рамките на разширения ЕС 

 

Общата сума на достъпния потенциал на страната (6 005 ktoe – Таблица 7) е 

значително по-малък от ПЕП за 2017 година 18 334.3 ktoe (данни на НСИ). Следователно 

в близко бъдеще България може да задоволи около 32,8% от енергийните си нужди при 

пълно усвояване на достъпния енергиен потенциал на ВЕИ на територията ѝ. 

Потенциалът за използване на енергия от възобновяеми източници (ВИ) остава 

неоползотворен. Към 31.12.2017 г. едва 18,7% (данни на НСИ) е делът на възобновяемата 

енергия в брутното крайно потребление. В тази връзка общината играе съществена роля 

за ускоряване процесите на планиране – едно от основните предизвикателства пред 

използването на енергия от ВИ. Затова местната публична администрация има нужда от 

целенасочена подкрепа по отношение подобряването капацитета за планиране и 

управление.  

В Закона за енергетиката са предвидени механизми за стимулиране 

производството на енергия от ВЕИ, като задължителното изкупуване на произведената 

от ВЕИ енергия на преференциални цени и приоритетно присъединяване на централите 

към преносната, съответно разпределителната ел. мрежа. 

Стимулирането на производството на енергия от ВЕИ е способ за ускоряване на 

процеса по максималано задоволяване на енергийните нужди на България от ВЕИ. В 

следващата таблица са зложени възможностите за използване на различните видове 

ВЕИ: 
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Таблица 8: Използване на ВЕИ директно и след преобразуване 

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни 

източници 2005-2015 година 

 

6.1. Слънчева енергия 

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, нискотемпературни 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 

и някои 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 

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 и 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 
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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. 

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. 

 

Фигура 3: Коефициент на ефективност на различните видове колектори 

 
Източник: Проф. Станко Щраков – лекция на тема „Слънчеви 

системи за топла вода“ 
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На фигура 3 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 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. 

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 работата на слънчевите 

колектори през зимата или през преходните периоди. Колектор, проектиран за ефективна 

работа през студените месеци, няма да бъде много по-ефективен през летните месеци 

спрямо обикновен плосък слънчев колектор. Като пример може да се посочи, че за 

нискотемпературни 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 да се инвестира в селективни 

колектори. 

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 неселективен тип – 364 kWh/m2. (Следователно ефективността на 

преобразуване на слънчева енергия от селективната инсталация е с 38% по-голяма от 

тази на неселективната.) 
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Таблица 9: Сравнителна характеристика на параметрите на селективна и 

неселективна инсталации 

Параметър Единица 

Селективна 

инсталация 

(7.7m
2

) 

Неселективна 

инсталация 

(10.9m
2

) 

ССР постъпила върху хоризонт. повърхност kWh/m
2

 1299 1299 

ССР постъпила върху SSW с наклон 40° kWh/m
2

 1346 1346 

Преобразувана слънчева енергия kWh/m
2

 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. 

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. 

 

Фигура 4: Влияние на ориентацията върху количеството на преобразуваната 

слънчева енергия 

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015 година 
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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 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 порядъка на 25° до 50°, промяната на 

годишните количества получена енергия не надвишава 5%. 

 

Фигура 5: Влияние на наклона върху количеството на приетата слънчева енергия 

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015 година 

 

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 
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батерии и инвертор. Фотоволтаиците генерират електрическа енергия, а акумулаторните 

батерии осигуряват необходимия запас при облачно време и през нощта. 

 

Фигура 6: Принципна схема на фотоволтаична централа 

Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_energy_conversion 

 

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; 
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 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; 

 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. 

 

Фигура 7: Потенциал на слънчевите зони в Бългаиря 

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяемите енергийни източници 2005-2015 година 

 

На фигура 7 е направено райониране на страната по слънчев потенциал. 

Обособени са три зони, в зависимост от интензивността на слънчевото греене: 

 Зона I: Централен Източен регион – 40% от територията на страната, предимно 

планински райони. Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 

400 h до 1 640 h, а средногодишния ресурс слънчева радиация е 1 450 kWh/m2 

годишно. 

 Зона II: Североизточен регион – 50% от територията на страната, предимно селски 

райони, както и част от централната северна брегова ивица. Средногодишната 

продължителност на слънчевото греене е от 450 h до 1 750 h - 1 550 kWh/m2 

годишно. 

