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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Основание за разработване 

Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и био-

горива на Община град Добрич е разработена на основание на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници, в съответствие с Национален план за действие за енер-

гията от възобновяеми източници (НПДЕВИ). Планът отговаря на нарастващата необходимост 

за ефективно използване на енергийните ресурси, подобряване качеството на живот чрез енер-

гийна ефективност и ограничаване на негативното въздействие върху околната среда в резул-

тат на употребата на изкопаеми горива. Използването на Енергия от възобновяеми източници 

е едното от двете условия, за да отговаря една сграда на „сграда с близко до нулево потребле-

ние на енергия” – стратегическа цел, която е заложена в Националния план за сгради с близко 

до нулево потребление на енергия 2015 г. – 2020 г. (НПСБНПЕ 2015 – 2020). 

Настоящата програма е краткосрочна и се разработва с цел насърчаване използването на енер-

гия от ВИ, съобразно спецификите и потенциала на Община град Добрич и целите, формули-

рани в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Добрич, Общинския 

план за развитие, Общинска енергийна програма 2020-2024. Програмата е част от средносроч-

ния стратегически документ на Община град Добрич „Енергийно устойчив Добрич 2030“, 

който е разработен в съответствие с  изпълнението на  ангажименти по Европейската инициа-

тива Споразумението на Кметовете.  

Чрез използване на енергия от ВИ в общинските и публични сгради ще се даде и пример на 

частния сграден фонд за успешното и резултатното им прилагане. 

Структурните фондове на ЕС са основен източник на финансиране на мерки за енергийна 

ефективност в сградите държавна и общинска собственост, а също така и в жилищния сектор. 

Голям принос за постигане на целите за енергийни спестявания има и реализацията на Наци-

оналната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, където до-

пустима мярка при изпълнение на СМР дейностите в жилищните сгради е изграждането на 

инсталации за оползотворяване на енергия от ВИ. 

 

 

Принципни положения 

 

Енергия от възобновяеми източници е енергията от възобновяеми неизкопаеми източници, 

а именно: вятърна енергия; слънчева енергия; енергия, съхранявана под формата на топлина в 

атмосферния въздух - аеротермална енергия; енергия, съхранявана под формата на топлина 

под повърхността на твърдата почва - геотермална енергия, енергия, съхранявана под формата 

на топлина в повърхностните води - хидротермална енергия, океанска енергия, водноелектри-

ческа енергия, биомаса, газ от възобновяеми източници, сметищен газ и газ от пречиствателни 

инсталации за отпадни води. 

 

Основни разлики между възобновяема и невъзобновяема енергия: 

 

Възобновяема:  

- Не се получават отпадъци вследствие на трудна преработка; 

- В по-голямата си част източниците са неограничени; 

- Не се отделят емисии въглероден двуокис (СО2); 

- Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от българското и 

европейското законодателство. 

 

 

 

Невъзобновяема:  

Изкопаемите горива са ограничени и при изгаряне се отделят вредни емисии. 
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1.2.Ползи от производството на електрическа и топлинна енергия от ВИ 

 Подобряване сигурността на енергийните доставки; 

 Повишаване конкурентоспособността на индустрията и секторите, разработващи тех-

нологии за оползотворяване на ВИ; 

 Намаляване емисиите парникови газове; 

 Намаляване на националните и регионални емисии на замърсители; 

 Подобряване икономическите и социални перспективи за регионално развитие. 

 

 Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници има екологични и 

икономически предимства. Енергията от ВИ и енергийната ефективност имат потенциал да 

окажат силно въздействие върху предизвикателствата, пред които са изправени другите сек-

торни политики. На ниво Европейски съюз се прилага координиран подход в голям диапазон 

политики на Общността, оказващи въздействие върху рационалното използване на енергията. 

Основните цели на пакет „Климат – енергетика” са: 

 20% намаляване на емисиите на парникови газове (30% - при постигане на глобално 

споразумение) до 2020 г. спрямо базовата година по протокола от Киото; 

 20% увеличение на енергийната ефективност; 

 20% дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия в 

ЕС до 2020 г.; 

 10% дял на биогоривата в транспорта до 2020 г. 

Индивидуалният ангажимент на Република България по отношение оползотворяването на 

енергията от ВИ е 16% от общото крайно потребление на енергия в страната през 2020 г. да 

бъде от възобновяеми източници. 

