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1. Въведение  

Настоящият доклад е изготвен в рамките на проект с референтен № 2(4i)-2.1-3, 
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MIS-ETC Code 328, акроним „Green Cluster “Dobrudja”“, наименование „Green Energy 

Cluster “Constanta-Dobrich”“,  № на Основния договор 47313/26.06.2014, финансиран 

по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, MIS ETC 

код 328”, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално 

Развитие. Това определя и неговия формат. Докладът трябва да допринесе за 

постигането на заложените обща и специфични цели в него. За неговото изработване 

участваха екипи от румънска и българска страна. Екипите обсъдиха съдържанието на 

обследването, методологията, по която да бъде извършено, сходни обследвания, 

провеждани в ЕС, проблеми и пречки пред провеждане на обследването и анализа на 

заинтересованите страни.  

На първо място резултатите публикувани в доклада отразяват своеобразна 

инвентаризация на енергийния капацитет на региона за производство на 

електрическа енергия от ВЕИ, прекарана през призмата на възможностите на 

местните общности сами да задоволяват потребностите си от електрическа енергия.  

На второ място,  докладът прави един обзор на основните действащи участници 

във ВЕИ бизнеса (общини, компании, научни организации и неправителствени 

организации) в транс граничния регион – Констанца-Добрич. По този начин се търси 

отговор за потенциала за устойчивото развитие на природосъобразен ВЕИ бизнес.  

Третият аспект засегнат от доклада са приетите политики и нормативни 

документи, които трябва да регулират процеса на участието в региона за постигането 

на една от стратегическите цели на Европейският съюз: 20% задоволяване на 

енергийните нужди от ВЕИ до 2020 година. 

Със заключенията и препоръките Докладът трябва да подпомогне ВЕИ 

тенденциите за устойчиво развитие на транс граничния район  Констанца-Добрич, 

съгласно най-добрите европейски практики. 

2. Кратко описание на района 



            
 

3 
 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Инвестираме във вашето бъдеще! 

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 

	  

Множество стратегии разглеждат и описват икономическото, социалното и 

екологичното състояние на региона. Фокусът тук ще бъде производството и 

консумацията на енергия, която е в пряка зависимост при развитието на изброените 

по-горе показатели. В този документ ние описваме района с показатели, които ни го 

показват  през призмата на наличните (собствени) възобновяеми енергийни 

източници. Нуждите от енергия за устойчиво развитие и възможните условия това да 

става със използването на възобновяемите енергийни ресурси, с които разполага 

региона. 

2.1. Обща характеристика 

Област Добрич е разположена в северната част на Североизточен район и заема 

 площ от 4 719,7 кв. км. (4,24% от територията на Република България). Областта 

е част от Североизточен район от ниво 2. Граничи с области Варна, Шумен и 

Силистра. 

Фигура 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област Добрич включва в състава си 8 общини - Балчик, град Добрич, Добричка, 
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Генерал Тошево, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла с общо  215 населени места, от 

които 6 града. Населението на областта към 01.02.2011 г. е 189 677 души /2,6 % от 

населението на страната/, като почти половината е съсредоточено в община Добрич 

град /48 %/.  

Таблица 1: 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Демографско състояние и тенденции  

Област Добрич е на 14 място на ниво NUTS 3 в България по брой на населението – 

189 677 души към 01.02.2011 г., което представлява 2,6 % от населението на 

страната. Населението е разпределено в 8 общини и 215 населени места. За периода 

между двете преброявания населението на област Добрич намалява с – 25 540 души (-

11,9 %), което се дължи на високия отрицателен прираст. 

 

 

 

 

Таблица 2: Население в област Добрич към 1. 02. 2011 година 
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По данни на преброяване 2011 г. в 6 града в областта живеят 130 580 души, или 

68.8 % от населението на областта, което е по-ниско от градското население на 

страната 72.5 %. В областният център град Добрич живее (69.7 %) от градското 

население. В периода 2001 – 2011 г. само град Каварна показва символично 

увеличение на населението с 0.3 %.  

Фигура 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднат
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а гъстота на населението в област Добрич е 40.2 д./кв.км. и е значително по-ниска 

от средната за страната (66.34 д./кв.км.). Гъстотата на населението в рамките на 

областта варира значително, като тя е най-висока в община Добрич – 835.1 д./кв.км, 

а най-ниска в община Крушари – 10.9 д./кв.км. 

По данни от текущата демографска статистика населението на областта 

продължава да намалява и към 31.12. 2011 г. населението наброява 188 088 души, 

или за около 1 година намалява с 1 589 д.(0.9 %) 

2.3. Икономическо развитие 

Област Добрич разполага със доказан икономически потенциал. Икономиката на 

област Добрич по редица показатели е на сравнително високо ниво в сравнение с 

други области от ниво NUTS 1 - Северна и Източна България. Анализът на 

икономиката на региона ще представим през два от най-използваните индикатори. 

• Брутният вътрешен продукт (БВП) е основен индикатор за икономическото 

развитие. Произведеният БВП в област Добрич нараства плавно и в 2010 г. достига 

най-високата си стойност 1 279 746 хил.лв.. 

• Увеличаването на дълготрайните материални активи (ДМА) в периода 2007-

2010 г. От 1240882 х.лв. до 2 747 044 х.лв е показател за разширяване на дейността и 

технологично обновяване на предприятията в областта. Намаляването на стойностите 

на показателя за 2011 г. се дължи на закриване на фирми и изтегляне на инвестиции.  

2.4. Електроенергийна инфраструктура 

През областта преминават два електропровода на високо напрежение които 

свързват румънската подстанция Исакча с българските трансформаторни станции 

(п/ст Варна  - 750/400 кв., разположена в община Ветрино), и (с п/ст Добруджа 

400/220 кв., разположена в Суворово). И двете трансформаторни станции са 

разположени на територията на съседната област Варна. Чрез тези трансформаторни 

подстанции внесената електроенергия се преразпределя в преносната 
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електромрежа.  

Област Добрич е част от вътрешно регионалната система – мрежата 110 кв, е 

добре развита за всички области, като районът се захранва от районни подстанции 

110/20 кв, най-често разположени в градовете–центрове на общини, където са 

съсредоточени и по-големите товари, като част от общините получават захранване на 

20 кв. В някои общини, надеждността на съоръженията за пренос на електроенергия 

се оценява като “незадоволителна” поради физическото и морално остаряване; 

ограничени са й възможностите за захранване на нови потребители в курортни 

територии и разширения на промишлени и бизнес-зони, поради недостатъчна 

изграденост на ел. подстанции. Електроразпределителната мрежа средно 

напрежение също се нуждае от доизграждане и развитие. В района няма 

неелектрифицирани населени места.  

Интензивното развитие на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) на 

територията на района,  налага развитието и на съответната електроенергийна 

мрежа. 

3. Регионален енергиен потенциал  

Обследване на енергийния потенциал на региона от възобновяемите енергийни 

източници (ВЕИ). Основно ще се спрем на три източника: слънце, вятър и биомаса. 

Останалите ВЕИ в региона са с пренебрежимо малък потенциал и за това не попадат 

сред изследването. 

3.1. Слънце  

3.1.1. Оценка на потенциала на ресурса.  

Област Добрич попада в Североизточен Регион, където средногодишната 

продължителност на слънцегреене за периода 31 март – 31 октомври е до 1750 h. 

Средногодишната продължителност на слънцегреене за периода 31 октомври - 31 

март е около 400-500 h. Ресурсът на слънчева енергия за региона е около 1450-1500 
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kWh/m2/г. 

Фигура 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Оценката на капацитета на ресурса за използване за търговско 

производство и доставка на електрическа енергия 

Производството на електроенергия от слънцето се отчита като перспективно за 

региона. При индивидуалното производство на мястото на потреблението ще се 

избягва преносът и загубите по мрежите. Подходящи за това места са покривите на 

частни, обществени и индустриални постройки. 

На Фигура 4 е представена карта на подходящите райони за изграждане на 

слънчеви електрически инсталации върху покриви и в индустриални зони при 

спазване на всички ограничения (разпоредбите за опазване на защитени територии, 

земеделски земи, горски фонд и територии по НАТУРА 2000 и директивата за 

птиците). 
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На практика обозначените в червено места до голяма степен се препокриват със 

съществуващите населени места. 

Фигура 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Места в България за изграждане на фотоелектрични инсталации при спазване 

на всички ограничения - Източник: проект EnviroGrids, FP7, 2012 

В цитирания под фигурата източник се доказва, че тези площи са напълно 

достатъчни за устойчиво производство на електроенергия и не е необходимо да се 

изграждат такива  инсталации върху земеделски площи. Концентрацията в големите 

населени места се дължи на наличието на повече покривна площ на жилища и 

индустриални зони. 

3.2. Вятър 

3.2.1. Оценка на потенциала на ресурса. 

3.2.1.1. Плътност на ветровия поток на височина 10 метра в (W/m2). 

Енергийният потенциал на вятърната енергия, взета средно за година на ниво 
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10m над земната повърхност, разделя територията на Област Добрич на два района:  

Първият район попада в Зона А,в която се включват обширните равнинни части на 

страната (Дунавската  равнина). Това са общините от вътрешността, където средната 

многогодишна скорост на вятъра като  правило не превишава 2 м/сек. Най-висока 

там е скоростта на вятъра през зимата (февруари, март), а най-ниска - през есента 

(септември, октомври). 

Вторият район попада в Зона Б и обхваща части от Черноморското крайбрежие. 

Това са районите  вдадени в морето и части от сушата (на носовете), където средната 

скорост на вятъра превишава 4 м/сек. 

Фигура 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2. Средна годишна стойност на вятъра (m/s)  

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

величина за оценката на вятъра като източник на енергия. По тази причина се 

използва плътността на енергийния поток на вятъра. Плътността на енергията на 

вятъра е пропорционална на третия момент от статистическото разпределение и 
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плътността на въздуха.  

Намаляването на плътността на въздуха с надморската височина изисква средната 

скорост на вятъра да се увеличи с около 3 % на 1000 м за определяне на същата 

енергийна плътност. 

 

Фигура 6:  Плътността на енергийния поток на вятъра 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Оценка на капацитета на ресурса за използване за търговско 

производство и доставка на електрическа енергия 

На Фигура 7 по долу е представена карта на територията на страната, където са 

означени подходящите места за изграждане на електрически централи за 

производство на енергия от вятъра, откъдето се вижда, че Област Добрич е една от 

най богатите на ветроенергиен потенциал в България. 
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Фигура 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подходящи места за изграждане на вятърни централи. Източник: Резултати 

по проект EnviroGrids,FP7 

Според  Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2014г.–

2020г. - „Изследванията по въпроса за енергийния потенциал на вятъра показват, че 

в крайбрежните територии на Североизточен район съществуват отлични 

възможности за развитието на ветроенергетиката, с потенциал за изграждане на над 

2000 MW ветрови паркове.“ При определянето на този капацитет са взети в предвид 

възможните ограничения (разпоредбите за опазване на защитени територии, 

земеделски земи, горски фонд и територии по НАТУРА 2000 и директивата за 

птиците). 

Забележка: Изследването оценява капацитет вятър само на сушата. 
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3.3. Биомаса 

Селското стопанство е традиционен отрасъл за областта. Над 88% от използваните 

земеделски площи (ИЗП) в областта представляват обработваемите земи. Това е 

основна предпоставка на наличието на големи количества биомаса остатък от 

селскостопанското производство. 

Биомасата във вид на дърва и дървесни отпадъци, отпадъци от земеделски 

култури,овощни растения и лозя и от животински продукти, е значителен енергиен 

ресурс на областта. Това се обуславя от земеделският характер на региона. Основно 

биомасата се използва като гориво в централите за отопление или за получаване на 

различни горива за нуждите на транспорта. До колкото съществува възможности и 

инсталирани мощности в региона можем информативно да ги опишем. 

3.3.1. Оценка на потенциала на ресурса. 

3.3.1.1. Останки от растителна биомаса от селското стопанство  

Област Добрич е основен по площ и важност зърно производителен район за 

страната. Освен основните култури като пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и 

рапица в сектор растениевъдство са застъпени и други култури като: соя, овес, 

фасул, леща, кориандър, тикви, люцерна, просо, грах, синап, тютюн, домати, пипер, 

картофи, лавандула и др. Общото количество на използваните площи е 331 727 

хектара. 

Таблица 3 
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Останките от селскостопански култури представляват значителен енергиен 

ресурс. Средният добив на слама при зърненo-житните култури е между 500-600 

кг/дка. При 100 000 декара засети със зърнени култури добивът на слама е около 50 

000 тона. Част от нея се използва в животновъдството. Според НСИ 

неоползотворената слама е обикновено 20% от добитото количество, което означава, 

че от 50 000 тона могат да се използват за производство на топлина или когенерация 

10 000 тона. 

 

Фигура 8: Средните добиви по години от тези култури по години е както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

Общото количество на засетите със зърнени култури площи е 3 317 267 декара,  

което би дало приблизителен годишен добив на слама от около 1 658 634 тона, от 

които 331 727 тона слама на разположение за производство на топлина или 

когенерация. Ако приемем на база информация от различни източници, че около 

12,5% е съдържанието на влага в общата маса, то остава 290 261 тона суха биомаса. 

Друг важен остатък се явява биомасата от трайните насаждения (лозя и овощни 

градини). Според статистически сборник Добрич 2003 на ТСБ Добрич в областта има 

3236 хектара с трайни насаждения.  
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В националната дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата 

за периода 2008 - 2020 г., отпадъците от лозовите насаждения за година са 

приблизително 200 кг/дка, а от овощните градини - около 155 кг/дка. При 

минималното количество 150 кг/дка и при 50% оползотворяване от отпадъците от 

трайните насаждения може да се получи една груба оценка на потенциала над 5 000 

Mwh/годишно или около 1 000Mwh/годишно на община.  

Горскостопанската дейност в областта е съсредоточена в две държавни горски 

стопанства – Добрич и Генерал Тошево и две държавни ловни стопанства – Балчик и 

Тервел. ДГС „Добрич” стопанисва фонда в общините Добрич-град и Добричка, ДГС 

„Генерал Тошево – стопанисва фонда в  общините Ген.Тошево и Крушари, ДЛС 

„Балчик” упражнява дейност на територията на общините Шабла , Каварна , Балчик и 

част от Добричка. Общо стопанисваният горски фонд възлиза на 62949.4 ха., 80% от 

които е държавен горски фонд. Добивът на дървесина е основно под формата на 

дърва за огрев. 

3.3.1.2. Останки от отпадъчни органични материали - оборски тор 

Животновъдството има второстепенни функции в земеделието на област Добрич. 

В областта е развито предимно млечното говедовъдство, овцевъдството с 

комбинирано направление /за месо, мляко и вълна/, козевъдството, свиневъдството 

птицевъдството пчеларството. 

Таблица 4: Отглеждани животни по общини 
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Източник: Областна дирекция по земеделие 

Селскостопански животни, птици и пчели отглеждат 8 148 стопанства в областта. 

От тях 22% отглеждат говеда, 53.5% – овце, 29% – кози, 28.6% – свине и 75% – птици. В 

Област Добрич се отглеждат 21 061 говеда със среден размер на стадата от 11.8 

глави. Млечните крави са 11 324 броя. Говедата, овцете и козите се отглеждат 

основно в стопанства на физически лица, съответно 76% от говедата, 89% от овцете и 

99% от козите. В стопанствата на търговските дружества се отглеждат 70% от свинете 

и 67% от птиците. 