 Зона III: Югоизточен и Югозападен регион – 10% от територията на страната, 

предимно планински райони и южната брегова ивица. Средногодишната 
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продължителност на слънчевото греене е от 500 h до 1 750 h - 1 650 kWh/m2 

годишно. 

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 слънцегреене. Общият годишен 

теоретичен потенциал на слънчевата енергия на страната се оценява на около 13 000 ktoe. 

Слънчевата зона, в която попада община Несебър има следната продължителност на 

слънчеви часове: 

 периода 31.03. – 31.10. – над 1750 часа; 

 периода 31.10. – 31.03. – над 500 часа. 

Годишният теоретичен потенциал на слънчевата енергия, който може да бъде 

оползотворен на територията на общината, е 1550 kWh/m2/ годишно. 

 

Таблица 10: Разпределение на сумарната слънчева радиация, падаща върху един m2 

равнина с южна ориентация при различен наклон в kWh/m2 годишно 

Количество 

сумарна 

слънчева 

радиация 

 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 

Източник: Агенция по е енергийна ефективност 

 

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.  

Слънчевото греене в община Несебър се характеризира с продължителност между 

2100 и 2200 часа годишно. Максималната му продължителност е през м. юли, следван от 

м. август, като още през май две трети от часовете между 09:00/ 10:00 и 14:00/15:00 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, нагледно е показана средногодишната слънчева радиация в 

България, която за oбщина Несебър е между 1500 и 1550 kW/m2. 
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Фигура 8: Годишна сума на слънчевата радиация в Република България при 

оптимален наклон на фотоволтаичните модули 

Източник: Joint Research Centre 

 

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, например 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. 
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6.2. Вятърна енергия 

Картата на ветровия потенциал на България показва ниска скорост на вятъра в 

района на община Несебър – под 4 m/s. Тази средногодишна скорост е първият критерий 

за оценка на потенциала на района. Вторият такъв е неговата посока. Картата на фиг. 9 е 

с общ характер и е съставена след продължително проучване в период от 30 години.  

 

Фигура 9: Карта на теоритичния ветрови потенциал на България 

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015 година 

 

Ефективността на производството на електричество от вятърна енергия на местно 

ниво е силно зависимо от географските и климатични дадености на района. Необходимо 

да бъде направен анализ по следните теми:  

 Вятърен потенциал на различни височини на територията на общината; 

 Топографски условия; 

 Наличие на по-високи възвишения. 
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Фигура 10: Карта на ветровия потенциал на България 

Източник: Доклад-анализ на условията за наличие на добър 

вятърен потенциал на територията на Република България и 

подбор на 10 Общини, в които има предварителни предпоставки за 

ефективното използване на тази възобновяема енергия. 

 

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 кв. км., където средногодишната скорост на вятъра е около и над 6 m/s. Тази 

стойност е границата за икономическа целесъобразност на проектите за вятърна енергия. 

Следователно енергийният потенциал на вятъра в България не е голям. Бъдещото 

развитие в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра зависи 

от прилагането на нови технически решения. Община Несебър попада в Зона Б: зона на 

малък ветроенергиен потенциал. Характеристиките на тази зона са: 

 Средногодишна скорост на вятъра: 2-4 m/s; 

 Енергиен потенциал: около 450 W/m2; 

 Среден ветроенергиен поток за територията на община Несебър (W/m2): 

- на надморска височина – 29 W/m2; 

- на височина 10 м над повърхността – 335 W/m2; 

- на височина 25 м над повърхността – 487 W/m2; 

- на височина 50 м над повърхността – 628 W/m2; 

- на височина 100 м над повърхността – 794 W/m2. 
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Фигура 11: Средномесечни стойности на вятъра на територията на гр. Несебър 

Източник: Климатичен справочник „Вятър“ НИМХ на БАН 

 

От данните е видно, че на територията на община Несебър енергийната мощност 

е в границите на 30 до 800 W/m2 (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 годишно). Ветрови 

потенциал за община Несебър по сезони в проценти от средногодишния: зима – 48%, 

пролет – 15%, лято – 14%, есен – 23%. Почти цялата територия на община Несебър 

попада в зоната на технологично неизползваемия към момента вятърен потенциал със 

средна годишна скорост на вятъра под 4 м/сек. 