Съгласно последните промени приети от Европейския парламент се залагат следните още по- 

високи цели: повишаване на енергийната ефективност с 32,5% до 2030; Дял на ВЕИ поне 32% 

от общата енергийна консумация; стимули за биогорива от втора генерация. 

Тези промени все още не са отразени в националните стратегии (чийто срок изтича през 2020 

г.), но при тяхната актуализация със сигурност поставените цели ще бъдат повишени.  

Изпълнението на този ангажимент рефлектира пряко върху дейността на местната власт, във 

връзка с произтичащите законови задължения и пакета от нормативни изисквания за регио-

нално и секторно развитие. 

 

2. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

 

- Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ); 

- Закон за енергетиката (ЗЕ); 

- Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

- Закон за биологичното разнообразие (ЗБР); 

- Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ); 

- Закон за горите (ЗГ); 

- Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото прила-

гане; 

- Закон за водите (ЗВ); 

- Закон за рибарство и аквакултурите (ЗРА); 

- Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация 

на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа 

енергия (ЗУТ); 

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и прог-

рами (ЗООС); 

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда (ЗООС); 

- Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на елект-

рическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ); 
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- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството 

(ЗУТ). 

 

3. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

3.1. Географско местоположение и особености 

 Община град Добрич се намира в Добричка област, състояща се от осем общини: Доб-

рич-град, Добричка, Балчик, Шабла, Каварна, Тервел, Генерал Тошево и Крушари. Общината 

е разположена в Дунавската хълмиста равнина върху Добруджанското плато. Съвременните 

условия определят двойственият характер на Добрич – той е център на едноименната об-

щина, а същевременно е седалище и на администрацията на Община Добричка, в която има 

общо 67 населени места. Ролята му на административен, икономически и обслужващ център 

на областта определят неговото влияние и връзки с населените места. Тези връзки са най-

силни в границите на бившата селищна система и постепенно намаляват до границите на 

бившия окръг.  

 Регионалните връзки на града се определят от група икономически, социални и техни-

чески фактори. В съвременните условия тези връзки са придобили нов характер, който се оп-

ределя и от принципа на самоуправление на общините. В този смисъл те трябва да се разг-

леждат като икономически и социално необходими и обосновани. 

Град Добрич е вторият по големина икономически център в Североизточна България. 

Границите на града обхващат площ от 109 497 дка, а територията му е с висока степен на ур-

банизация. Отделните фондове заемат следния дял: 

 фонд "Населени места" - 16 524 дка; 

 производствено-стопански обекти – 3 816 дка; 

 гори, лесопаркове – 7 357 дка; 

 обработваема земя – 72 115 дка 

  

Релеф: Територията на град Добрич е част от Дунавската хълмиста равнина, която се харак-

теризира с плоски и загладени хълмове, недълбоки и широки долини с полегати склонове, 

разсечени от долината на Суха река, преминаваща през града. Територията се разделя на две 

геоморфоложки области - долина в източната и североизточната част на града, която е с поле-

гати източни и стръмни западни склонове, и хълмиста заравненост със загладени форми. 

Град Добрич е разположен върху равнинен терен. Преобладават терени с благоприятен наклон 

- от 1.5% до 6%. По склоновете на долината на Суха река наклоните на места в южната част 

на града достигат до 12-15%. Северозападно от града е разположен хълмът Чорчолийките с 

наклон на източния и северния склон 10-12% и много полегати склонове. По-стръмни са скло-

новете на долината, разположена източно от Северната промишлена зона - на места достигат 

до 10-15%.  
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Фиг. 1.  Карта на община Добрич  

 

Климат: Територията на община Добрич попада в умереноконтиненталната климатична по-

добласт на европейската континентална климатична област. Средната годишна температура 

на въздуха е 10.2°С. Абсолютният температурен минимум е отбелязан през януари - минус 

22.7°С, а максимумът - през август и септември - плюс 39.1°С. Пролетта е сравнително хладна, 

есента е топла поради затоплящото влияние на Черно море. През зимата е по-силно изразено 

въздействието на североизточните въздушни маси, което обуславя по-големите различия в 

термичното ниво през годината. 

Районът се характеризира с висока влажност на въздуха и слаби валежи - 540 мм средного-

дишно, с добре проявен континентален режим. Летният максимум е през юни, зимният мини-

мум - през февруари. През лятото падат 80% от годишните валежи. 