За оценка на количеството биогаз, което може да се получи, се използва 

понятието 

 „животинска единица”. Една „животинска единица” дава на денонощие отпадъци 

 (изпражнения), от които може да се произведе около 1,5 m3 биогаз. Тя се 

равнява на: 1 крава; 5 телета; 6 свине; 250 кокошки. 

Енергийната стойност на биогаза е от 4,5 до 7,5 MWh/1 000 m3 . При съпоставяне 

на наличните данни за 1 896 910 броя говеда, свине и кокошки, се получава 

потенциал от 62349 m3 биогаз за денонощие. Което би се равнявало на около 400 

MWh/ Енергийната стойност за денонощие. 

Важно условие - При използването на селскостопански отпадъци трябва да се 

отчита възможността от регулярна доставка на биомаса от близки разстояния. 

Големите мощности не са подходящи заради разходите на гориво при събирането и 

транспорта на отпадъците, което при определени разстояния (до 30 km) прави 

процеса нерентабилен. 
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4. Енергийни нужди на региона  

За да можем да се възползваме в максимална степен от енергийния потенциал на 

региона ние трябва да го отнесем към реалната енергийна консумация  и прогнозно 

спрямо очертаващите се тенденции на енергийно потребление. Трудно е да се 

оценят конкретните енергийни нужди на региона и по специално нуждите от 

електрическа енергия. Това е така защото във всички регионални стратегически 

документи въпросът не е засегнат в дълбочина. Какви са причините за това, може 

само да се гадае. Обикновено планиране изграждането на нови ВЕИ мощности се 

обосновава от наложените европейски стратегически цели. Тъй като това е важен 

въпрос от гледна точка на бъдещи стратегии за развитие на нови енергийни 

мощности ще използваме наличната информация в национален план. Очакваме те да 

не се разминават драматично с реалните стойности. 

Като цяло потреблението на  електрическа енергия в България спада през 

последните години. 

Фигура 9: 
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Таблица 5: Крайно енергийно потребление по видове енергийни продукти в 

хиляди тонове нефтен еквивалент за година. 

 

 

  

 

 

 

Източник: НСИ - България 

Таблица 6: Крайно потребление на електрическа енергия по отрасли в 

обществения живот в хиляди тонове нефтен еквивалент за година. 

 

 

 

 

 

Източник НСИ - България 

Според информация публикувана в различни стратегически документи се очаква 

потреблението на електрическа енергия да нараства съответно с 8% през 2020 г. и с 

23% през 2030г. спрямо 2005 г. То изцяло е гарантирано от вътрешното производство, 

което се увеличава с изпреварващи темпове – съответно с 13% през 2020г. и с 32% до 

2030г.  

За да се постигне устойчиво енергийно развитие в периода до 2050 година, 

произведената енергия от ВЕИ трябва да нараства с ~28 % годишно. Този скорост е 
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значително по-висока от скоростта на нарастване на БВП и достигането и 

поддържането й ще изисква специални мерки.  

Фигура 10 

 

На фигура 10 са показани прогнозни количества енергия на ниво КЕП, както и 

прогнозираното и необходимото за реализация на устойчиво енергийно развитие 

количества енергия, които би трябвало да бъдат произведат от ВЕИ. 

Според последното преброяване от 2011 година се наблюдава трайна тенденция в 

намаляване на населението на Област Добрич. Респективно намаляване на крайните 

потребители на енергия. Виж Таблица 7 
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Таблица 7: Население в област Добрич към 1.02.2011 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник НСИ - Добри 

Същата тенденция се наблюдава и при регистрираните малки и средни 

предприятия. 

Таблица 8: Малки и средни предприятия в Област Добрич по години 

 

 

 

 

Източник НСИ - Добрич 

Можем да заключим, че гражданите и МСП като крайни потребителите на 

общинските продукти ще трябва да заплащат повече, тъй като влаганото в тях 

електричество ще се повишава. Това показва още един аспект от смисъла на това 

общинските администрации да инвестират в усвояването енергийния си потенциал, 

намалявайки по този начин разходите в крайната себестойност на техните продукти, 
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редуцирайки до минимум разходите за енергийни доставки. 

Друг аспект заслужаващ внимание ще бъдат генерираните излишъци от 

електроенергия, които могат да бъдат предлагани за продажба на свободния 

енергиен пазар. Фигура 10 по-долу показва тенденциите при търгуваната спрямо 

произвежданата 

 електрическа енергия на пазара на едро от 2005 г. Вижда се че търгуваните 

обеми надвишават произведените. Тоест пазара на електрическа енергия ще се 

развива и ще има постоянен глад за нови мощности. Това може да е предпоставка 

общините да се развият като енергийни доставчици не само за собствени нужди, но и 

да излязат на пазара на търговия на електрическа енергия. 

 Фигура 11: Произведена спрямо търгувана електроенергия и брой продавачи 

Източник: Месечни пазарни резултати на ЕСО (2005 – 2011) 

5. Инсталирани (действащи) ВЕИ мощности 
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В тази глава ще разгледаме инсталираните (действащите) към 30.12.2014г. ВЕИ 

мощности на територията на Област Добрич част от транс граничния регион 

Констанца-Добрич.  Резултатите почиват на обработените официално публикувани 

ежегодни данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за 

производството на електрическа енергия от  ВЕИ. Важното е да отбележим че 

системата за събиране на данни на АУЕР обхваща само регистрираните 

производители на енергия, които продават ток на енергийните доставчици част от 

енергийната мрежа на България. Малките инсталирани мощности за задоволяване на 

собствени нужди не подлежат на регистрационен режим и за тях не се събира 

информация.  В този случай може да се приеме, че те са пренебрежително малки и 

няма да окажат съществено влияние върху целите на доклада. 

Таблица 9: списък на работещи ВЕИ централи на територията на Област Добрич. 

С О Б С Т В Е Н И К Е Н Е Р Г И Е Н О Б Е К Т 

СЕДАЛИЩЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

ОБЩА 

ИНСТ. 

МОЩНОС

Т 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЩИНА 
НАСЕЛЕН

О МЯСТО 

НАИМЕНОВАНИ

Е 

ОБЩИН

А 

НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 
MW 

"Лонг Ем" ООД Каварна Каварна ВтЕЦ "Дропла" Балчик с. Дропла 1 

"999-

Екоенерджи" 

ЕООД 

Садово 
с. 

Катуница 

ВтЕЦ "Гурково 

2" 
Балчик с. Гурково 0,25 

"Алтима 

Инженеринг" 

ООД 

Пловдив Пловдив 
ВтЕЦ "Гурково 

1" 
Балчик с. Гурково 0,25 
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"Варнаклима" 

ЕООД 
Варна Варна 

ВтЕЦ "Гурково 

3" 
Балчик с. Гурково 0,25 

"УП България 4" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Храброво 

1" 
Балчик 

с. 

Храброво 
2 

"Марк 1" ЕООД Столична София 
ВтЕЦ "Храброво 

2" 
Балчик 

с. 

Храброво 
4 

"Марк 2" ЕООД Столична София 
ВтЕЦ "Храброво 

3" 
Балчик 

с. 

Храброво 
4 

"Еко Енерджи 

Груп" ООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Гурково 

4" 
Балчик с. Гурково 1,32 

"Антимон 2" 

ЕООД 
Добрич Добрич 

ФтЕЦ 

"Соколово" 
Балчик 

с. 

Соколово 
0,08 

"Виндферм 

Балчик 1" ООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Балчик 

Г1 и Г2" 
Балчик с. Ляхово 4 

"Виндферм 

Балчик 2" ООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Балчик 

Г3" 
Балчик с. Ляхово 2 

"Виндферм 

Балчик 2" ООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Балчик 

Г4" 
Балчик с. Ляхово 2 

"Виндферм 

Балчик 4" ООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Тригорци 

- Г6" 
Балчик 

с. 

Тригорци 
2 

"Глобо Енерджи" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Храброво 

- 4" 
Балчик 

с. 

Храброво 
4 

"Вентус 

България" ЕООД 
Варна Варна 

ВтЕЦ "Вентус - 

1" 
Балчик 

с. 

Храброво 
2 

"Соларен парк 

Пряспа 1" ЕООД 
Варна Варна ФтЕЦ "Пряспа" Балчик с. Пряспа 0,05 
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"Перпетуум 

Мобиле БГ" АД 
Балчик 

с. 

Оброчищ

е 

БЕЦ "Момчил" Балчик Балчик 1 

"Вентус 

България" ЕООД 
Варна Варна 

ВтЕЦ "Вентус 

Храброво" 
Балчик 

с. 

Храброво 
2 

Николай 

Димитров 

Георгиев 

Добрич Добрич ФтЕЦ "Сенокос" Балчик с. Сенокос 0,01 

"Храброво Уинд 

1" ЕООД 
Варна Варна 

ВтЕЦ "Храброво 

- 5" 
Балчик 

с. 

Храброво 
3,08 

"Екоенергия" 

ООД 
Габрово Габрово 

ВтЕЦ 

"Александър 

Стамболийски" 

Генерал 

Тошево 

с. 

Александ

ър 

Стамболи

йски 

0,49 

"Уинд енерджи" 

ЕООД 
Варна Варна 

ВтЕЦ "Кардам - 

2" 

Генерал 

Тошево 
с. Кардам 4,2 

"Севън Зуп" 

ЕООД 
Варна Варна 

ВтЕЦ "Кардам - 

32" 

Генерал 

Тошево 
с. Кардам 2,1 

"Креда консулт" 

ЕООД 
Варна Варна 

ВтЕЦ "Кардам - 

1" 

Генерал 

Тошево 
с. Кардам 4,2 

"Севън Зуп" 

ЕООД 
Варна Варна 

ВтЕЦ "Кардам - 

31" 

Генерал 

Тошево 
с. Кардам 2,1 

"Крес 2007" 

ЕООД  
Варна Варна 

ФтЕЦ 

"Пчеларово" 

Генерал 

Тошево 

с. 

Пчеларово 
0,19 

"Фотоно" ООД 
Генерал 

Тошево 
с. Сноп 

ФтЕЦ "Фотоно - 

Сноп" 

Генерал 

Тошево 
с. Сноп 0,1 
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"Биомет Солар 

Пчеларово" 

ЕООД 

Столична София 
ФтЕЦ 

"Пчеларово - 2" 

Генерал 

Тошево 

с. 

Пчеларово 
2,5 

"Лукс Солис" 

ЕООД 

Генерал 

Тошево 

Генерал 

Тошево 
ФтЕЦ "Зограф" 

Генерал 

Тошево 
с. Зограф 0,07 

"ПИ ВИ ПИ" ООД Столична София 
ФтЕЦ 

"Пчеларово - 1" 

Генерал 

Тошево 

с. 

Пчеларово 
0,5 

"Компания за 

енергетика и 

развитие" ЕООД 

Столична София ФтЕЦ "Добрич" Добрич Добрич 14,07 

"Атанасов груп" 

ЕООД 
Добрич Добрич БЕЦ "Добрич" Добрич Добрич 0,8 

"Екоенергия" 

ООД 
Габрово Габрово ВтЕЦ "Дебрене" 

Добричк

а 

с. 

Дебрене 
1,05 

"Съни ЕЛ" ЕООД 
Добрич 

селска 

с. 

Карапели

т 

ФтЕЦ 

"Карапелит" 

Добричк

а 

с. 

Карапелит 
0,03 

"В2М" ООД Варна Варна 
ФтЕЦ "Орлова 

могила" 

Добричк

а 

с. Орлова 

могила 
2,19 

"Екоенерджи 

Добрич 2" ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ 

"Карапелит" 

Добричк

а 

с. 

Карапелит 
4 

"Екоенерджи 

Добрич 3" ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ 

"Карапелит - 1" 

Добричк

а 

с. 

Карапелит 
4 

"Екоенерджи 

Добрич 4" ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ 

"Карапелит - 2" 

Добричк

а 

с. 

Карапелит 
4 

"Пи Ви Котленци Столична София ФтЕЦ Добричк с. 4,9 
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БГ" ЕООД "Котленци" а Котленци 

"Енергия 777" 

ЕООД 
Добрич 

с. 

Гешаново 

ФтЕЦ "Поручик 

Гешаново" 

Добричк

а 

с. 

Гешаново 
0,06 

"Финиш" ЕООД Варна Варна 
ФтЕЦ 

"Бранище" 

Добричк

а 

с. 

Бранище 
0,06 

"УП България 1" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Камен 

бряг Север - 1" 
Каварна 

с. Камен 

бряг 
3 

"УП България 3" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Камен 

бряг Юг - 1" 
Каварна 

с. Камен 

бряг 
3 

"УП България 6" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Камен 

бряг Север - 2" 
Каварна 

с. Камен 

бряг 
3 

"УП България 8" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Камен 

бряг Север - 3" 
Каварна 

с. Камен 

бряг 
3 

"УП България 19" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Камен 

бряг Север - 4" 
Каварна 

с. Камен 

бряг 
3 

"УП България 21" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Камен 

бряг Юг - 2" 
Каварна 

с. Камен 

бряг 
3 

"УП България 26" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Камен 

бряг Юг - 3" 
Каварна 

с. Камен 

бряг 
3 

"Уинд Сис" ООД Столична София ВтЕЦ "Било 1" Каварна с. Било 1,5 

"Нимекс-2004 М" 

ООД 
Столична София ВтЕЦ "Нимекс" Каварна Каварна 4,5 

"Калиакра Уинд 

Пауър" АД 
Столична София 

ВтЕЦ 

"Калиакра" 
Каварна 

с. 

Българево 
35 

"Дегрец" ООД Попово Попово ВтЕЦ "Чунчево Каварна с. 0,95 
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РОМ 66" Раковски 

"Дисиб" ООД Столична София 
ВтЕЦ 

"Раковски" 
Каварна 

с. 

Раковски 
1,7 

"Дисиб" ООД Столична София 
ВтЕЦ "Раковски 

2" 
Каварна 

с. Хаджи 

Димитър 
3,4 

"Дисиб" ООД Столична София 
ВтЕЦ "Селце 

Север" 
Каварна с. Селце 1,2 

"Дисиб" ООД Столична София 
ВтЕЦ "Селце 

Север 2" 
Каварна с. Селце 2,55 

"Дисиб" ООД Столична София 
ВтЕЦ "Селце 

Север 3" 
Каварна с. Селце 4,25 

"Дисиб" ООД Столична София ВтЕЦ "Божурец" Каварна 
с. 

Божурец 
1,7 

"Дисиб" ООД Столична София 
ВтЕЦ "Каварна - 

Север" 
Каварна Каварна 1,7 

"Уиндекс" ООД Столична София 
ВтЕЦ 

"Светлина" 
Каварна Каварна 0,85 

"Уиндекс" ООД Столична София ВтЕЦ "Топола" Каварна с. Топола 3 

"Логос" ЕООД Каварна Каварна 
ФтЕЦ 

"Автосервиз" 
Каварна Каварна 0,04 

"Ник Билдинг 

Прим" ООД 
Варна Варна 

ВтЕЦ 

"Могилище-2" 
Каварна 

с. 

Могилище 
0,5 

"Зевс Билдинг 

Инвест" ООД 
Варна Варна ВтЕЦ "Зевс" Каварна 

с. 

Раковски 
0,6 

"Арко Импорт" Раднево Раднево ВтЕЦ "Арко" Каварна Каварна 1 
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ЕООД 

"Евклипс" ООД Разлог Разлог 
ВтЕЦ "Хаджи 

Димитър" 
Каварна 

с. Хаджи 

Димитър 
1,7 

"Видно Уинд 1" 

ЕООД 
Разлог Разлог ВтЕЦ "Видно" Каварна с. Видно 2,4 

"Лонг Ман 

Инвест" ООД 
Каварна Каварна ВтЕЦ "Г-4" Каварна Каварна 2 

"Б-3 Експорт" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Б-3 

Експорт" 
Каварна 

с. 