 

Фигура 12: Ветрови потенциал на България по сезони 

Източник: „Вятърната енергия в българия“ – изготвен от главен експерт В. Георгиева, 

дирекция „Енергийна ефективност и опазване на околната среда“ 

 

Трябва да отбележим, че средногодишната скорост на вятъра не е представителна 

величина за оценката на вятъра като източник на енергия. За да се направят изводи за 
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енергийните качествата на вятъра, е необходимо да се направи анализ на плътността на 

въздуха и на турбулентността в около 800 точки от страната. В резултат на данните от 

направените измервания на височина 10 m над земната повърхност, е извършено 

райониране на страната. Метеорологичните данни се отнасят за движението на 

въздушните маси на височина 10 метра над земната повърхност. В последните години 

производството на ветрогенератори в света е с височини на мачтата над 40 m, което 

налага определянето на потенциала на вятъра на по-големи височини от повърхността на 

терена. Мегаватовите вятърни турбини се инсталират на височина над 80 m над терена. 

За определяне на скоростта на вятъра на по-голяма височина от 10 m е разработена 

методика от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, използваща 

математическо моделиране за вероятната скорост на вятъра. За да се добие информация 

за избор на площадки за изграждане на ветроенергийни централи е необходимо да се 

проведат детайлни анализи със специализирана апаратура и срок от 1 до 3 години. 

Редица фирми в България вече разполагат с апаратура и методика за извършване 

на оценка за това дали дадена площадка е подходяща за изграждане на вятърна 

електроцентрала. На тази база може да се определи оптималният брой агрегати и 

големината им на конкретна площадка. При такава оценка се извършва замерване на 

скоростта и посоката на вятъра, а също и температурата на въздуха чрез измервателни 

кули с височина 30, 40 и 50 m. В резултат на проведените измервания се анализират 

розата на ветровете, турболентността, честотното разпределение на ветровете и средните 

им стойности по часове и дни. Използва се математически модел за пресмятане на 

скоростта на вятъра във височина, изчислява се количеството произведена енергия за 

определена мощност на генератора и се извършва оптимален избор на ветрогенератор. 

След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия е установено, че 

единствено зоните със средногодишна скорост на вятъра над 4 m/s имат значение за 

промишленото производство на електрическа енергия. Това са само 3,3% от общата 

площ на страната (нос Калиакра, нос Емине и билото на Стара планина). Трябва да се 

отбележи обаче, че развитието на технологиите през последните години дава възможност 

да се използват мощности при скорости на вятъра 3.0-3.5 m/s. 

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

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

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

направи избор на конкретни площадки за вятърни електроцентрали на територията на 

страната. Необходимо е бъдещите инвеститори в централи с вятърна енергия 

предварително да вложат средства за проучване на потенциалните площадки с 

професионална апаратура. Разпределението на максималния ветрови потенциал пряко 

зависи от характеристиките на вятъра в съответната точка на измерване. Анализите 

показват, че на височини над 50 m над земната повърхност, ветровият потенциал е 2 пъти 

по-голям. 
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Таблица 11: 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: Национална дългосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015 година 

 

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 

мощност. Община Несебър попада в клас 5 или 6. 

Възможността за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия зависи 

от икономическите оценки на инвестициите и експлоатационните разходи по поддръжка 

на технологиите за трансформирането ѝ. 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. Развитието на вятърните технологии през 

последните години, дава възможности да се използват генериращи мощности при 

скорости на вятъра 3-3,5 m/s. Малките вятърни генератори са добра инвестиция за 

собственици на къщи, ферми, оранжерии, както и за малкия и среден бизнес. 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: 

В зона на малък ветрови потенциал могат да бъдат инсталирани вятърни 

генератори с мощности от няколко до няколко десетки kW. Възможно е евентуално 

включване на самостоятелни многолопаткови генератори за трансформиране на вятърна 

енергия и на PV хибридни (фотоволтаични) системи за водни помпи. Разположението на 

тези съоръжения е най-подходящо в зона с малък ветрови потенциал на онези места, 

където плътността на енергийния поток дори е под 100 W/m2. 

Зона на среден ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани 3-лопаткови 

турбини с инсталирана мощност от няколко десетки kW до МW. В тази зона плътността 

на енергийния поток е между 100 и 200 W/m2. 
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В зона на голям ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани 2 или 3-

лопаткови 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. 