Въпреки неголямата надморска височина снежната покривка се задържа до 2.5 месеца. Проя-

вата на типични североизточни ветрове през зимата предизвиква отвяването и преотлагането 

на снежната покривка и натрупването й във вид на дебели преспи. 

Широкият териториален обсег на Източната Дунавска равнина, значителната й отдалеченост 

от планинските бариери на Карпатите и Стара планина от север и юг, както и отвореността й 

към изток и запад определят и ветровия режим. Районът се характеризира като ветровит с ни-

сък процент тихо време - около 20% средногодишно. Основният ветрови пренос е от северо-

запад, с високи скорости на зимните и ниски скорости на летните ветрове. 

Средната относителна влажност на въздуха е 78%. През зимния период влажността достига 

85-86%, а през лятото спада до 68-69%. 

 

Почви: Почвената покривка се е формирала основно върху льосова основа при степни и ле-

состепни растителни отношения. Развити са главно черноземните почви - излужени и опод-

золени. В долинните дъна се развиват алувиалните почви. 

По отношение на производствената си характеристика тези почви са високопродуктивни. Пре-

обладават земи от І и ІІ категория. Само на едно петно - северозападно от града и източно от 

Чорчолийките, са разположени нископродуктивни заблатени почви от V категория. 

Почвите в района са изложени на водна и ветрова ерозия. За това е допринесло намаляването 

на горските площи и екстензивното полевъдство. Особено силно проявление има ерозията по 

бреговите земи - склоновете на суходолията. На много места е изнесен хоризонт А, отчасти и 

хоризонт В, като почвата е отнесена в леглата на суходолията. В равнината се проявява ветро-

вата ерозия. Изграждането на защитни горски пояси и ограничаването на пашата намаляват 

развитието на ветровата ерозия. 
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Минерални ресурси: Град Добрич е построен върху терен, който в основата си в геоложко 

отношение разкрива материали от горната миоценска възраст: сарматски варовици, глини и 

мергели със значителна мощност - 50-80 m. 

 

Водни ресурси: На територията на общината и града липсват повърхностни водни течения. 

Порьозността на льосовата покривка и окарстената варовикова основа, заедно с оскъдните ва-

лежи и слабия наклон на релефа, са комплекс от обстоятелства, определящи липсата на повър-

хностно течащи води и наличието на суходолия. Повърхностните води се дренират от развита 

речна мрежа, образувана в минали геоложки времена с ориентация на север. Гъстотата на реч-

ната мрежа е под 0.250 км/кв.км. Модулът на оттока е слаб. Колебае се от 0.5 до 1 л/с/км. 

Минималната му проява се обуславя от оскъдните валежни количества, значителното изпаре-

ние, водопропускливостта, льосовата и карбонатната основа и слабия наклон на релефа. 

Горски фонд: Естествената растителност заема съвсем ограничени пространства. Тя е изтлас-

кана и се е съхранила само в онези места, които са по-малко годни за развитие на земеделието. 

Запазилите се тук-там единични дървета и групи от дървета говорят за предишно разпростра-

нение на обширни горски масиви. Унищожени са гори от вековни дъбове, габъри, брястове, 

лески и др. Сега преобладава културна и селскостопанска растителност. Горската растител-

ност в района е представена от различни видове дъб, липа, ясен, киселица, шестил, габър и др. 

в лесопарк “Кобаклъка” и изкуствено създадените горски пояси, които са характерен елемент 

на ландшафта. 

 

3.2. Населени места и население 

Община град Добрич е с особен статут и територия, която се покрива от землището на единс-

твеното населено място – град Добрич. Други населени места в Общината не съществуват. 

Изключение прави квартал “Рилци”, който административно е включен в град Добрич, но те-

риториално е отделен от него. 

 

Според данни на ГРАО към 15.11.2019 г. населението на град Добрич по настоящ адрес е 93 

289 души, а по постоянен адрес 105 096 души.  

 

3.3. Инфраструктура 

 

3.3.1. Пътища 

Пътната и комуникационната мрежа осигуряват достъп до всички точки на региона 

и останалите части на България. Територията на региона е разделена от шосейни пъ-

тища - към черноморското крайбрежие‚ Румъния и международните пътища за Полша‚ 

Украйна и Русия. 