Могилище 
0,6 

"ЦИД - Атлас" 

ЕООД 
Пловдив Пловдив 

ВтЕЦ "Вранино 

- 1" 
Каварна 

с. 

Вранино 
1,3 

"Еко енерджи 

проджект" ООД 

Димитров

град 

Димитров

град 

ВтЕЦ "Нейково 

- 1" 
Каварна 

с. 

Нейково 
1,98 

"Аргос" ООД Сливен Сливен 
ВтЕЦ "Селце - 

2" 
Каварна с. Селце 1,3 

"Аргос" ООД Сливен Сливен ВтЕЦ "Селце" Каварна с. Селце 1,2 

"Винд Енерги 

Варна" ООД 
Варна Варна ВтЕЦ "Иречек" Каварна с. Иречек 2,5 

"Милениум Груп" 

ООД 
Несебър Несебър 

ВтЕЦ "Чунчево 

след РОМ 134 - 

2" 

Каварна 
с. Хаджи 

Димитър 
0,9 

"Милениум Груп" 

ООД 
Несебър Несебър 

ВтЕЦ "Чунчево 

след РОМ 134" 
Каварна 

с. 

Раковски 
0,75 

"ВТК" ООД Шумен Шумен 
ВтЕЦ "Крупен 

24" 
Каварна Каварна 0,5 
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"Сити-Д" ЕООД Русе Русе 
ВтЕЦ 

"Могилище-1" 
Каварна 

с. 

Могилище 
0,5 

"Херкулес-747" 

ЕООД 
Добрич Добрич ФтЕЦ "Топола" Каварна с. Топола 0,02 

"Хаос Инвест" 

ЕАД 
Столична София ВтЕЦ "Хаос" Каварна 

с. 

Могилище 
16 

"Ей И Ес Гео 

Енерджи" ООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Свети 

Никола" 
Каварна 

с. 

Поручик 

Чунчево 

156 

"Ей И Ес Гео 

Енерджи" ООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Свети 

Никола" (ел.1) 
Каварна 

с. 

Поручик 

Чунчево 

78 

"Екоенерджи БГ" 

ООД 
Столична София 

ВтЕЦ 

"Могилище - 

Север" 

Каварна 
с. 

Могилище 
2 

"Нейчъръл 

Енерджи" ЕООД 
Варна Варна 

ВтЕЦ 

"Нейчъръл 

Енерджи - 1" 

Каварна Каварна 1,5 

"Уинд Системс" 

ООД 
Варна Варна 

ВтЕЦ "Крупен - 

4" 
Каварна с. Крупен 3 

"Уинд Пауър 2" 

ООД 
Варна Варна 

ВтЕЦ "Крупен - 

2" 
Каварна с. Крупен 3 

"Уинд Енерджи" 

ООД 
Варна Варна 

ВтЕЦ "Крупен - 

1" 
Каварна с. Крупен 3 

"Уинд Стрийм" 

ООД 
Варна Варна 

ВтЕЦ "Крупен - 

3" 
Каварна с. Крупен 3 
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СД "Вертикал - 

Петков и Сие" 
Плевен Плевен 

ВтЕЦ 

"Българево - 2" 
Каварна 

с. 

Българево 
1,2 

"Уиндкрафт 

Симонсфелд БГ" 

ЕАД 

Варна Варна 
ВтЕЦ "Нейково 

- 2" 
Каварна 

с. 

Нейково 
4 

"Месомаркет" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ 

"Месомаркет - 

1" 

Каварна Каварна 4,5 

"Еко Парк Уинд 

Пауър" ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Еко Парк 

Уинд Пауър - 1" 
Каварна 

с. 

Поручик 

Чунчево 

4,5 

"Хаекон" ЕООД Столична София 
ВтЕЦ "Хаекон - 

1" 
Каварна 

с. 

Поручик 

Чунчево 

4,5 

"Месомаркет" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ 

"Месомаркет - 

2" 

Каварна 

с. 

Раковски, 

с. 

Горичане 

и с. Горун 

4,5 

"Уинд Парк 

Каварна Уест" 

ЕООД 

Столична София ВтЕЦ "Г-1, Г-2" Каварна Каварна 4 

"Уинд Парк 

Каварна Иист" 

ЕООД 

Столична София ВтЕЦ "Г-3" Каварна Каварна 2 

"Уинд Парк 

Каварна Иист" 
Столична София ВтЕЦ "Г-5" Каварна Каварна 2 
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ЕООД 

"ВГ - 1" ЕООД Столична София ВтЕЦ "ВГ - 7" Каварна 
с. 

Могилище 
2 

"ВГ - 2" ЕООД Столична София 
ВтЕЦ "ВГ - 1, ВГ 

- 2" 
Каварна 

с. 

Могилище 
4 

"ВГ - 3" ЕООД Столична София 
ВтЕЦ "ВГ - 3, ВГ 

- 6" 
Каварна 

с. 

Вранино и 

с. 

Могилище 

4 

"ВГ - 4" ЕООД Столична София 
ВтЕЦ "ВГ - 10, 

ВГ - 11" 
Каварна Каварна 4 

"ВГ - 5" ЕООД Столична София 
ВтЕЦ "ВГ - 12, 

ВГ - 13" 
Каварна Каварна 4 

"ВГ - 6" ЕООД Столична София 
ВтЕЦ "ВГ - 4, ВГ 

- 5" 
Каварна 

с. 

Могилище 
4 

"Кей енд Ес 

Енерджи" ЕООД 
Столична София ВтЕЦ "ВГ - 16" Каварна Каварна 2 

"Кей енд Ес 

Енерджи 1" 

ЕООД 

Столична София 
ВтЕЦ "ВГ - 8, ВГ 

- 9" 
Каварна Каварна 4 

"Кей енд Ес 

Енерджи 2" 

ЕООД 

Столична София 
ВтЕЦ "ВГ - 14, 

ВГ - 15" 
Каварна Каварна 4 

"ЕВН Каварна" 

ЕООД 
Пловдив Пловдив ВтЕЦ "Каварна" Каварна 

с. 

Българево 
16 

"Уинд Пауър Варна Варна ВтЕЦ "Камен Каварна с. Камен 0,6 
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Инвестмънт" АД бряг - Максим" бряг 

"Ей И Ес Гео 

Енерджи" ООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Свети 

Никола" (ел. 2) 
Каварна 

с. 

Поручик 

Чунчево 

78 

"Хаос Инвест - 1" 

ЕАД 
Столична София 

ВтЕЦ "18 - 

Вранино" 
Каварна 

с. 

Вранино 
18 

"Айс" ЕООД Варна Варна ВтЕЦ "Айс - 2" Каварна Каварна 3 

"Дани 86" ООД Варна Варна 
ВтЕЦ 

"Могилище - 3" 
Каварна 

с. 

Могилище 
1,2 

"Фотосинт" ЕООД Каварна Каварна 
ФтЕЦ "Божурец 

- 2" 
Каварна 

с. 

Божурец 
0,08 

"Перихелион" 

ЕООД 
Каварна Каварна 

ФтЕЦ "Божурец 

- 3" 
Каварна 

с. 

Божурец 
0,08 

"Еквинокс" ЕООД Каварна Каварна 
ФтЕЦ "Божурец 

- 1" 
Каварна 

с. 

Божурец 
0,08 

"Сънспот" ЕООД Каварна Каварна 
ФтЕЦ 

"Божурец" 
Каварна 

с. 

Божурец 
0,08 

"ВЕЦ 

Инженеринг" 

ЕАД 

Варна Варна 
ВтЕЦ 

"Българево" 
Каварна 

с. 

Българево 
0,5 

"Лонг Ман 

Енерджи" ООД 
Каварна Каварна 

ВтЕЦ 

"Българево" 
Каварна 

с. 

Българево 
0,5 

"Елдива 09" ООД Столична София ФтЕЦ "Коларци" Тервел 
с. 

Коларци 
1,12 

"Електроимпулс Столична София ФтЕЦ "Поп Тервел с. 4,91 
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2020" ЕООД Груево" Попгруево 

"Хелиос Пауър" 

ООД 
Столична София 

ФтЕЦ 

"Войниково" 
Тервел 

с. 

Войниково 
2 

"УП България 9" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ 

"Комарево" 
Шабла Шабла 3 

"УП България 10" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Пролезки 

път - 1" 
Шабла Шабла 3 

"УП България 11" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ 

"Комарево - 1" 
Шабла 

с. 

Горичане 
3 

"УП България 12" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Пролезки 

път - 2" 
Шабла Шабла 3 

"УП България 13" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Пролезки 

път - 3" 
Шабла Шабла 3 

"УП България 14" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Пролезки 

път - 4" 
Шабла Шабла 3 

"УП България 15" 

ЕООД 
Столична София 

ВтЕЦ "Пролезки 

път - 5" 
Шабла Шабла 3 

"Еко Ветро 

Енерджи" ЕООД 
Столична София ВтЕЦ "Юнит 3" Шабла с. Пролез 3 

"ВГЕ-1" ЕООД Столична София ВтЕЦ "Юнит 1" Шабла с. Пролез 3 

"Шабла 

Енерджи" ЕООД 
Столична София ВтЕЦ "Юнит 2" Шабла с. Пролез 3 

"Уърлуинд" ЕООД Варна Варна 
ВтЕЦ 

"Горичане" 
Шабла 

с. 

Горичане 
1,2 

"Уърлуинд" ЕООД Варна Варна ВтЕЦ Шабла с. 0,4 
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"Тюленово" Тюленово 

"Айс" ЕООД Варна Варна ВтЕЦ "Айс - 1" Шабла 
с. 

Горичане 
1,5 

"Анемос" ООД Столична София ВтЕЦ "Пролез" Шабла с. Пролез 0,5 

"Електрауиндс 

Шабла Саут" АД 
Столична София 

ВтЕЦ "Шабла - 

Юг" 
Шабла Шабла 4 

"Еко-енерджи - 

2006" ООД 
Добрич с. Победа ВтЕЦ "Шабла" Шабла Шабла 0,6 

"Електрауиндс 

Шабла" АД 
Столична София 

ВтЕЦ "Шабла - 

Север" 
Шабла Шабла 2,4 

 

На територията на Област Добрич оперират 138 електроцентрали 

собственост на 123 компании произвеждащи с обща инсталирана мощност 

685,40435 MW.  От тях 113 бр. (81,88 %) – ВтЕЦ с обща мощност 650,4MW, 23 бр. 

(16,67 %) – ФвЕЦ с обща мощност 33,2MW, 2 бр. (1,45 %) – БЕЦ с обща мощност 1,8MW. 

Сто тридесет и един (94,73%) от производителите доставят произведената от тях 

енергия на общественият доставчик на еленергия Енерго-Про Продажби АД. Седем 

(5,07%) от производителите доставят произведената от тях енергия на Национална 

електрическа компания ЕАД. За изграждането на централите освен собствени 

средства някои от инвеститорите са използвани финансови схеми за подпомагане 

(ПРСР, Мярка 312, МФ „Козлодуй“, ЕБВР и КЛЕЕВИ).  

 

 

 

Фигура 12: Разпределение на централите от ВЕИ по видове спрямо общо 
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инсталираните мощности 

 

5.1. Разпределение на ВЕИ централите по административни единици в 

регионите (Общи) Например за България 

5.1.1. Община Балчик  

На територията на общината оперират 20 електроцентрали собственост на 19 

компании произвеждащи с обща инсталирана мощност 35,2756 MW.  От тях 16 – ВтЕЦ с 

обща мощност 34,1MW, 3 – ФвЕЦ с обща мощност 0,132MW, 1 – БЕЦ с обща мощност 

0,999MW. Всичките доставят енергията си на Енерго-Про Продажби АД. За 

изграждането на две от централите са използвани схеми за подпомагане (ПРСР, 

Мярка 312, ПРСР, Мярка 311, и КЛЕЕВИ)  
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5.1.2. Община Генерал Тошево 

На територията на общината оперират 10 електроцентрали собственост на 9 

компании произвеждащи с обща инсталирана мощност 16,45699MW.  От тях 5-ВтЕЦ с 

обща мощност 13,09MW, 5-ФвЕЦ с обща мощност 3,36699MW. Всичките доставят 

енергията си на Енерго-Про Продажби АД. За изграждането на три от централите са 

използвани схеми за подпомагане (две централи са изградени по ПРСР, Мярка 312 и 

една централа е изградена по ПРСР, Мярка 311) 

5.1.3. Община Добрич 

На територията на общината оперират 2 електроцентрали собственост на 2 

компании произвеждащи с обща инсталирана мощност 16,45699MW.  От тях  1-ФвЕЦ с 

обща мощност 14,071MW и 1 – БЕЦ с обща мощност 0,8MW. Електроцентралите 

доставят енергията си на Енерго-Про Продажби АД и Национална електрическа 

компания ЕАД. За изграждането на централите не са използвани схеми за 

подпомагане. 

Забележка: По силата на териториалното деление на страната Община Добрич е 

градска община, в нейните граници влизат територията на град Добрич.  Тоест 

общината не разполага с прилежащи територии където могат да бъдат разгърнати 

ветрови паркове. 

5.1.4. Община Добричка 

На територията на общината оперират 9 електроцентрали собственост на 9 

компании произвеждащи с обща инсталирана мощност 20,28116MW.  От тях 4 – ВтЕЦ с 

обща мощност 13,05MW, 5 – ФвЕЦ с обща мощност 7,23116MW. Всичките доставят 

енергията си на Енерго-Про Продажби АД. За изграждането на една от централите е 

използвана схема за подпомагане (ПРСР, Мярка 311) 

5.1.5. Община Каварна 

На територията на общината оперират 77 електроцентрали собственост на 65 
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компании произвеждащи с обща инсталирана мощност 549,89035MW.  От тях 71-ВтЕЦ 

с обща мощност 549,53MW, 6-ФвЕЦ с обща мощност 0,36035MW. Електроцентралите 

доставят енергията си на Енерго-Про Продажби АД и Национална електрическа 

компания ЕАД. За изграждането на девет от централите са използвани схеми за 

подпомагане (ПРСР, Мярка 312 – 3бр.; ПРСР, Мярка 311 – 1бр.; КЛЕЕВИ – 3бр.; МФ 

„Козлодуй“ - 1бр.; Субсидия от ЕБВР – 1бр.) 

5.1.6. Община Крушари 

Не са открити данни за инсталирани ВЕИ мощности на територията на Община 

Крушари сред официалните източници на информация. 

5.1.7. Община Тервел 

На територията на общината оперират 3 електроцентрали собственост на 3 

компании произвеждащи с обща инсталирана мощност 8,02925MW.  Изградените 

мощности са изцяло от ФвЕЦ. Всичките доРазпределение на централите от ВЕИ по 

видове спряма общо инсталираните мощностиставят енергията си на Енерго-Про 

Продажби АД. За изграждането на централите не са използвани схеми за 

подпомагане. 

5.1.8. Община Шабла 

На територията на общината оперират 17 електроцентрали собственост на 16 

компании произвеждащи с обща инсталирана мощност 40,6MW.  Изградените 

мощности са изцяло от ВтЕЦ. Всичките доставят енергията си на Енерго-Про 

Продажби АД. За изграждането на централите не са използвани схеми за 

подпомагане. 