Като цяло, ветроенергийният потенциал на България не е голям. Оценките са, че 

около 1400 km2 площ има средногодишна скорост на вятъра над 6,5 m/s, която всъщност 

е праг за икономическа целесъобразност на проект за ветрова енергия, следователно 

зоните, където е най-удачно разработването на подобни проекти в България са само 

някои райони в планинските области и северното черноморско крайбрежие. 

 

6.3. Водна енергия 

Водата все още е най-използваният възобновяем енергиен източник у нас, 

въпреки наблюдавания интерес към оползотворяване на слънчевата, вятърната, 

геотермалната енергия и биомасата. Страната ни разполага с дългогодишни традиции 

при производството на електроенергия от водноелектрически централи, а в настоящия 

момент редица икономически и екологични фактори насочват голяма част от 

предприемачите към инвестиции в този сектор и най-вече в малки и микро ВЕЦове. Сред 

причините за повишения инвестиционен интерес към изграждането на централи с 

мощности до 10 000 kW са дългият период на експлоатация на съоръженията и ниските 

разходи, свързани с производството и поддръжката, както и сигурността на 

инвестицията, макар и при относително дълъг срок на откупуване. Предимство се явява 

и фактът, че малките ВЕЦове на течащи води не използват предварително резервирани 

водни обеми, като така се избягва изграждането на язовирна стена и оформянето на 

язовирно езеро. Енергийният потенциал на водния ресурс, който се използва за 

производство на електроенергия от ВЕЦ е силно зависим от сезонните и климатични 

условия. Оценката на ресурса се свежда до определяне на водните количества (m3/s). 

Производството на електрическа енергия от ВЕИ в България е почти изцяло базирано на 

използването на водния потенциал на страната. Поради това то е силно зависимо от 

падналите валежи през годината и в периода 1997-2008 г. варира от 1733 GWh до 4338 

GWh. През последните години оползотворяването на хидроенергийния потенциал в 

страната е насочено към изграждането на малки водноелектрически централи (МВЕЦ).  

Разграничаването на малки, мини и микро водноелектрически централи е условно и се 

използва най-вече от експертите в бранша, въпреки че е прието в почти всички страни 

по света. Класифицирането се извършва на база инсталирана мощност. В категорията 

малки ВЕЦ спадат централи с инсталирана мощност равна или по-малка от 10 МW, мини 

ВЕЦ се наричат централите с мощност от 500 до 2000 kW, а микро ВЕЦ – до 500 kW. 

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. 
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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. 

 

6.4. Геотермална енергия 

Геотермалната енергия има уникалното предимство да не зависи, както от 

климатичните условия, така и от денонощието. 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 до 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 могат 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 коефициентът 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. 

 

Таблица 12: Достъпен потенциал на геотермалната енергия в България по региони 

Регион 

Достъпна 

мощност 

(MW) 

Достъпен потенциал 

(ktoe/год.) 

Северозападен - Видин 8.3 5.6 

Северен централен - Русе 70.2 55.8 

Североизточен - Варна 126.7 107.4 

Югоизточен - Бургас 14.4 12.7 

Южен централен - Пловдив 103.8 81.0 

Югозападен - София 115.9 87.1 

ОБЩО 439.3 349.6 

Източник: Икономически форум, София 2001 г. 
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Фигура 13: Инсталирана мощност и достъпен потенциал за производство на 

геотермална енергия в България 

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015 година 

 

В к.к. Слънчев бряг е открит термален извор, който не е намерил практическо 

приложение все още. Сондажът е на 1 250 m дълбочина с дебит 0,022 l/s. Водите на 

геотермалните извори могат да бъдат използвани в различни балнеолечебни комплекси 

и СПА центрове. Термопомпените инсталации са все още недостатъчно 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. 

 

6.5. Енергия от биомаса 

От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен потенциал 

има биомасата. Тя е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За целта е 

целесъобразно да се използва потенциалът на отпадъци от селското и горското 

стопанство, на битови отпадъци и малоценна дървесина ненамерила приложение и 

отпаднала без да се използва. Обобщени данни за потенциала и приложението на 
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източниците на биомаса в България са дадени в Националната дългосрочна програма за 

насърчаване използването на биомасата за периода 2008-2020 г. 