Пътища от републиканската пътна мрежа: 
 Второкласен път II-97: Околовръстен път на гр. Добрич; 

 Второкласен път II-29: Варна - ГКПП Кардам; 

 Второкласен път II-27: Шумен - Балчик; 

 Второкласен път II-71: Силистра - Албена. 

Общински пътища: 
DOB1071 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / - Граница общ.( Добрич - Добричка ) - Дончево - 

Опанец - ДрагановоDOB1075 - / ІІ - 97, ок.п.Добрич / п.к. Владимирово – Доб-

ричDOB1078 - / II - 97, ок.п. Добрич / - Добрич, жк ЗападDOB1081 - / ІІ - 97, ок.п. Доб-

рич / п.к. Албена – ДобричDOB1082 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Варна – Доб-

ричDOB1084 - / ІІ - 97,ок.п. Добрич / промишлена зона Север – ДобричDOB1085 - / 

DOB1075, п.к. Владимирово - Добрич / - промишлена зона ЗападDOB2070 - / ІІ - 97, 

ок.п. Добрич / - Граница общ. ( Добрич - Добричка ) – ВрачанциDOB2114 - / DOB1071, 

Дончево - Опанец / - Богдан - Граница общ.( Добричка - Добрич ) – ДобричDOB3074 - 

/ ІІ - 27, Добрич - Одринци / - лесопарк ДъбоветеDOB3079 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / - 

ВРЗ Хан Аспарух 
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DOB3083 - / DOB1082, п.к. Варна - Добрич / - гробищен парк 

През 2010г. със средства от ОПРР бяха преасфалтирани следните учас-

тъци: DOB1075 - / ІІ - 97, ок.п.Добрич / п.к. Владимирово – ДобричDOB1078 - / II - 97, 

ок.п. Добрич / - Добрич, жк ЗападDOB1082 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Варна – Доб-

ричDOB3074 - / ІІ - 27, Добрич - Одринци / - лесопарк ДъбоветеDOB3079 - / ІІ - 97, ок.п. 

Добрич / - ВРЗ Хан АспарухDOB3083 - / DOB1082, п.к. Варна - Добрич / - гробищен 

парк  

Уличната мрежа на град Добрич е развита съобразно застроителните и регулаци-

онните планове и теренните дадености, като в основната си част е радиално-кръгова, с 

елементи на свободна и правоъгълна в отделни райони. Около града има изграден ця-

лостен околовръстен пръстен, който поема непрекъснатия товарен транзит с направ-

ление Варна, Албена, Балчик, Генерал Тошево, Силистра, Шумен, Русе. Главната 

улична мрежа в града поема прекъснатия транзитен поток. Общата дължина на улич-

ната мрежа е 165 км, от които главна улична мрежа - 60 км, класифицирана както 

следва: 

 ІІ клас градски магистрали - 21.60 км 

 ІІІ клас районни артерии - 19.80 км 

 ІV клас главни улици - 18.60 км 

    Уличната мрежа на града е силно амортизирана и не прави изключение от общото 

състояние на улиците в останалите градове от страната. 

  Осъзнавайки факта, че ежегодното изкърпване на настилката е само временно ре-

шаване на проблема, Общинска администрация прилага комплексен подход за цялост-

ното и поетапно преасфалтиране на уличната мрежа. Преасфалтират се улици, на които 

вече е подменена подземната инфраструктура.   

  Само за периода 2007-2011 в изпълнение на Програмата за възстановяване и ре-

конструкция на уличната мрежа е положена 31 537 кв.м. асфалтова настилка по ули-

ците на града. След рехабилитация на водопроводи са преасфалтирани  улиците: Бел-

мекен”, „Елисейна”, „Асен Златаров”,  „Осми март” – II етап, „Кузман Христов”, „Буз-

луджа”, „Кубадин” , „Ген. Гурко”; „Батак”; „Славянска”; „Димитър Списаревски”, 

„Хан Кардам”, „Софроний Врачански”, „Хр.Ботев” – от бул. „Русия” до ул. „Агл.по-

ляна”; „Вардар” – от бул. „Русия” до ул. „Ген. „Скобелев”, „Климент Охридски” – в 

участъка от ул. „Отец Паисий” до бул. „25-ти септември” и  ул. „Дунав” /от ул. „Волга” 

до магазин „Кауфланд”/, бул. „25-ти септември”/от ул. „Войвода Димитър Калъчлията” 

до път II-97/, ул. „Поп Богомил”, ул. „Калиакра” /от ул. „Поп Богомил” до път II-97/ и 

др. 