Фигура 13: Разпределение на централите от ВЕИ по общини спрямо общо 

инсталираните мощности 
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6. Достъп до ресурсите 

6.1. Степен на участие на отделните икономически субекти  

Анализът на изградените към момента централи от ВЕИ показва сто процента 

частно участие. Общо 138-те работещи ВЕИ са инвестиции на частни предприемачи, 

малки компании или външни инвеститори. В района няма разположени големи 

мощности на база конвенционални източници на енергия. Веднага се вижда, че 

въпреки големите ресурсни възможности на региона, липсва  интерес за инвестиране 

във ВЕИ от страна на държавните компании или местните електроразпределителни 

дружества. Инициативата в тази посока при общините пък е напълно замряла. Те 

основно се придържат към правителствените директиви подплатени с финансирането 

на европейските фондове, фокусирани предимно в енергийната ефективност.  

Прегледът сред инвеститорите на ВЕИ в региона показва едва 13 % дял на ВЕИ с 

местна регистрация (18 от 138) с обща инсталирана мощност 6.6 MW (685.4 MW). 

Прави впечатление доминирането на ФвЕЦ (12 централи) сред местните инвеститори. 

За сравнение 4 ВтЕЦ е 2 БЕЦ . С малки изключения всичките са по 1 MW. 
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6.2. Достъпност до финансиране  

По отношение на достъпност до обществени фондове и субсидии прави 

впечатление високият процент 53% проекти използвали обществено финансиране 

(подпомагане) . 

7. Енергийни политики 

Регионалните политики трябва да се развити в рамката определена от няколко 

стратегически документи, които можем да ги разделим в две групи. В първа група са 

стратегическите документи насочени към развитието на регионите. В нея спадат 

документи като „Национална стратегия за регионално развитие 2012-2020 

7.1. Действащи енергийни политики в рамките на ЕС 

Политиката за зелена енергия на ЕС се концентрира предимно върху насърчаване 

на производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни 

източници и енергийната ефективност като средство за: 1) намаляване на 

зависимостта на Съюза от вносни изкопаеми горива; 2) намаляване на емисиите на 

парникови газове; и 3) подготвяне на икономиката да доминира на глобалния пазар 

за зелени технологии. За да постигне тези цели Съюзът издава пътни карти, планове 

за действие и множество директиви и мерки за поощряване на енергийната 

ефективност и използването на ВЕИ, както и Стратегически план за енергийни 

технологии (SET). 

- Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници. Директивата потвърждава целта за постигане на 20 % дял 

на енергия от възобновяеми енергийни източници в общото крайно потребление на 

ЕС до 2020 г. Директива 2009/28 предвижда и съществен стимул з а по-широко 

разпространение на електрическите превозни средства, захранвани с енергия от 

възобновяеми източници, като при отчитане на националния баланс в дела на ВЕИ 

използваната от тях енергия се отчита в увеличение от 2,5 пъти. 
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Директивата относно енергийната ефективност (2012/27/ЕС) влиза в сила 

през декември 2012 г. Съгласно директивата държавите членки трябва да определят 

индикативни национални цели за енергийна ефективност за 2020 г., основаващи се 

на първичното или крайното енергийно потребление. В директивата се определят 

също правнообвързващи правила за крайните потребители и доставчиците на 

енергия. Държавите членки могат да направят тези минимални изисквания по-строги 

с цел да реализират икономии на енергия. Директивата включва, наред с другото, 

следните изисквания: 

• саниране на най-малко 3% от разгънатата застроена площ на сградите, които са 

собственост на централната държавна администрация, всяка година, считано от 2014 

г., и закупуване на сгради, услуги и продукти с високи показатели на енергийна 

ефективност, като по този начин публичният сектор дава водещ пример; 

• определяне на дългосрочни национални стратегии за насърчаване на 

инвестициите за саниране на жилищни и търговски сгради и изготвяне на национални 

схеми за задължение за енергийна ефективност или равностойни мерки, за да се 

гарантират годишни икономии от 1,5% за крайните потребители; 

• оценка до края на 2015 г. на потенциала за прилагането на високоефективно 

комбинирано производство на енергия и ефективни районни отоплителни и 

охладителни системи във всички държави членки; 

• задължителни редовни енергийни одити на големите предприятия, които да се 

провеждат най-малко на всеки четири години, с изключение на предприятията със 

сертифицирани системи за управление на енергията и околната среда; 

• въвеждането на интелигентни енергийни мрежи и интелигентни измервателни 

уреди 

• и осигуряването на точна информация относно сметките за енергия, които да 

дават възможност на потребителите за по-ефективно енергопотребление и да 
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насърчават такова потребление. 

- Директива 2004/8/ЕО за комбинирано производство на топло- и 

електроенергия, цели да повиши енергийната ефективност и да подобри сигурността 

на снабдяването чрез насърчаване и развитие на високоефективно комбинирано 

производство на топлинна и електроенергия. При приемането на директивата тя е 

обект на разгорещени разисквания както в Съвета, така и в Парламента. В резултат 

на това беше формулирано единно определение за електричеството, произвеждано в 

централи за комбинирано производство на топло- и електроенергия. Комисията 

въведе хармонизирани референтни  стойности за ефективност за отделното 

производство на електро- и топлоенергия, които бяха преразгледани в Решение за 

изпълнение на Комисията от 19 декември 2011 г., за да се вземат предвид 

технологичното развитие и промените в разпределението на енергийните източници. 

Директивата относно комбинираното производство на енергия е отменена с 

влизането в сила през декември 2012 г. на Директивата относно енергийната 

ефективност. 

- Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сградите (по-

специално изолация, климатизация и използване на възобновяеми източници на 

енергия) съдържа разпоредби относно метода за изчисляване на енергийните 

характеристики на сградите, минималните изисквания за нови и съществуващи 

големи сгради и енергийното сертифициране. Тази директива е отменена, считано от 

1 февруари 2012 г., от преработената Директива 2010/31/ЕС, която влиза в сила 

през юли 2010 г. Главната цел на преработената директива е да рационализира 

определени разпоредби на предходната директива и да завиши изискванията във 

връзка с енергийните характеристики по отношение на: 

• общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни 

характеристики на сгради и обособени части от сгради; 

• прилагането на минимални изисквания по отношение на енергийните 
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характеристики на нови сгради и нови обособени части от сгради чрез въвеждане, 

например, на правилото, че от 31 декември 2020 г. всички нови сгради трябва да са с 

почти нулево потребление на енергия; 

• прилагането на минимални изисквания по отношение на енергийните 

характеристики, по-специално на съществуващи сгради, сградни компоненти, които 

подлежат на основен ремонт и технически сградни системи, независимо кога са 

монтирани, подменени или модернизирани; 

• енергийно сертифициране на сгради или обособени части от сгради, редовна 

инспекция на отоплителните и климатичните инсталации в сградите и системи за 

независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики и докладите от 

инспекциите. 

- План за енергийна ефективност 2011 (ПЕЕ) – определят се мерките за 

постигане на допълнително спестяване в енергоснабдяването и потреблението на 

енергия. Според ПЕЕ най-голям потенциал за икономия на енергия имат сградите 

/жилищни и търговски/ и транспортът. 

- Стратегически план за енергийни технологии (SET) – насочен е към 

ускоряване на разработването и внедряването на разходно ефективни 

нисковъглеродни технологии в Европа и съдържа мерки, свързани с планирането, 

използването на ресурси и международното сътрудничество в тази област. 

- Европа 2020 – целта е да се повиши енергийната сигурност на ЕС като цяло и на 

отделните страни – членки посредством реализиране на енергийни икономии, 

увеличаване на енергията от ВЕИ и постигане на по-добра интеграция на 

европейските енергийни пазари. Основните  цели в областта на енергията са:  

намаляване на емисиите на парниковите газове на ЕС най-малко с 20% спрямо нивата 

от 1990 г.;  20 % от енергопотреблението на ЕС да е от възобновяеми енергийни 

източници и 20 % намаляване на  крайното енергийно потребление. 
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- Стратегия на ЕС за Дунавския регион в България 2014 – 2020 

Българските приоритетни области за стратегията са: 

-‐ подобряване на достъпността, по и към Дунав и ефективното използване на 

енергийните ресурси; 

-‐  подобряване качество на водите, опазване на биоразнообразието, превенция и 

управление на риска; 

-‐  повишаване на конкурентоспособността, чрез иновации, образование, култура, 

туризъм, мултикултурен диалог и съхраняване на регионалната идентичност и 

богатото културно наследство; 

-‐ укрепване капацитета за управление, координация и партньорство на всички 

нива, повишаване на сигурността и интеграция на хората в неравностойно 

положение. 

Национална политика 

При съществуващото законодателство, енергийната политика в България по 

отношение на възобновяемите източници се определя от Закона за енергийната 

ефективност , Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за 

енергетиката. 

-‐ Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ). ЗЕЕ цели „повишаване на 

енергийната ефективност като основен фактор за повишаване 

конкурентоспособността на икономиката, сигурността на енергийните доставки и 

опазване на околната среда. Предвижда се това да стане чрез: 1) система от 

дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайните 

потребители на енергия, а именно енергийно паспортизиране, обследване и 

сертифициране на сгради и промишлени системи, проверка на енергийната 

ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации и др.; 2) развитие на 

пазара на енергийните услуги, което включва и дейности и мерки за повишаване на 
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енергийната ефективност от търговците с енергия. Чл. 50 от ЗЕЕ регулира 

удостоверенията за енергийни спестявания, които имат за цел да докажат приноса на 

притежателя им в изпълнението на мерки за повишаването на енергийната 

ефективност. Измененията в ЗЕЕ от 2012 г. са свързани предимно с работата на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (AYEP). 

-‐ Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗВЕИ). Законът урежда 

обществените отношения, свързани с производството и потреблението на 

електрическа, топлинна и енергия за охлаждане от ВЕИ, газ от н.възобновяеми 

източници и биогорива и енергия от И в транспорта. Основните му цели са: 1) 

насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, както и на 

биогорива и енергия от ВЕИ, както и на биогорива и енергия от ВЕИ в транспорта; 2) 

създаване на условия за включване на газ, топлинна енергия и енергия за охлаждане 

от ВЕИ съответно в мрежите за пренос и разпределение на природен газ и в 

топлопреносните мрежи; 3) осигуряване на информация за схеми за подпомагане, 

както и за ползите и практическите особености на използване на енергия от ВЕИ за 

всички заинтересовани страни; 4) създаване на условия за постигане на устойчива и 

конкурентна енергийна политика и икономически растеж чрез иновации, внедряване 

на нови продукти и технологии; 5) създаване на условия за повишаване на 

конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП) чрез производство и 

потребление на енергия от ВЕИ; 6) сигурност на енергийните доставки; 7) опазване 

на околната среда и ограничаване измененията на климата; 8) повишаване жизнения 

стандарт на населението чрез ефективно използване на енергия от ВЕИ. 

Член 6 от ЗВЕИ определя дейностите на държавната комисия за енергийно и 

водно регулиране (ДКЕВР). 

-‐ Закон за енергетиката. Основните цели на този закон са създаване на 

предпоставки за: 1. качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото 

от електрическа и топлинна енергия и природен газ; 2. енергийно развитие и 
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енергийна сигурност на страната при ефективно използване на енергията и 

енергийните ресурси; 

3. създаване и развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар; 

4. енергийни доставки при минимални разходи; 6. насърчаване на комбинираното 

производство на електрическа и топлинна енергия; 7. развитие на инфраструктури за 

пренос и разпределение на електрическа енергия и природен газ и за пренос на нефт 

или нефтопродукти на територията на страната и през нея.  Производството, вносът, 

износът, преносът, разпределението и търговията с електрическа и топлинна 

енергия, природен газ, нефт и нефтопродукти се извършват при гарантиране 

защитата на живота и здравето на гражданите, собствеността, околната среда, 

сигурността на доставките, интересите на потребителите и националните интереси. 

-‐ Подзаконови нормативни актове  -  Наредба за енергийните характеристики 

на обектите; Наредба за сертифициране на сгради за енергийна ефективност; 

Наредба за обследване за енергийна ефективност; Наредба за обстоятелствата и 

реда за вписване на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за 

енергийна ефективност, и получаване на информация; Наредба за топло съхранение 

и икономия на енергия в сгради; Наредба за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти. 

7.2. Приети и действащи Стратегии и планове за енергийното задоволяване 

на региона. 

7.2.1. На местно ниво - Общини 

Община град Добрич 

Община град Добрич е сред основателките на  Общинската мрежа за енергийна 

ефективност ЕкоЕнергия и един от най-активните й членове.  От 2000 г. в общината 

функционира бюро за енергийна ефективност. Общината поддържа специализирана 

енергийна база данни, с помощта на която се осъществява наблюдение на  
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енергопотреблението на всички общински обекти в град Добрич.  Община град 

Добрич е реализирала  Общинска програма за енергийна ефективност за периода 

2001 – 2006 г. и Общинска програма за опазване на околната среда 2009-2014г.  

1.Общински план за развитие на Община град Добрич за 2014 – 2020 г. 

Стратегическа цел 1. Подобряване качеството на градската среда и условията на 

живот; Приоритет 1.1 Опазване на околната среда и ефективно използване на 

териториалните ресурси; Мярка 1.1.4. Внедряване на енергоспестяващи и 

енергозаменящи технологии. Мярката обхваща интервенции, свързани с въвеждане 

на енергоспестяващи системи и подобряване на енергийните показатели на сгради, 

улично осветление и др.  

Приоритет 1.3 Постигане на интегрирано градско развитие, транспортна и 

комуникационна свързаност. Приоритет 3 обединява мерки, насочени към 

подобряване на градската среда и условията на живот, фокусирани върху 

осигуряване на транспортна и комуникационна свързаност, осигуряване на условия за 

почивка и занимания на открито, както и подобряване на уличната мрежа. Мярка 

1.3.1. Подобряване на транспортната и комуникационната свързаност между 

отделните зони на територията на общината. Мярката включва интервенции, 

свързани с подобряване на градския транспорт, обновяване на превозните средства, 

изграждане на системи за управление на транспорта, въвеждане на алтернативни и 

екологични транспортни средства. 

2.Общинска енергийна програма 2014 – 2020. Програмата е приета през месец 

април 2014 г. 

Програмата е разработена в  рамките на проект „Разработване и въвеждане на 

единен и ефективен механизъм за подобряване цялостния процес на разработване и 

изпълнение на стратегически документи на община град Добрич в партньорство и 

координация с всички заинтересовани страни”,  подкрепен от ОП „Административен 

капацитет” 2007-2013 г.  
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Общата цел на програмата е повишаване качеството на живот и енергийния 

комфорт при най-малки разходи на гражданите на общината чрез постигане на 

децентрализирано ВЕИ енергоснабдяване с паралелно изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност.  

Програмата има 4 приоритета, всеки от които има отделни цели, а към всяка цел 

са посочени мерки за изпълнение. Приоритет 1: Модернизация на инфраструктурата 

и повишаване качеството на обитание. Посочени са следните цели: Цел 1.1. 

Въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност на общинския сграден 

фонд. Съответно мерките са: Извършване на енергийни одити и сертифициране на 

сгради – общинска собственост, които попадат в обхвата на ЗЕЕ;  Извършване на 

повторни енергийни обследвания, след прилагане на ЕСМ и издаване на 

удостоверения за енергийни спестявания; Въвеждане  на предвидените в докладите 

от обследванията енергоспестяващи  мерки – ясли, детски градини, училища, 

социални и здравни заведения, обекти от културната инфраструктура и 

административни сгради; Въвеждане на система за енергиен мониторинг на 

енергийните спестявания на сградите общинска собственост. 