 

Таблица 13: Потенциал на биомасата в България 

Вид отпадък 

Потенциал 

Общ Неизползван 

ktoe ktoe % 

Дървесина 1 110 510 46 

Отпадъци от индустрията 77 23 30 

Селскостопански растителни отпадъци 1 000 1 000 100 

Селскостопански животински отпадъци 320 320 100 

Сметищен газ 68 68 100 

Рапицово масло и отпадни мазнини 117 117 100 

ОБЩО 2 692 2 038 76 

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015 година 

 

Фигура 14: Съотношение между инвестиции и производителност за 

отделнитевидове източници на енергия 

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015 година 

 

Технологиите за биомаса използват възобновяеми ресурси за произвеждане на 

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

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

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

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

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

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

индустриални отпадъци. Биомасата може да бъде възстановявана чрез култивиране на 

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

Енергийният потенциал на биомасата при директно потребление се предоставя 

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

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

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



Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Несебър 2020-2022 г. 

37 

България притежава значителен потенциал на отпадна и малоценна биомаса, 

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

на биомасата за производство на електроенергия отстъпва по икономически показатели 

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

Биомасата е естествен продукт на фотосинтезата, която се извършва във всички 

растения под въздействито на слънчевато греене. Затова тя е продукт на Слънцето и 

дотолкова, доколкото то огрява Земята периодично, то биомасата е напълно 

самовъзобновяващ се източник на енергия. Отпадъчната биомаса е безплатен и един от 

важните алтернативни източници на енергия. У нас се оценява, че тъкмо биомасата има 

най-голям енергиен потенциал, в сравнение с всички други енергийни източници. С 

развиването на дърводобива и дървообработването у нас дървесните отпадъци могат все 

по-широко да се ползват като екогорива. Дървесната биомаса може естествено да се 

възобновява. При съвременните технологии и машини отпадъчната биомаса се превръща 

в индустриални горива, каквито са каменните въглища, нефтът, природният газ. Една от 

най-бързо развиващите се технологии, която не изисква големи капиталовложения е 

производството на брикети и пелети. Брикетите и пелетите са продукти, получени чрез 

пресоване на раздробена отпадъчна биомаса без свързващо вещество. В редица 

европейски страни са изградени заводи за производство на брикети и пелети от 

отпадъчна биомаса независимо от произхода ѝ. Като суровина за производството на 

брикети и пелети служат: 

 От дърводобива – вършина, клони, кора, маломерни и нестандартни обли 

материали, суха и паднала маса, материали, добивани при отгледните сечи, и др.; 

 От дървообработването – трици, стърготини, талаш, капаци, изрезки, малки 

парчета и др.; 

 От целулозно-хартиената промишленост – стърготини, кора, отпадъчна хартия и 

др.; 

 От селското стопанство – слама, слънчогледови стъбла, лозови пръчки, клони от 

овощните дървета и др. 

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. 

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 ѝ цена и незначителните инвестиции за примитивните 

съоръжения, които сега се използват, за трансформирането ѝ в топлинна енергия. 
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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 така наречните „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. 

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. 

Биомаса може да бъде произведена и чрез създаването 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. При 

реализиране пилотен проект за енергийна гора, той трябва да се предшества от 

предпроектно проучване, за да се анализират в дълбочина различните бързорастящи 

видове и да се оцени техния 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. 

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. Съществен недостатък при производството на биогаз е 

необходимостта от сравнително висока температура за ферментацията на отпадъците, 

30-40°С. Това налага спиране работата на ферментаторите или използване на значителна 
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част от произведения газ за подгряването им през студения период на годината, когато 

има най-голяма нужда от произвеждания газ. 

 

6.6. Използване на биогорива в транспорта 

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. 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. 

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). 

На територията на община Несебър не се отглеждат енергийни култури с цел 

използването им като суровини за получаване на биогориво. 

 

6.7. Използване на биоенергия 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. 

В община Несебър няма данни за регистрирани електромобили или хибридни 

автомобили. Не се отглеждат и култури, които да служат за производство на биогорива. 
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7. Използване на мерки, заложени в НПДЕВИ 

Мерките и дейностите в Общинската програма се определят от целите и 

приоритетите на общината за устойчиво енергийно развитие. 