Цел 1.2. Въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност в 

жилищните сгради на територията на общината. Мерките за постигане на цел 1.2 са:  

Изпълнение на консултативни и информационни механизми за популяризиране на 

мерки за енергийна ефективност в жилищния сектор по проекти финансирани от ЕС; 

Административна и техническа взаимопомощ при участие на жилищните сгради в 

проекти, финансирани от европейски и донорски програми за повишаване на 

енергийната ефективност;   Извършване на енергийни одити на жилищните сгради от 

общинския сграден фонд,които попадат в обхвата на ЗЕЕ;  Въвеждане на 

предвидените в докладите от обследванията енергоспестяващи мерки на жилищните 

сгради.  

Цел 1.3. Ефективно управление на уличното осветление. Мерките  за постигане 
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на цел 1.3: Въвеждане на система за автоматично централизирано управление на 

уличното осветление; Обновяване на част от съществуващото и изграждане на ново 

улично осветление; Разработване и внедряване на интерактивен портал за контрол и 

поддръжка на уличното осветление. 

Цел 1.4: Повишаване на дела на използване на енергия от възобновяеми 

източници в публичния сектор. Мерките за постигане на цел 1.4 са:  Монтаж на 

фотоволтаични панели на покриви и фасади на сгради – общинска собственост  за 

производство на електроенергия за собствени нужди (off-grid system);  Монтаж на 

слънчеви колектори за производство на битово горещо водоснабдяване;  

Разработване и прилагане на мерки за въвеждане на хибридно улично осветление. 

Приоритет 2: Въвеждане на интелигентни системи за градски транспорт. Целите 

по приоритет 2 са: Цел 2.1. Повишаване енергийната ефективност на обществения 

транспорт. Мерките са следните:  Актуализация на транспортно-комуникационния 

план;  Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на град Добрич, 

включително закупуване на нови превозни средства и интелигентна система за 

управление на обществен транспорт;  Система за електронно таксуване;  

Инсталиране на система за осигуряване на предимство на превозните средства на 

масовия градски транспорт на кръстовищата;  Изграждане на система за информация 

на пътниците в реално време;   Подобрения на спирки и рехабилитация на пътната 

настилка, облагородяване на пешеходни зони и местата за изчакване на превозните 

средства. 

 Цел 2.2. Подобряване на възможностите за алтернативна градска мобилност. 

Мерките са:  Разширяване на мрежата от велоалеи в град Добрич;  Насърчаване 

използването на велосипеди. 

Приоритет 3: Повишаване на енергийната ефективност в местната икономика. 

Целите по приоритет 3 са: Цел 3.1. Насърчаване на мерките за енергийна 

ефективност в частния сектор и повишаване на дела на използването на ВЕИ. 
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Мерките  за постигане на цел 3.1 включват: Разширяване на газоразпределителната и 

преносна мрежа на територията на общината;  Изпълнение на консултативни и 

информационни механизми за популяризиране на мерки за енергийна ефективност в 

промишления сектор по проекти финансирани от ЕС;  Административна и техническа 

взаимопомощ при участие на бенефициентите в проекти, финансирани от европейски 

и донорски програми за повишаване на енергийната ефективност;  Установяване на 

публично-частни партньорства за реализация на проекти с цел управление на 

енергията и повишаване на ефективността от използването й;  Провеждане на 

информационни кампании за популяризиране използването на възобновяеми 

енергийни източници в производствени предприятия.  

Приоритет 4: Повишаване капацитета на заинтересованите страни, 

сътрудничество при осъществяване на енергийните цел . Приоритет 4 има следните 

цели: Цел 4.1. Повишаване на местния капацитет за устойчиво енергийно развитие. 

Мерките за постигане на цел 4.1 са: Въвеждане на подходяща система за обучение на 

експерти в местната администрация от ресорните звена, ангажирани в планирането, 

изпълнението и контрола на капиталовите инвестиции и политиките по териториално 

развитие;   Разработване и внедряване на правила за енергийно ефективно 

поведение на служителите в общинска администрация и други общински структури;  

Създаване на международни партньорства, подготовка и изпълнение на партньорски 

проекти в областта на енергийната ефективност.  

Цел 4.2. Проучване потенциала за енергийна ефективност и енергия от 

възобновяеми  източници и възможностите за неговото оползотворяване. Мерки за 

постигане на цел 4.2:   Възлагане изготвянето на проучвания за потенциала на 

територията на общината по отношение наличието и използваемостта на енергия от 

възобновяеми източници; Разработване на енергиен баланс на общината на основата 

на установения потенциал на енергия от възобновяеми източници;  Проучване на 

месните нужди от техническа помощ в областта на енергийната ефективност и ВЕИ и 

Проучване на алтернативни възможности за финансиране на енергийни проекти. 
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3. План за устойчиво енергийно развитие на община град  Добрич 2010 – 2020. 

„Енергийно устойчив Добрич 2020“  

Планът „Енергийно устойчив Добрич 2020” е основен инструмент за реализиране 

на общинската политика в областта на енергийната ефективност и използването на 

ВЕИ. Той дава добра основа за развитие на общината в екологичен план, като поставя 

обща цел за намаляване на емисиите на CO2 към  2020 г. с минимум  25%, спрямо 

базовата 2000 г. Освен това, той цели и намаляване на енергопотреблението с 25 %  и 

дял на енергопотреблението от ВЕИ 20%.   

Планът има 4 приоритета, всеки приоритет има цели. Приоритет  1. Прилагане на 

интегриран пакет от мерки за подобряване на енергийната ефективност в общинския 

сектор. Приоритетът има следните цели: Повишаване на енергийната ефективност в 

общинските сгради с поне 30% ; Обновяване на системата за улично осветление на 

град Добрич; Повишаване на енергийната ефективност в обществения транспорт; 

Повишаване на дела на използване на енергия от възобновяеми източници в 

публичния сектор. 

 Приоритет 2. Подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради на 

територията на Общината. Целите на приоритета са: Активизиране на процесите по 

цялостна реновация на жилищния сграден фонд, приоритетно на панелните жилищни 

сгради; Повишаване на обществената информираност и изграждане на култура за 

енергоефективни поведение в битовия сектор; Повишаване дела на използвана 

енергия, произведена от възобновяеми  източници в жилищния сектор. 

Приоритет 3:Повишаване на енергийната ефективност в местната промишленост. 

Целите са: Насърчаване на бизнес инвестициите за изграждане на енергийни 

предприятия и инфраструктура на територията на Община Добрич ; Повишаване дела 

на използваната енергия от възобновяеми източници в промишлеността; Подкрепа за 

промяна на енергийното поведение в бизнеса. 

Приоритет 4: Въвеждане на управление на енергията на територията на 



            
 

51 
 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Инвестираме във вашето бъдеще! 

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 

	  

общината. Целите по приоритета са: Повишаване на местния капацитет за устойчиво 

енергийно развитие; Проучване потенциала за енергийна ефективност и енергия от 

възобновяеми източници и възможностите за неговото оползотворяване; 

Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на плана за действие 

„Енергийно устойчив Добрич 2020“. 

4. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

(ИПГВР) 

Стратегията на ИПГВР на гр. Добрич се базира на принципите на устойчивото 

развитие и възможностите за тяхното прилагане в развитието на града през 

следващия седемгодишен планов период 2014-2020 г. Устойчивостта се осигурява с 

комплекс от приоритети, цели и икономическата и социалната сфера; в опазването 

на околната среда, градската идентичност, архитектурата и културното наследство; в 

доброто управление на местно ниво и активното гражданско участие. Тези мерки са 

ориентирани към подобряване на състоянието и тенденциите в  

социалноикономическото и пространственото развитие на функционалните системи, 

които характеризират жизнената среда на гражданите на Добрич: обитаване, труд ; 

отдих; зелена система; транспорт и комуникации; инженерно-техническа 

инфраструктура и др. 

Принципите на устойчивото развитие, които характеризират пакета от 

приоритети, цели и мерки намират конкретно изражение в набор от проекти, 

предназначени да създадат реални условия за:  

• Икономически растеж, прилагане на иновационни подходи и инструменти за 

повишаване на конкурентоспособността на градската икономика с концентрирано 

внимание към зоната за икономическо развитие;  

• Повишаване качеството на жизнената среда чрез обновяване и подобряване на 

характеристиките на жилищния фонд, социалната инфраструктура, обществените 

пространства, инженерната инфраструктура, зелените площи и местата за спорт и 
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развлечения на територията на града и по конкретно в зоната със социален характер 

и тази с преобладаващи обществени функции. 

Стратегическа цел 2 на ИПГВР гласи:  „Зелено”, природосъобразно градско 

възстановяване и развитие и предоставяне на ефикасни публични услуги: 

Постигането на „зелено, екологично или природосъобразно” градско възстановяване 

предполага предприемане на действия в сферата на транспорта и транспортната 

инфраструктура, стимулиране на енергийната ефективност, подобряване  на  

управлението  на  целия воден цикъл, отпадъците и др.,насърчаване на добива и 

ползването на енергията от възобновяеми източници; повторно използване на  

изоставени, запустели  или неизползвани земи и градски територии, опазване на  

природните ресурси, поддържане на обществените паркове и озеленени 

пространства, „повторно озеленяване”, защита от природните бедствия и др. 

• Регионални асоциации 

 Агенция за управление на енергията – Добрич (ДУЕА) е създадена в рамките 

на проект „Създаване на нови агенции за управление на енергията в Регион  Лоара 

(Франция), Регион Вармланд (Швеция), Регион Помурие (Словения), Регион Бургас и 

Община Добрич (България)”. Проектът е съфинансиран по Програма “Интелигентна 

Енергия за Европа” на Европейската комисия и се администрира от Изпълнителна 

Агенция по Конкурентоспособност и Иновации. 

Дейностите на ДУЕА са насочени към:  

•  Енергийно планиране и програмиране на местно и регионално ниво; 

• Повишаване на обществената осведоменост и капацитет на всички участници в 

обществения живот (местни и регионални власти, бизнес, медии, НПО, граждани и 

крайни потребители) за ефективно използване и управление на енергията; 

• Секторни и хоризонтални инициативи за стимулиране ефективно използване на 

енергията, енергоспестяващи технологии и ВЕИ;  
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• Разработване и прилагане на проекти за спестяване на енергия и използване на 

алтернативни енергийни източници в Община Добрич;  

•  Сътрудничество и съвместни инициативи с партньори от България и чужбина. 

Агенцията е разработила „Ръководство за механизмите за преодоляване на 

бариерите при въвеждане на мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ в 

общините“. Изданието  цели да подпомогне общините при въвеждането на мерки за 

енергийна ефективност и използване на ВЕИ, като в него са представени:  • 

Нормативната уредба в областта на енергийната ефективност и произтичащите от нея 

права и задължения за общините. • Плановите документи,  даващи възможност на 

общините да подготвят проекти в областта на енергийната ефективност. • 

Финансовите механизми, подпомагащи въвеждането на мерки и решения за 

енергийна ефективност; • Добри практики и успешно реализирани проекти в 

областта на енергийната ефективност в българските общини. 

 Община Каварна 

Общински план за развитие 2014 – 2020 г. 

Темата енергийни политики е заложена в Стратегическа цел 3 на плана: 

Изграждане на модерна инфраструктура, осигуряваща качествена жизнена среда и 

устойчиво развитие на общината; Специфична цел 3.3: Развитие и оптимизиране на 

енергийната инфраструктура . Предвидени са следните мерки:  Мярка 3.3.1: 

Разширяване и модернизиране на електроенергийната мрежа, включваща следните 

дейности:  Изграждане на нова подстанция 400/110 кV “Видно” на територията на 

общината;  Удвояване на съществуващи и изграждане на нови електропроводи 110 кV 

за повишаване преносната способност на мрежата 110 кV;  Поддържане в добро 

състояние на електроснабдителната мрежа за осигуряване на сигурно и качествено 

снабдяване с електроенергия. 

Мярка 3.3.2. Оптимизиране на енергийния баланс (възобновяеми енергийни 
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източници (ВЕИ) и енергийна ефективност) , предвижда следните дейности:• 

Разумно усвояване на ветровата енергия при съобразяване с екологичните 

изисквания за запазване на биоразнообразието в района;• Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в обществени и административни сгради и оптимизиране на 

уличното осветление; • Разработване и прилагане на програма за енергийна 

ефективност.   

Мярка 3.3.3. По-пълно усвояване на природния газ като екологосъобразно гориво 

с предвидени дейности: • Разширяване на газоразпределителната мрежа и  

Присъединяване на нови потребители. 

Община Балчик 

План за развитие на Община Балчик 2014 – 2020 

Енергийната политика на общината е посочена в Приоритет 3 „Качествена 

жизнена среда – изграждане, поддържане, модернизация на техническата 

инфраструктура, опазване на околната среда“, Мярка 3.5. Развитие и модернизация 

на енергийното стопанство в общината. 

План за енергийна ефективност на Община Балчик 2010 – 2013 г. 

Планът предвижда следните мерки за опазване климата на общината: 

предприемане на енергоспестяващи мерки в общинските сгради , домакинствата и 

частния и обществен сектор на услугите. 

Община Шабла 

Общински план за развитие на Община Шабла 2014 – 2020 г. 

 Приоритет 2: Подобряване на качеството и достъпа до обществени услуги. 

Специфична цел 2.1: Осигуряване на качествено образование в обновена среда Мярка 

2.1.2: Обновяване на материалната и техническа база на образователните институции 

включва следните дейности: подобряване на образователната инфраструктура – 
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сграден фонд на училища и детски градини, включително въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда. 

Приоритет 4: Развитие и модернизация на техническата инфраструктура,опазване 

на околната среда и природното богатство. Мярка 4.1.6:  Повишаване на енергийната 

ефективност  и ВЕИ, включва дейностите:  повишаване енергийната ефективност на 

жилищни и обществени сгради; въвеждане на ВЕИ в общинска инфраструктура и  

насърчаване изграждането на ветро паркове, предвид потенциала на територията за 

използване на този вид алтернативна енергия. 

Община Тервел 

Общински план за развитие на Община Тервел 2014 – 2020 

Стратегическа цел 3: Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за 

интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда. Стратегическа 

цел 3 е насочена към развитието на транспортната и енергийната инфраструктура, 

както и на инфраструктурата свързана с опазването на околна среда, канализационни 

системи, пречиствателни станции, язовири и прилежащи напоителни съоръжения, 

водоснабдителни мрежи и отпадъци, също така включва мерки за подобряване 

състоянието на социалната, образователна и здравна инфраструктура.  

 Приоритет 4: Интегрирано развитие на инфраструктурата и опазване на околната 

среда; Специфична цел 1: Подобряване качеството на живот чрез доизграждане и 

осъвременяване на техническата инфраструктура. Въвеждането на енергоспестяващи 

мерки при крайните потребители на общински обекти ще доведе до значително 

облекчаване на общинския бюджет. Едновременно с това специфична цел 1 е 

насочен към стимулиране използването на енергия от възобновяеми източници и 

оползотворяване на местният им потенциал. Реализирането на мерки и дейности, 

целящи оптимално използване на местния потенциал на възобновяеми енергийни 

източници ще доведе до устойчиво енергийно развитие и намаляване на вредното 

въздействие от енергийния сектор върху околната среда. Чрез въвеждането на мерки 
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за оползотворяване на ВЕИ потенциала в Община Тервел се подпомага поетия 

ангажимент на страната за изпълнение целите на „Стратегия Европа 2020” по пакет 

енергетика/климат за достигане на 16% енергия от ВЕИ в крайното енергийно 

потребление на страната. 

Мярка 4.1.2. Повишаване енергийната ефективност на Община Тервел. Мярката 

включва дейности свързани с подобряване средата за живот и труд в общината, чрез 

ефективно използване на енергийните източници, създаване на условия за 

активизиране на икономическия живот, намаляване нивата на замърсителите и 

достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферата, чрез 

подобряването енергийните характеристики на обществените и жилищните сгради 

/подобряване на топлоицзолацията, повишаване енергийната ефективност на 

осветлението, въвеждане на енергийно ефективни уреди, което ще доведе до 

намаляване на енергопотреблението, подмяна на остарелите прозорци и врати и 

подобряване на топлотехническите характеристики главно на обществените сгради 

/училища, детски градини, здравни и социални заведения и др. /. Извършване 

обследване за енергийна ефективност на обществени сгради над 1000 м2. 

Подкрепата на инвестиции насочени към използване на алтернативни и възобновяеми 

енергийни източници (биомаса, слънчева енергия). Общо приложимите действия за 

постигане на енергийна ефективност са замяна на ел. енергия и течни горива с 

газификация на бита и предприятията. Мярката включва подкрепа за увеличаване 

дела на газифицираните жилища, стимулиране ползването на енергоспестяващи 

лампи в бита съпроводено с подобряване на топлоизолацията на дограми, стени, 

подове и тавани, за сградите и промишлените цехове с голяма осветителна мощност 

внедряване на енергоефективни системи на осветление, включващи както 

осветителни тела с добри показатели, така и системи за автоматизирано включване и 

изключване съобразно нуждите, за отоплителните системи с по-голяма мощност 

въвеждане на терморегулиращи устройства с цел оптимизиране на отоплителните 

режими. 
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Община Генерал Тошево 

Общински план за развитие на община Генерал Тошево 2014 – 2020 г. 

Приоритет 1: Развитие на местната икономика, чрез ефективно използване на 

ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство, промишлеността и 

съпътстващи дейности и услуги.; Специфична цел 3.1: Доизграждане и 

модернизиране  на техническата  инфраструктура и подобряване качествата на 

средата; Мярка 3.1.4:  Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ. Дейностите по 

мярката включват: повишаване енергийната ефективност на жилищни и обществени 

сгради; въвеждане на ВЕИ в общинска инфраструктура;  усвояване потенциала на 

територията за използване на вятърната и слънчевата енергия; въвеждане на 

енергийно ефективно улично осветление в община Генерал Тошево. 

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, 

образователни, здравни,  социални и културни услуги.  Специфична цел 4.2: 

Осигуряване на качествено образование в обновена среда; Мярка 4.2.2: Обновяване 

на материалната и техническа база на образователните институции Дейности: - 

Подобряване на образователната инфраструктура, включително въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда. 

 

Община Крушари 

Общински план за развитие община Крушари 2014 – 2020 г. 

Стратегическа цел 1: Привличане на интерес към община Крушари и нейния 

потенциал. Приоритет 5: Подкрепа за устойчиво развитие (свързаност и зелена 

икономика); Специфична цел3. Съхраняване на компонентите на околната среда и 

щадящо използване на местните ресурси; М4. Подкрепа за преминаване към 

алтернативни енергии при ползване на ресурси (местни , национални и т.н.). Мярката 

включва следните дейности:  



            
 

58 
 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Инвестираме във вашето бъдеще! 

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 

	  

- създаване на местен информационен център за енергийна ефективност; 

- прилагане на комплексни мерки за енергийна ефективност на сгради – общинска 

собственост;  

- извършване на енергиен одит и изготвяне на енергийни паспорти на сгради – 

общинска собственост съгласно действащото национално законодателство;  

- внедряване и използване на възобновяеми  източници на енергия във сгради – 

общинска собственост;  

- популяризиране на възобновяеми и алтернативни източници на енергия за 

битови и стопански цели 

План за действие за устойчиво енергийно развитие 2014 – 2020 г. 

Планът за действие за устойчиво енергийно развитие на община Крушари за 

периода 2014 – 2020 г. е разработен от екип на Сдружение „Черноморски 

изследователски енергиен центърǁ‖ като част от дейностите на проект MESHARTILITY - 

„Измерване и обмен на данни с енергийните доставчици за целите на 

Споразумението на кметовете, съфинансиран от Европейската комисия в рамките на 

Програма „Интелигентна енергия – Европаǁ‖. В същото време той отразява политиката 

и стремежа на Общинската администрация на Община Крушари за превръщане на 

общината в динамично развиваща се европейска община, неизменна част от което е 

нейното устойчиво развитие.  

Планът включва подкрепа за изграждане на соларни и ветрови паркове.  

Идентифицирани са два подходящи терена за изграждане на 2 соларни парка, 

разположени в селата Добрин и Лозенец, а също – за изграждане на ветрови паркове 

за 15 и 75 ветрогенератора, които са в процес на съгласуване. Предвижда се проект 

за изграждане на соларно уличното осветление в 9 населени места.  

Заложени са и следните мерки за енергийна ефективност: 



            
 

59 
 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Инвестираме във вашето бъдеще! 

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 

	  

• създаване на местен информационен център за енергийна ефективност; 

• прилагане на комплексни мерки за енергийна ефективност на сгради – 

общинска собственост; 

• извършване на енергиен одит и изготвяне на енергийни паспорти на сгради – 

общинска собственост съгласно действащото национално законодателство; 

• внедряване и използване на възобновяеми източници на енергия в сгради – 

общинска собственост; 

• популяризиране на възобновяеми и алтернативни източници на енергия за 

битови и стопански цели. 

Община Добричка 

Общински план за развитие на Община Добричка 2014 – 2020 

Стратегическа цел 2: Повишаване привлекателността на общината за инвестиции 

и местоживеене чрез подобряване на техническата, екологична и социална  

инфраструктура 

Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 

енергийни източници и биогорива в община Добричка за периода  2014 – 2017 г. 

Общинската краткосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2014-2017г. (ОКПВЕИБ) е 

разработена на основание чл. 10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници (ЗЕВИ) и във връзка с приоритетите за подобряване на условията на живот 

на гражданите на Община Добричка  и на качеството на природната и жизнена среда 

в общината от Плана за развитие на Община Добричка  за периода 2007-2013г. 

Програмата предвижда: 

- възлагане и разработване на подробни анализи за потенциала на достъпните 

ВЕИ в региона в съответствие с нормативните изисквания на чл.7 от ЗЕВИ и чл.8 ал.2 
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от Наредба № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на 

информацията чрез Националната информационна система за потенциала, 

производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република 

България . Анализите ще се извършат за конкретни проекти и ще се базират на 

предварителния анализ на общия потенциал на ВЕИ в общината; 

- разработване и прилагане на схеми за насърчаване използването на ВЕИ и 

биогорива в зависимост от специфичните условия на общината; 

- етапно реализиране на проекти за оползотворяване на потенциала на ВЕИ в 

условията на съществуващата специфична, правна и инвестиционна среда в 

България; 

- интегриране на целите на програмата в стратегически цели за икономическо и 

социално развитие на Община Добричка ; 

- механизъм за организиране, функциониране, поддържане и актуализиране на 

публична информационна система на територията на общината съгласно чл.2, ал.1 

т.5 от ЗЕВИ 

- планирани дейности, свързани с информационни кампании за населението на 

общината по използване на ВЕИ 

Стратегически цели:  

-‐ Стратегическа цел 1. Балансирано оползотворяване на местния потенциал от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива и намаляване на емисиите СО2 в 

атмосферата; 

-‐ Стратегическа цел 2. Насърчаване на производствени и потребителски модели 

за чиста енергия; 

-‐ Стратегическа цел 3. Стимулиране и управление на търсенето, производството 

и потреблението на енергия от ВЕИ. 
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Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 

енергийни източници и биогорива в община Добричка за периода 2013 – 2013 г. 

Дългосрочната общинска програма за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогорива е важна стъпка в енергийната политика на 

община Добричка . Основна цел на програмата е насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници. Реализацията на този процес се постига чрез 

определяне на възможните дейности, мерки и инвестиционните намерения на 

общината Тя е съобразена с развитието на района за планиране, особеностите, 

потенциала на общината, с действащата стратегия за енергийна ефективност. 

Стратегическите цели са заложени същите като в краткосрочната програма. 

6.2.3. Държавни политики и рефлексията им в региона. 

• Областни 

Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014 – 2020 г. 

Приоритет 4. Подкрепа за интегрирано развитие на градовете и подобряване 

качеството на градската среда; Специфична  цел 5.  Интегрирано градско развитие. 

Политиките за интегрирано и устойчиво градско развитие стимулират градове 

центрове от високите йерархични нива съгласно структурата, предложена в НСРР 

2012 - 2022,  като основни урбанистични полюси на растеж и развитие. На 

територията на област Добрич това са градовете: Добрич и Генерал Тошево. Ще се 

подкрепят дейности в зоните на въздействие, определени в интегрираните планове 

за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/, като: подкрепа за създаване на нови 

зони с потенциал за развитие, рехабилитация на стари производствени зони, 

подобряване на жилищната среда, модернизация на водопроводната мрежа, 

благоустрояване на публичните пространства (обновяване на паркове, зелени площи, 

детски площадки, велоалеи, улично осветление и др. ), подобряване на достъпа до 

публични услуги (образование, здравеопазване и социални услуги), включително за 
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хора с увреждания, мерки за енергийна ефективност, производство на енергия от 

ВЕИ в градска среда, развитие на интегриран екологичен градски транспорт. 

• Региони за планиране. 

Регионален план за развитие на Североизточен район 2014 – 2020 г. 

Стратегическа цел 1: Повишаване конкурентоспособността на района Приоритет 

1.1. Повишаване на иновационния потенциал и научното и технологичното развитие в 

района ; Специфична цел 1.1.1. Насърчаване на научноизследователската и 

иновационна дейност  за технологичното развитие в района и Специфична цел 1.1.2. 

Изграждане на инфраструктура в индустриални зони и бизнес паркове и поддържане 

на активна и привлекателна бизнес среда. 

Дейностите за реализиране на специфичните цели ще бъдат насочени към: 

Изграждане на екологичен енергиен център за производство на ел. енергия от ВЕИ в 

партньорство с национални научно изследователски институти и бизнеса; 

 Приоритет 1.5. Опазване на околната среда в района и щадящо използване на 

териториалните ресурси. Специфична цел 1.5.1. Прилагане на мерки за опазване на 

средата при добивната индустрия на сушата и в акваторията и при локализиране на 

инсталации за ВЕИ Специфична цел 1.5.2. Превантивни мерки за справяне с 

климатични промени и природни бедствия; Дейностите за реализиране на част от 

мерките по специфичните цели ще бъдат насочени към: създаване на Регионална 

информационна система с картотекирани местообитанията по „Натура 2000”, както и 

инвестиционните намерения за ВЕИ, с цел упражняване на публичен обществен 

контрол върху опазването на околната среда; Въвеждане на екологични технологии – 

производство на екобрикети, биогаз, добиване на енергия от вятърни и 

фотоволтаични съоръжения и  от биомаса; В изпълнение на предвидените в 

Становището на МОСВ по ЕО на РПР СИР 2014-2020, мерки и условия за 

предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на 

предполагаемите неблагоприятни последствия от прилагането на  плана, развитието 
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на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) да става в съответствие с мерките и 

ограниченията в Националния план за действие за енергията от възобновяеми 

източници за периода 2011-2020 г. 

Стратегическа цел 2: Повишаване на социалния капитал на района чрез 

подобряване на стандарта на живот и качеството на жизнената страна; Приоритет 

2.2. Подобряване на  качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и 

културни услуги и спортни прояви. Специфична цел 2.2.1. Изграждане и обновяване 

на обекти на социалната инфраструктура, в т.ч. подобряване на енергийната 

ефективност. Дейностите за реализиране на специфичните цели ще бъдат насочени 

към прилагане на мерки за енергийна ефективност в административните сгради и 

други обществени обекти; Приоритет 2.3. Интегрирано селищно развитие и 

екологизация на жизнената среда; Специфична цел 2.3.1.  Изготвяне и прилагане на 

ИПГВР в градовете и подобряване  благоустройството на селищната среда и  

Специфична цел 2.3.2. Подобряване на водоснабдителните услуги и внедряване на 

съвременни технологии за екологизация на жизнената среда.  Специфичните цели 

към този приоритет са свързани с планово осигуряване за прилагането на 

взаимообвързани, интегрирани действия по обновяване на градовете, създаване на 

нови  зони с потенциал за развитие, рехабилитация на стари производствени зони, 

централни градски части, подобряване на жилищната среда, благоустрояване на 

публичните пространства (обновяване на паркове, зелени площи, детски площадки, 

велоалеи, улично осветление и др.), подобряване на достъпа до публични услуги 

(образование, здравеопазване и социални услуги), включително за хора с 

увреждания, мерки за енергийна ефективност, производство на енергия от ВЕИ в 

градска среда, развитие на интегриран екологичен градски транспорт, 

газифициране, подобряване чистотата на атмосферния въздух и др. В рамките на 

тези специфични цели ще се реализират мерки за изграждането на качествена 

селищна и градска среда, гарантираща благоприятно социално-икономическо и 

екологическо развитие и достоен жизнен стандарт.  
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7.2.2.. Национални 

Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от 

европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. 

В аналитичната част на споразумението е отделена отделна част „Ресурсна и 

енергийна ефективност“.  Българската икономика се характеризира с висока 

енергийна интензивност спрямо страните от ЕС. Това определя значителен потенциал 

за намаляване енергийната интензивност в резултат на подобряване на ЕЕ и създава 

възможност за развитие на сектора. Енергийната интензивност е основен индикатор 

за ефективността на използването на енергия. Докато в периода 2000 – 2009 г. 

първичната енергийна интензивност и крайната енергийна интензивност намаляваха 

с около 5% средногодишно, през 2010 г. и 2011 г. се наблюдава повишаване 

стойността и на двата индикатора. В този период ПЕИ нараства с 1.6% и 5.4%, а КЕИ с 

2.1% и 2.5% съответно. Следователно през 2010 г. подобрената ефективност при 

производството, преноса и разпределението на енергията компенсира отчасти 

влошената ефективност при крайното потребление, докато през 2011 г. влошената 

ефективност в енергийния сектор надхвърля като ефект влошаването на 

ефективността при крайното потребление. 

Висок потенциал за енергоспестяване има в енергийния отрасъл – по цялата 

верига на производство, преобразуване и пренос на енергия. В това отношение 

приоритетна задача е да въведат пазарни икономически стимули за реализиране на 

мерки за ЕЕ, както за енергийните компании, така и за крайните потребители. ЕЕ е 

областта с най-голям потенциал за намаляване на емисиите в средносрочен план, по-

специално в сектора на строителството. Сградите са с централно място в политиката 

на ЕС за ЕЕ, тъй като на жилищата, офисите, търговските и други сгради се падат 

близо 40% от КЕП (и 36% от емисиите на парникови газове). 

Стратегическа част на споразумението - Приоритет: Свързаност и зелена 

икономика за устойчив растеж; Под-приоритет: Преминаване към ниско-въглеродна 
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икономика, енергийна и ресурсна ефективност. 

Предвидено е да се инвестира в подобряването на енергийната ефективност в 

секторите - домакинства, индустрия, услуги, транспорт и др. Подпомагането на 

енергийната ефективност в сгради за обществено обслужване, както и на частни и 

търговски сгради чрез финансирането на проекти за енергийната ефективност ще се 

основава на независими енергийни обследвания, като акцента е предвидено да бъде 

върху сгради, които биха могли да служат като пример. Ще бъдат разработени 

механизми за насърчаване на предприятията от сектор индустрия да инвестират в 

мерки за повишаване на енергийната ефективност.  

Мерки за енергийна ефективност в публични и жилищни сгради и студентски 

общежития ще бъдат изпълнявани с БФП и финансови инструменти. Финансовите 

инструменти, които ще бъдат използвани за мерки за енергийна ефективност в 

жилищни сгради и студентски общежития ще бъдат избрани като се взема под 

внимание потенциала за възвръщаемост на инвестициите и пазара, идентифицирани 

в съответната област.  