Изборът на подходящите мерки, дейности и последващи проекти е от особено 

значение за успеха и ефективността на енергийната политика на Община Несебър. При 

избора са взети предвид: 

 Достъпност на избраните мерки и дейности; 

 Ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции; 

 Проследяване на резултатите; 

 Контрол на вложените средства. 

 

7.1. Административни и финансово-технически мерки 

При избора на дейности и мерки е необходимо да бъдат взети предвид 

достъпността на избраните мерки и дейности, нивото на точността при определяне на 

необходимите инвестиции, проследяване на резултатите, контролиране на средствата. За 

насърчаване използването на ВЕИ на територията на община Несебър са подходящи 

следните административни и финансово-технически мерки: 
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Таблица 14: Стратегически цели, мерки за постигането им, очаквани резултати 

№ МЯРКА ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 1 

Оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници с оглед устойчиво и екологосъобразно социално- 

икономическо развитие 

1 

Оценка за наличния и прогнозния 

потенциал на ВЕИ на територията на 

общината 

 Актуална и реална оценка, достъпна база данни за всички заинтересовани лица; 

 Разработване на проекти; 

 План за увеличаване на дела на произведената енергия от ВЕИ; 

 Намаляване на разходите за енергия в общинския сектор; 

 Инсталирана мощност и производство на енергия; 

 Подобряване на микроклимата в сградите; 

 Реализация на ВЕИ проекти и увеличен дял на произведената енергия от ВЕИ; 

 Изграден инструментариум за мониторинг и контрол на енергопотреблението. 

 

2 
Енергийна независимост на Община 

Несебър, чрез прилагане на местни ВЕИ 

 Намалени вредни емисии; 

 Намаляване на въглеродни емисии, генерирани от общинския сектор; 

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

улично осветление; 

 Намаляване на парниковите газове; 

 Повишаване на сигурността на гражданите през тъмната част от денонощието. 

 

3 
Финансиране на Община Несебър при 

прилагане на местни ВЕИ 

 Поддържан актуален план за необходимите средства за реализация на ВЕИ проекти; 

 Поддържан актуален план за съфинансиране проекти за ВЕИ; 

 Подготовка на документи за кандидатстване за финансиране на проекти; 

 Нови инсталирани ВЕИ мощности; 

 Увеличен дял на произведената енергия от ВЕИ. 
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№ МЯРКА ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ № 2 

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

1 

Облекчаване на административните 

бариери при използване на ВЕИ от 

домакинствата в общината 

 Улесняване на инвестиционния процес; 

 Повишаване на сигурността на доставката на енергия; 

 Повишаване на дела на ВЕИ в крайното потребление на енергия; 

 Спестяване на средства; 

 Повишена цена на имотите; 

 Засилена гражданска ангажираност. 

2 
Информационна осигуреност относно 

ВЕИ в общината 

 Привличане на инвеститори; 

 Повишаване нивото на информираност сред гражданите и бизнеса по отношение, използването 

на ВЕИ; 

 База данни с ВЕИ съоръжения; 

 Повишен интерес сред бизнеса към инвестициите в зелената икономика. 

 

7.2. Източници и схеми на финансиране 

 Подход „отгоре-надолу“ 

 Подход „отдолу-нагоре“ 

Основните източници на финансиране на Общинската краткосрочна програма 2020-2022 г. за използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогорива са: 

 Държавни субсидии – републикански бюджет; 

 Общински бюджет; 

 Собствени средства на заинтересованите лица; 

 Договори с гарантиран резултат; 

 Публично-частно партньорство; 

 Финансови схеми по Национални и европейски програми; 

 Кредити с грантове по специализираните кредитни линии. 
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8. Проекти 

Таблица 15: Предстоящи проекти 

№ Наименование 

Бюджет 

в (хил. 

лв.) 

Отговорна/ 

Партньорска 

структура 

Източник на финансиране Очаквани резултати 
Статус на 

проекта 

Година за 

реализация 

2020 2021 2022 

1 

Изграждане на 

анаеробна инсталация за 

разделно събрани 

биоразградими отпадъци 

на територията на регион 

Бургас 

37 447 

Община 

Бургас, 

Община 

Несебър, 

Община 

Поморие 

Оперативна програма 

„Околна среда“ 

Изграждането на анаеробната 

инсталация цели да се намалят 

отчисленията за обезвреждане на 

отпадъци и да се открият нови 

работни места. Тя ще се състои от 8 

биореактора, биогаз система, 

система за перколата, газ хранилище 

и системи, както и мобилно 

оборудване. От преработените 

отпадъци чрез специална система от 

биогаз ще се произвежда 

електрическа и топлинна енергия. 