Страната ни разполага със значителен потенциал за усвояване на енергия от ВИ с 

фокус върху оползотворяването на биомасата от отпадъците - битови, утайки от 

пречиствателни станции за отпадъчни води и остатъците от горското и селското 

стопанство и промишлените предприятия. Този неусвоен потенциал, заедно с 

актуалната ситуация и условията за развитие на сектора предлагат поле за развитие 

на инвестициите за производство на електрическа, топлинна енергия и енергия за 

охлаждане от ВИ за собствено потребление в бита, сградите за обществено 

обслужване и малки предприятия в урбанизирани територии при много по-ниски 

разходи за инвеститорите. Насърчаване на потреблението на енергия от ВИ за 

собствено потребление е приоритетно, тъй като става въпрос за субсидиране с оглед 

подобряване на възвращаемостта на инвестицията. То е за целите на въвеждане в 

експлоатация на децентрализирани системи за производство на енергия 
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(електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане) от този вид 

източници. Реалният ефект от въвеждането на този вид системи е оползотворяването 

на енергията от възобновяеми източници за удовлетворяване на енергийните 

потребности на съответния вид сграда/ промишлена система, върху която е 

инсталирана децентрализираната система за производство на енергия от 

възобновяеми източници, както и за задоволяване на енергийните потребности на 

ползвателите на тази сграда/ промишлено предприятие. Оптималният ефект от 

икономическа гледна точка, се получава при комбинацията на горепосочената мярка 

с реализирани енергоефективни мерки по съответната сграда, водещи до намаляване 

на нивото на енергийно потребление в нея, при запазване на енергийния комфорт . 

Ще се насърчава изграждането и придобиването на енергийно-ефективни сгради 

и оборудване в селското стопанство и преработвателната промишленост, както и 

производството на енергия от ВИ за собствено потребление от предприемачите или 

за енергийно захранване на обектите стопанисване от местните власти. Помощта ще 

обхване и използването на остатъчни продукти от земеделието (растителни и 

животински отпадъци) и обработката на отпадъчна дървесина за енергийни цели. 

Национална стратегия за регионално развитие /НСРР/ на Република България за 

периода 2012 -2022 г. 

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и 

вътрешно регионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и 

опазване на околната среда. ПРИОРИТЕТ 1.1. Активизиране на специфичния 

потенциал на регионалните и местните икономики чрез подкрепа за повишаване 

конкурентоспособността на малкия и средния бизнес. Икономическото развитие ще 

се подкрепя в съответствие с принципите на устойчивото развитие и ще цели 

намаляване на консумацията на енергии и суровини, както и технологично 

обновяване и развитие на зелени  икономически дейности от МСП. Специално 

внимание ще бъде обърнато на изоставащите Северозападен и Северен централен 
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район, които са едни от най-изостаналите в Европейския съюз. Ще се разработят 

механизми за подпомагане на най-изостаналите райони за целенасочена подкрепа.  

Икономическото развитие ще се подкрепя, като се съблюдава принципа на устойчиво 

развитие и се цели намаляване на консумацията на енергия и суровини, 

технологично обновяване и развитие на зелени икономически дейности.  

Специфична цел 3: Повишаване на конкурентоспособността на районите чрез 

развитие на нови бизнес модели за МСП, въвеждане на нови технологии и иновации в 

МСП в изостанали, селски райони и райони за целенасочена подкрепа. Повишаването 

на регионалната конкурентоспособност е свързано с подкрепа на бизнеса за 

технологично обновяване на производствената сфера и развитие на „зелени” 

икономически дейности в сектора на МСП.За модернизиране и повишаване на 

конкурентоспособността на регионалната икономика е необходимо да се създадат 

възможности за достъп на МСП до иновации и развойна дейност в специално 

създадени  иновационни и технологични центрове във регионите от ниво 2. 

Същевременно ще продължи подпомагането за подобряване на управлението на МСП 

и на бизнес инфраструктурата в производствените зони. Въвеждането на 

енергоспестяващи технологии и ВЕИ ще бъдат ключови аспекти на 

конкурентоспособността и обект на подпомагане, както и насърчаването на бизнес 

кооперирането и свързването в клъстери.  

Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.За надеждна, ефективна и 

по-чиста енергетика 

Енергийната стратегия е насочена към преодоляване на основните 

предизвикателства пред българската енергетика към настоящия момент, а именно:   

1) Високата енергийна интензивност на БВП: Въпреки положителната тенденция 

за подобряване, енергийната интензивност на националния БВП е с 89% по висока от 

средната за ЕС (при отчитане на паритета на покупателната способност);  

2) Високата зависимост от внос на енергийни ресурси: България осигурява 70% от 
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брутното си потребление чрез внос. Зависимостта от внос на природен газ, суров 

нефт и ядрено гориво е практически пълна и има традиционно едностранна 

насоченост от Руската федерация;  

3) Необходимостта от екологосъобразно развитие: Светът е изправен пред 

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

емисиите от парникови газове. 

Основните приоритети в Енергийната стратегия могат да се сведат до следните 

пет направления: гарантиране сигурността на доставките на енергия; достигане на 

целите за възобновяема енергия; повишаване на енергийната ефективност; развитие 

на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на 

енергийните нужди, и защита на интересите на потребителите. Тези приоритети 

определят и визията на правителството за развитие на енергетиката през следващите 

години, а именно:  

• Поддържане на сигурна, стабилна и надеждна енергийна система; 

• Енергетиката остава водещ отрасъл на българската икономика с ясно изразена 

външнотърговска насоченост; 

• Акцент върху чиста и нискоемисионна енергия – ядрена и от възобновяеми 

източници; 

• Баланс на количество, качество и цени на електроенергията, произведена от 

възобновяеми източници, ядрена енергия, въглища и природен газ; 

• Прозрачно, ефективно и високопрофесионално управление на енергийните 

• компании.   

Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г. 

Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г. 

(НДПЕЕ) е разработена в съответствие с изискванията на чл.10, ал.3 от Закона за 
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енергийната ефективност. Тя е съобразена, както с Енергийна стратегия на България 

от 2002 г., така и с настъпилите през 2004 г. изменения в правната  рамка, 

определяща развитието на енергийния сектор и дефинирана в Закон за енергетиката 

и подзаконовите нормативни актове към него и тези към  Закона  за енергийната 

ефективност. Основната цел на програмата е намаляване енергийната интензивност 

на БВП, чрез намаляване енергийната интензивност във всички икономически 

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

бит и селско стопанство. Секторите са анализирани последователно, като са взети 

под внимание дяловете им в крайното енергийно потребление.  Реализирането на 

програмата ще доведе и  до:  

• намаляване вредните газови емисии и емисиите на парникови газове,отделяни 

в атмосферата, водещо до подобряване параметрите на околната среда;  

• намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на енергиите и 

горивата върху крайните потребители и подобряване комфорта на живот на 

домакинствата;  

• рационално използване и забавяне на процеса на изчерпване на природните 

енергийните ресурси;  

• намаляване зависимостта на страната от внос на енергийни ресурси; 

• създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за 

услуги и т.н.) на енергийно ефективни съоръжения, разкриване на нови работни 

места;  

• постигане на устойчиво развитие.  

Програмата включва анализ на сегашното състояние и прогноза за бъдещото 

енергийно развитие на страната и, на базата на формулираните национални цели, 

определя оптималните мерки и въздействия по сектори. Като краен резултат 

програмата предлага съвкупност от механизми за провеждане на държавната 
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политика за повишаване на енергийната ефективност чрез интегрирането й  в общата 

политика за икономическо и социално развитие на страната. Програмата предлага 

мерки за повишаване на ЕЕ в условията на непрекъснато нарастване на БВП за целия 

десет  годишен период.  Предложената съвкупност от механизми и мерки за 

повишаване на енергийната ефективност на крайните потребители, действията за 

оптимизация на крайното енергопотребление, както и финансовите механизми за 

изпълнението им, идентифицират възможностите и бариерите за провеждане на 

политика за енергийна ефективност в Република България. 

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяемите енергийни източници 2005 – 2015 г. /НДПВЕИ/ 

Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-

2015 г. (НДПВЕИ) се разработва в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 2, т. 9 от 

Закона за енергетиката и под-законовите нормативни актове към него. Тя е 

съобразена с общата концепция за развитието на ВЕИ в страната, с набелязаните 

индикативни цели за производство на електрическа енергия от ВЕИ и средствата за 

постигането им. 

Целите на НДПВЕИ са: 

• Производство на електроенергия: Делът на ВЕИ през 2010 година да надвиши 

8% от брутното производство на електрическа енергия, а през 2015 година 9%. 

Постигането на посочения за 2010 година дял, в съчетание с мерки по ЕЕ ще доближи 

страната до приетата с Договора за присъединяване на Република България към 

Европейския съюз  индикативна цел. 

• Заместване на конвенционални горива и енергии, използвани за отопление и 

БГВ: Да бъдат заместени конвенционални горива и енергии с общ енергиен 

еквивалент не по-малко от 1 300 ktoe годишно. 

• Потребление на течни биогорива: Поемането на ангажимент по Директива 



            
 

71 
 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Инвестираме във вашето бъдеще! 

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие 

	  

2003/30/ЕС, за пазарен дял на биогоривата, да бъде съобразено с реалните 

възможности и пазарни условия в страната.  

 Програмата включва: анализ на настоящото състояние на енергийното 

потребление и прогноза за бъдещото енергийно развитие на страната;  формулира 

цели за оптимално енергийно оползотворяване на достъпния потенциал на ВЕИ в 

страната; дефинира необходимите мерки и въздействия за насърчаване на 

използването на различните видове ВЕИ в условията на непрекъснато нарастване на 

БВП; идентифицира бариерите и предлага съвкупност от механизми (включително 

финансови) за провеждане на държавната политика чрез интегрирането й в общата 

политика за икономическо и социално развитие на страната. 

Програмата формулира мерки и политики за насърчаване използването на ВЕИ в 

енергийния баланс на страната след като оценява: 

• състоянието на използването на ВЕИ в страната, 

• необходимостта от ускореното въвеждането на ВЕИ в следващия десетгодишен 

период, 

• съвместното влияние на подобряването на ЕЕ и разширяването на използване 

на ВЕИ в страната от гледна точка на достигане на устойчиво енергийно развитие. 

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници. /Планът е 

за периода 2011 -2020 г./ 

Настоящият Национален план за действие за енергията от ВИ е документът, който 

осигурява реализирането на националните цели в областта на възобновяемата 

енергия.   

Националният план за действие за енергията от ВИ (НПДЕВИ) е разработен въз 

основа на изискванията на Директива 2009/28/ЕО съгласно образеца приет с Решение 

на Европейската комисия от 30 юни 2009 г. Планът се основава на интегрирания 

подход по отношение обществения и социален живот, развитието на икономическите 
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сектори, при опазване и съхраняване на околна среда и живота и здравето на хората. 

Целта е да се осигури устойчив преход към ниско въглеродна икономика, основана 

на съвременни технологии и широко използване на възобновяеми енергийни 

източници. 

Използването на ВИ, заедно с рационалното използване на енергията е важна 

движеща сила на устойчивото развитие и същевременно осигурява постигането на 

целите за сигурност на енергийните доставките и намалява зависимостта от резки 

промени на цените на петрола, допринася за намаляване на търговския дисбаланс и 

стимулира създаването на нови работни места.  

Основните инструменти на НПДЕВИ – регулаторни, икономически, финансови, 

информационни – отчитат особеностите на българската икономика, социалните 

условия, наличните ресурси и технологии, но в същото време, и възможностите за 

сътрудничество със страните от региона и Европейския съюз. При разработването на 

НПДЕВИ се отчита, че България тръгва от много по-ниска степен на икономическо 

развитие в сравнение с повечето държави–членки на ЕС. 

Национална жилищна стратегия на Република България 

Националната жилищна стратегия на Република България разглежда нуждите на 

жилищния сектор в страната. Сред най значимите нужди се очертава ниската 

енергийна ефективност. Най-големи проблеми се очертават в сградите, строени по 

едропанелна технология, които са 18 900 бр. и са разположени в 120 жилищни 

комплекса в страната. В тези сгради се намират 707 441 жилища, обитавани от над 

1.77 млн. души. Голяма част от тях се нуждаят от конструктивно укрепване, което е 

задължителен елемент с оглед постигане на устойчивост на приложените мерки за 

енергийна ефективност. 83% от панелните жилища се намират в областните 

центрове, като в редица големи градове панелните жилища представляват около 50% 

от целия жилищен фонд. Същевременно анализите показват, че енергийните 

характеристики на публичната инфраструктура (административните сгради) са 
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изключително влошени. 

Национална програма за обновяване на жилищни сгради в Република България, с 

период на действие 2006 – 2020 г. 

Приоритет на програмата са панелните жилищни сгради в съществуващия сграден 

фонд на Република България. 

Необходимостта от Програмата произлиза от: 

• Високия дял на жилищния сектор в общото енергийно потребление в страната, 

при значителен потенциал за икономия на енергия и увеличаване на комфорта на 

обитаване;  

• Постоянното нарастване на цените на енергоизточниците и динамичното 

изчерпване на световните запаси от изкопаеми източници на енергия; 

• Изискването за стимулиране използването на възобновяеми енергийни 

източници; 

• Включването на страната ни в единната европейска среда на обитаване с 

единни общопризнати норми и изисквания за постигане на устойчиво развитие в 

хармония с околната среда; 

• Преструктурирането на жилищните комплекси да се извършва едновременно с 

обновяването на жилищните сгради; 

• Усъвършенстването на техническата нормативна уредба и строителния надзор 

с цел рационалното използване на енергията. 

Настоящата програма е насочена към обновяването на многофамилните жилищни 

сгради на три и повече етажи за постигане на следните цели: 

• Удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради при 

значително повишени експлоатационни качества и комфорт на обитаване; 
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• Гарантиране на безопасността на жилищата и сигурността на владението; 

• Повишаване на енергийната ефективност на жилищата и пазарната им 

стойност; 

• Трайна практика на адекватно управление и поддържане на етажната 

собственост; 

• Създаване на жизнена среда, подлежаща на устойчиво развитие. 

Първа подпрограма 

Период на действие – 11 години (2005 – 2015); Обхват – 105000 жилища от 

панелните комплекси на Бургас, Варна, Пловдив и София 

Втора подпрограма 

Период на действие – 13 години (2008 - 2020); Обхват – 579 676 жилища от всички 

градове 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради 

Ползи от програмата: Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; 

икономия на разходите на домакинствата през зимата; повишаване стойността на 

имотите; обновяване на входовете на сградите; придобиване на нов и модерен 

облик;  създаване на по-топли, уютни и красиви домове. 

Времетраене на програмата: 2015 – 2016 г; обхват всички 265 общини 

7.3. Преки мерки за насърчаването и използването на енергия от ВЕИ 

Въз основа на съществуващите документи наблюдаваме действието на 

определени политики и мерки в сектор енергетика по отношение на използването на 

ВЕИ. Данни са извлечени от Втори национален доклад за напредъка на България в 

насърчаването и използването на енергия от възобновяеми източници (ВИ)ЧНИЦИ 
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Мярка 1 - Преференциални цени за електрическа енергия, произведена от ВИ 

(FiT) 

Вид на мярка – Финансова 

Очакван резултат  - Производство на електрическа енергия (ktoe) 

Целева група и/или дейност – Инвеститори 

Съществуваща или планирана - Съществуваща * 

Начална и крайна дата на мярката: 

• Преференциалните цени са въведени със Закона за възобновяемите и 

алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ) през 2007 г. 

• Преференциалните цени за изкупуване  на електрическата енергия от ВИ се е  

определяла веднъж годишно. 

• Мярката е продължена в ЗЕВИ, като: 

• - FiT се определят ежегодно до 30 юни и  повече от един път годишно в случаи 

на  съществено изменение в  ценообразуващите елементи. 

• - FiT не се променя за целия срок на  договора за изкупуване. За централи на  

биомаса FiT се актуализират всяка  година с коефициент, определян  съгласно чл. 

32, ал. 4, 5, 6, 7 и 8 на  ЗЕВИ. След изтичане на този срок FiT не се предоставят. 

• Мярката е действаща и няма да се  прилага за енергийните обекти за  

производство на лектрическа енергия  от ВИ, които се заявяват за  присъединяване 

след датата на доклада  по чл. 22, ал. 1 от Директива  2009/28/ЕО, в който е 

отчетено, че общата национална цел е постигната. 

 

Мярка 2 - Задължително и приоритетно присъединяване на производители на 

електрическа енергия от ВИ към мрежата 
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Вид на мярка – Регулаторна 

Очакван резултат  - Произведена електрическа енергия (ktoe) 

Целева група и/или дейност – Инвеститори 

Съществуваща или планирана - Съществуваща * 

Начална и крайна дата на мярката: 

• Мярката е въведена през 2007 г. С приемането на ЗЕВИ през 2011 г. е 

установен нов подход и са въведени етапи, предхождащи процеса по 

присъединяване. 

 

Мярка 3 - Заплащане само на преките разходи за присъединяване към мрежата 

Вид на мярка – Регулаторна 

Очакван резултат  - Инсталирана мощност (MW/г.) 

Целева група и/или дейност – Инвеститори 

Съществуваща  или планирана - Съществуваща *  

Начална и крайна дата на мярката: 

• Съгласно ЗЕВИ разходите за изграждане на съоръжения за присъединяване на 

енергиен обект (ЕО) на производител към съответната електрическа мрежа до  

границата на собственост на електрическите съоръжения са за сметка  на 

производителя, а разходите за изграждане на съоръжения за присъединяване на ЕО 

на производител към съответната мрежа от границата на собственост на 

електрическите съоръжения до мястото на присъединяване, както и за развитие, 

включително реконструкция и модернизация, на електрическите мрежи във връзка с 

присъединяването са за сметка на собственика на съответната мрежа. Мярката е 

действаща. Няма краен срок. 
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Мярка 4 - Дългосрочен договор за изкупуване на електрическа енергията, 

произведена от ВИ 

Вид на мярка – Регулаторна 

Очакван резултат  - Произведена електрическа енергия (ktoe) 

Целева група и/или дейност – Инвеститори 

Съществуваща или планирана - Съществуваща * 

Начална и крайна дата на мярката: 

• Мярката е въведена през 2007 г. със ЗВАЕИБ. Сроковете за изкупуване по 

ЗВАЕИБ са: 

- 25 г. – за електрическата енергия, произведена от геотермална и слънчева 

енергия; 

- 15 г. – за електрическата енергия, произведена от др. ВЕИ, с изключение на ВЕЦ 

с инсталирана мощност над 10 MW. 

• С приемането на ЗЕВИ през 2011 г. сроковете за изкупуване са: 

- 20 г. – за електрическата енергия, произведена от геотермална и слънчева 

енергия и биомаса; 

- 12 г. – за електрическата енергия, произведена от вятърна енергия; 

- 15 г. – за електрическата енергия, произведена от водноелектрически централи. 

Мярката е действаща и няма да се прилага за енергийните обекти за 

производство на електрическа енергия от ВИ, които се заявяват за присъединяване 

след датата на доклада по чл. 22, ал. 1 от Директива 2009/28/ЕО, в който е отчетено, 

че общата национална цел е постигната. 
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Мярка 5 -  Задължително изкупуване на произведената електрическа енергия от 

ВИ, с изключение на ВЕЦ с инсталирана мощност по-инсталирана мощност по-голяма 

от 10 MW. 

Вид на мярка – Регулаторна 

Очакван резултат  - Произведена електрическа енергия (ktoe) 

Целева група и/или дейност – Инвеститори 

Съществуваща или планирана - Съществуваща * 

Начална и крайна дата на мярката: 

В периода 2007 г. - май 2011 г. Съгласно  ЗВАЕИБ. Със ЗЕВИ: Общественият 

доставчик и крайните снабдители, изкупуват цялото количество електрическа 

енергия от ВИ, с изключение на количествата, които производителят: ползва за 

собствени нужди, по свой избор ползва за собствено потребление и за снабдяване на 

свои клонове, предприятия и обекти и/или продава по свободно договорени цени. 

Мярката е действаща. 

 

Мярка 6 - Изплащане на неустойка при ограничаване на производството по вина 

на оператора на мрежата 

Вид на мярка – Финансова 

Очакван резултат  - Произведена електрическа енергия (ktoe) 

Целева група и/или дейност – Инвеститори 

Съществуваща или планирана - Съществуваща * 

Начална и крайна дата на мярката: 
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Съгласно ЗЕВИ от 2011 г. в договорите за достъп до преносната или 

разпределителната мрежа се определят условията по изпълнение на прогнозните 

графици и се уговарят дължимите от оператора обезщетения при ограничаване в 

производствения режим на енергийния обект. 

 

Мярка 7 - Механизъм за компенсиране на разходите на обществения доставчик и 

крайните снабдители при изкупуване на електрическа енергия от ВИ по 

преференциални цени. 

Вид на мярка – Регулаторна 

Очакван резултат  - Произведена електрическа енергия  

Целева група и/или дейност – Оператори на електрически мрежи, инвеститори и 

потребители. 

Съществуваща или планирана - Съществуваща * 

Начална и крайна дата на мярката: 

От 2007 г. съгласно ЗВАЕИБ. През 2012 г. е приета Методика за компенсиране на 

разходите на Обществения доставчик и Крайните снабдители, произтичащи от 

наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по 

преференциални цени от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Методиката 

формулира стандартни и прозрачни правила за компенсиране разходите на 

енергийните предприятия. Компенсирането по този механизъм се осъществява в 

ценовия период от 1 юли 2012 г. до 30 юни 2013 г. 

 

Мярка 8 - Лицензионен режим за производители на електрическа енергия от ВИ с 

инсталирана мощност над 5 MW. 
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Вид на мярка – регулаторна 

Очакван резултат  - Произведена електрическа енергия  

Целева група и/или дейност – Производители. 

Съществуваща или планирана - Съществуваща * 

Начална и крайна дата на мярката: 

Мярката е действаща. Няма краен срок. 

 

Мярка 9 - Сертификати за произход 

Вид на мярка – Регулаторна 

Очакван резултат  - Произведена електрическа енергия (ktoe) 

Целева група и/или дейност – Инвеститори 

Съществуваща или планирана - Съществуваща * 

Начална и крайна дата на мярката: 

• Мярката е въведена със ЗВАЕИБ. Сертификатите за произход са се издавали от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) съгласно Наредбата 

за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия, произведена от 

ВЕИ от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2011 г. 

• С приемането на ЗЕВИ през юли 2011 г. сертификатите за произход се заменят 

с гаранции за произход и се издават от АУЕР съгласно Наредбата за условията и реда 

за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на 

енергията от ВИ за стандартно количество енергия от ВИ от 1 MWh. 

 

Мярка - Съдействие за развитие на интелигентни мрежи и акумулиращи 
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съоръжения 

Вид на мярка – Регулаторна 

Очакван резултат  - Инсталирана мощност (по-ефективна интеграция) 

Целева група и/или дейност – Собственици на мрежи, инвеститори, крайни 

потребители 

Съществуваща или планирана - Съществуваща *** 

Начална и крайна дата на мярката: 

През 2012 г. в Закона за енергетиката е въведено изискване ДКЕВР да извършва 

оценка на икономическата целесъобразност по отношение на въвеждането на 

интелигентни системи за измерване по предложение на операторите на мрежите и в 

случай че въвеждането е икономически обосновано, изготвя графици за въвеждането 

им, като гарантира оперативната съвместимост на интелигентните системи за 

измерване при отчитане на подходящи стандарти, най-добри практики и значението 

им за развитието на вътрешния пазар на електрическа енергия и природен газ. 

 

Мярка - Задължително използване на ВИ в нови сгради 

Вид на мярка – Законодателна 

Очакван резултат  - ktoe 

Целева група и/или дейност – Инвеститори, Строителни, проектантски 

организации, крайни потребители, публична администрация 

Съществуваща или планирана - Реализирана *** 

Начална и крайна дата на мярката: 

Марката е въведена в Закона за енергийната ефективност и с приемането на ЗЕВИ 

през 2011 г. Няма краен срок 
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8. Заключения и препоръки 

Редица стратегически документи посочват като условие за постигне устойчиво 

енергийно развитие в периода до 2050 година, произведената енергия от ВЕИ да 

нараства с ~28 % годишно. Този скорост е значително по-висока от скоростта на 

нарастване на БВП и достигането и поддържането й ще изисква специални мерки. 

На първо место трябва да отбележим, че регионът разполага със значителен 

потенциал за изпълнението на тази цел. Нещо повече управляващите могат да 

погледнат отвъд изпълнението на тази цел и да планират пълно задоволяване на 

нуждите си от електричество дори и да реализират приходи чрез развитие на ВЕИ 

сектора.  

Към момента този потенциал се използва частично, благодарение на частна и 

корпоративна инициатива и остава неприпознат от общините. Ролята на общините 

като разпоредител с обществен ресурс в процеса на усвояване на алтернативните 

възобновяеми ресурси се свежда в момента до това да се продоставя (препродава) 

като първичен ресурс (земя) на инвеститорски компании. В следствие на това 

усвоеният първичен енергиен ресурс се връща обратно в местната икономика като 

преработен (електрически ток) на по-скъпа цена. Това от своя страна води до 

оскъпяване на брутния продукт на региона и увеличава себестойността на 

предлаганият обществен продукт. 

Изпълнението на част от заложените национални цели, като цялостна 

газификация на населените места, би могло да се възприеме като едно 

допълнително ограничение върху възможностите на общините да развият като 

енергийни производители и доставчици. Това може обаче да се превърне в позитив 

при едно внимателно планиране на бъдещите мощности където нуждите от 

електричество на Общините се задоволяват в комбинация от ВЕИ и когенерация. 
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В голяма част от регионалните стратегии на мощностите от ВЕИ се гледа като на 

нещо перспективно, но скъпо. Именно цената се посочва като причина за липсата на 

интерес за инвестиране. Тук основна роля може да изиграе създаването на 

трансграничен енергиен клъстер, които да мотивира и подпомага местните общини 

да погледнат по сериозно на ресурса с които разполагат като база за развитие и 

възможност за коопериране. 

9. Използвани съкращения 

Съкращение   Описание 

БЕЦ    Електроцентрала на биогаз 

ВтЕЦ    Вятърна електроцентрала 

ЕБВР    Европейска банка за възтановяване и развитие  

ЕО    Енергиен обект  

ЗВ     Закон за водите 

ЗДС    Закон за държавната собственост 

ЗЕ     Закон за енергетиката 

ЗЕВИ    Закон за енергията от възобновяеми източници 

ЗЕЕ    Закон за енергийната ефективност 

ЗЗТ    Закон за защитените територии 

ЗИД    Закон за изменение и допълнение 

ЗНИ    Закон за насърчаване на инвестициите 

ЗОЗЗ    Закон за опазване на земеделските земи 

ЗООС    Закон за опазване на околната среда 

ЗПЗП    Закон за подпомагане на земеделските производители 
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ЗУТ    Закон за устройство на територията 

ЗЧАВ    Закон за чистотата на атмосферния въздух 

ИКТ    Информационни и комуникационни технологии 

ИРЕ    Източници на разпределена енергия 

КЕИ    Крайна енергийна интензивност 

КЕП    Крайно енергийно потребление 

КЛЕЕВИ  Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми 

енергийни източници 

КН    Комбинирана номенклатура 

КПД    Коефициент на полезно действие 

КПЕТ   Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия 

МФ „Козлодуй“  Международен фонд „Козлодуй“ 

МЗХ    Министерство на земеделието и храните 

МИЕТ   Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

МОСВ   Министерство на околната среда и водите 

МРРБ    Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 

МС    Министерски съвет 

МТИТС   Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията 

МФ    Министерство на финансите 

НДПВИ  Национална дългосрочна програма за насърчаване използването 

на ВИ, 2005-2015 г. 
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НДФ    Национален доверителен екофонд 

НЕК    Национална електрическа компания 

НПДЕВИ  Национален план за действие за енергията от ВИ 

НПДИК   Национален план за действие по изменение на климата 

НСИ    Национален статистически институт 

НСОСПД  Национална стратегия по околна среда и План за действие 

ОВОС   Оценка за въздействието върху околната среда 

ОП    Оперативна програма 

ОС    Оценка за съвместимост 

ОУП    Общ устройствен план 

ПГ    Парникови газове 

ПЕЕ    Програма „Енергийна ефективност” 

ПЕП   Първично енергийно потребление 

ПМС    Постановление на Министерския съвет 

ППЗОЗ   Правилник за прилагане на ЗОЗЗ 

ПРСР    Програма за развитие на селските райони 

ПУДООС  Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда 

ПУП    Подробен устройствен план 

РИОКОЗ   Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото 

здраве 

РДНСК   Регионална дирекция за национален строителен контрол 
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РИОСВ   Регионална инспекция по околна среда и води 

РПЕ    Разпределено производство на енергия 

СИ    Съвместно изпълнение 

СТЕ на ЕС  Схема за търговия с емисии на Европейския съюз 

ТЗС    Търгуеми зелени сертификати 

ТСБ    Териториално статистическо бюро 

ФвЕЦ    Фотоволтоична електроценрала 

ФЕ    Фотоволтаична енергия 

EPBD    Директива за енергийните характеристики на сградния фонд 

REECL   Кредитна линия за енергийната ефективност в домакинствата 

 

10. Използвани мерни единици 

Опиват се всички използвани мерни единици споменати в изследването. 

Ktoe   килотон нефтен еквивалент 

kV   киловолт, мерна единица за електрическо напрежение 

kW   киловат, мерна единица за електрическа мощност 

kWp   киловат, мощност на фото-електричен модул при стандартни 

условия 

MW   Мегават, мерна единица за електрическа мощност 

MWh   Мегават час, 1 MWh = 0,0860 toe, мерна единица за енергия 1 MWh 

= 3,6 

GJ =   0,0860 toe 
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GWh   Гигават час 

t    Тон 

toe   тон нефтен еквивалент 1 toe = 11,63 MWh, нестандартна мерна 

единица за 

    енергия 

GJ    Гигаджаул 

пр. м 3  Пространстрен кубичен метър 

 

 

Използвана литература: 

ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 г. 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ - Декември 2012 

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД 

 ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ В НАСЪРЧАВАНЕТО И 

 ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ - Декември 2013 г. 

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ 2014 – 2020 г. 

ОБЩИНСКА ЕНЕРГИЙНА ПРОГРАМА 2014 - 2020 - Добрич-град 

План за действие за 

 устойчиво енергийно 

 развитие 2014 - 2020 г. - Генерал Тошево. 

Общински план за развитие на община Балчик за периода 2014-2020  

Общински план за развитие на община Тервел за периода 2014-2020  
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Общински план за развитие на община Каварна за периода 2014-2020  

Общински план за развитие на община Шабла 2014 – 2020 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) - Регистър гаранции 

2014г. и 2015г. 

Световна Банка - Индикатари за развитие на света - 2013г. 

 
 
 