Изпълнява 

се 
X X X 

2 

Проектиране и 

изграждане на ВЕИ в 

сгради общинска 

собственост 

50 
Община 

Несебър 

Програма „Възобновяема 

енергия, енергийна 

ефективност, енергийна 

сигурност“ на ФМ на ЕИП 

Проектирани и изградени ВЕИ в 

сгради общинска собственост 
Идея X X X 

3 

Рехабилитация и 

модернизация на 

общинската 

инфраструктура - 

системи за хибридно 

външно изкуствено 

осветление на община 

Несебър 

600 
Община 

Несебър 

Програма „Възобновяема 

енергия, енергийна 

ефективност, енергийна 

сигурност“ на ФМ на ЕИП 

Реконструкция и модернизация на 

система/и за външно изкуствено 

осветление и внедряване на ВЕИ 

Идея X X X 

4 

Закупуване на 

електромобил за 

нуждите на 

администрацията 

40 
Община 

Несебър 

Инвестиционна програма за 

климата – електромобили, 

Национален доверителен 

екофонд 

Закупен електромобил за нуждите на 

администрацията 
Идея   X X 
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9. Наблюдение и оценка от реализирани проекти 

Наблюдението и отчитането на Общинската краткосрочна програма 2020-2022 г. 

за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива се извършва от 

Общински съвет Несебър, който определя достигнатите нива на потребление на енергия 

от възобновяеми източници на територията на общината, вследствие изпълнението на 

програмата, пред Областния управител и Изпълнителния директор на АУЕР. 

За успешния мониторинг на програмите е планирано да се прави периодична 

оценка на постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови средства и 

постигнатите резултати, което служи като основа за определяне реализацията на 

проектите. 

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 08.05.2012 г.).  

Основните индикатори за определяне на успеха са: 

 Постигане на предварително заложените цели; 

 Създаване на условия за повторяемост на успешните проекти на територията на 

община Несебър; 

 степен на въздействие на Общинската краткосрочна програма 2020-2022 г. за 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива върху други 

сфери на планиране в община Несебър. 

За периода 2016-2019 г., Община Несебър е изпълнила следните 

енергоефективни/ ВЕИ проекти: 

 „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на 

Община Несебър“ по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема 

енергия“, с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (2007-2013); 

 „Повишаване енергийната ефективност на бл. „Роза“ и бл. „Странджа“, к.к. 

Слънчев бряг“, финансиран от „Национална програма за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищни сгради“; 

 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Л. Каравелов“ – гр. 

Несебър“, източник на финансиране „Програма за развитие селските райони 2014-

2020 г.“ 

10. Заключение 

Изготвянето и изпълнението на Общинската краткосрочна програма за 

насърчаване на използването на ВЕИ и биогорива на Община Несебър за периода 2020-

2022 г. е важен инструмент за прилагане на местно ниво на държавната енергийна и 

екологична политики. Програмата за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници на територията на общините е в пряка връзка с плана по 

енергийна ефективност. Целевият резултат от изпълнението на програмите е: 

 Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на 

територията на общината; 

 Повишаване сигурността на енергийните доставки; 
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 Повишаване на трудовата заетост на територията на общината; 

 Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; 

 Повишаване на благосъстоянието и намаляването риска за здравето на 

населението. 

Изпълнението на настоящата програма ще доведе до: 

 Институционална координация при решаване на проблемите по насърчаване 

използването на възобновяеми източници; 

 Балансиране на икономическите, екологичните и социални аспекти при усвояване 

потенциала на енергията от възобновяеми източници; 

 Подобряване информираността на населението и изграждане на общинска 

информационна система в общината за използването на енергията от ВИ. 

При изпълнението на програмата и разработването на проекти особено внимание 

ще се обърне на сградите, оборудването на основните енергопреобразуващи съоръжения, 

подмяната на използваната енергия с енергия от ВИ и изграждане на локални системи за 

отопление и охлаждане. Общинската краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива има отворен характер 

и в срока на действие до 2022 г. ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост 

от нормативните изисквания, новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и 

финансови възможности за реализация на нови мерки, проекти и дейности. 
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