   Започна и поетапното възстановяване на автоспирките на територията на града, 

като до момента са реконструирани  29 от тях.       

    В изпълнение на утвърдения „Генерален план за организация на движението в 

ЦГЧ” и приетата в тази връзка „Наредба за  организацията, безопасността на движени-

ето и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията 

на Община град Добрич”  през 2010г. беше въведена зона за платено паркиране „Синя 

зона” с общо 579 паркоместа, 41 от които за хора с увреждания.      

   Непрекъснато нарастващия брой на автомобилите в града, големите задръствания, 

невъзможността за бързо и безпроблемно придвижване са само някой от проблемите, 

решение на които общинска администрация трябваше да намери в най-кратки срокове. 

Един от начините за решаване на гореизброените проблеми е изграждането на кръсто-

вища с кръгово движение. В тази връзка през 2012г. на едно от най-натоварените кръс-

товища на територията на града, това на улиците „Цар Петър” и „Васил Левски”, беше 

изградено и функционира кръстовище с кръгово движение. През 2015г. е изградено  и 

още едно на кръстовището на ул. „Отец Паисий” с ул. „Батак”.     

Източник Община град Добрич – www.dobrich.bg  

 

 

 

http://www.dobrich.bg/
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3.3.2. Електроснабдяване  

Община град Добрич се електроснабдява с напрежение 20 кV от три подстанции: 

• Подстанция "Добрич" - 110/20 кV с мощност 2 х 25 МVА; 

• Подстанция "Фаворит" - 110/20 кV с мощност 2 х 40 МVА; 

• Подстанция "Нона" - 110/20 кV с мощност 2 х 25 МVА. 

Подстанция "Добрич" е свързана с националната енергийна система посредством два елект-

ропровода 110 кV (извод Ботево и извод Дончево). 

Трите подстанции - "Добрич", "Фаворит" и "Нона", са свързани с енергиен пръстен чрез елек-

тропровод 110 кV. Енергийният пръстен на град Добрич е свързан с енергийния пръстен на 

Добричка област посредством електропроводни връзки 110 кV чрез подстанции в Тервел, Ге-

нерал Тошево, Каварна, Балчик и Шабла. 

През града преминава въздушен електропровод 110 кV между подстанция "Добрич" и подс-

танция "Нона", като трасето ползва земната ивица по суходолията до бул. "Русия". 

Комунално-битовите потребители се осигуряват от четири възлови подстанции 20 кV - ВС 

"Болницата", ВС "Добрич-1", ВС "Балик" и ВС "Йовково". Потребителите от промишлеността 

се осигуряват от 15 броя възлови (заводски) подстанции 20 кV. 

На територията на община град Добрич функционират 400 броя трансформаторни постове 

20/0.4 кV . Разпределителната мрежа 20 кV в зона ОБИТАВАНЕ е кабелна, а в градския център 

е изграден колектор. 

„Електроразпределение Север“ ЕАД е електроразпределителното дружество, осигуряващо 

електроснабдяването на територията на гр. Добрич. 

 

3.3.3. Газификация  

„Аресгаз“ ЕАД  е дружеството, осъществяващо дейността си на базата на издадени от 

Комисия за енергийно и водно регулиране лицензии за дейностите „разпределение на 

природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на Община 

град Добрич. „Аресгаз“ ЕАД  е основано през 1993 г., а развива дейности в газовия сектор от 

1994 г. Към момента дружеството е едно от най-големите енергийни предприятия в България 

в сектор „Енергетика – Природен газ“, с основен предмет на дейност изграждане и 

експлоатация на газоразпределителни системи, пренос, разпределение и снабдяване с 

природен газ. От 2001 г. дружеството има издадени лицензии за територията на общините 

Добрич и Търговище. Газификационната мрежа е в процес на поетапно разширяване. 

Изградена е Автоматична газорегулираща станция. Реализирани са и са пуснати в 

експлоатация 3 клона, обслужващи промишлени и комунални обекти. Газифицирани са 

почти всички общински обекти - детски  градини, детски ясли, училища, социални и здравни 

обекти, административни сгради. Голяма част от жилищата са газифицирани. След 

преминаването към горивна база природен газ в общинските обекти, са спестени и 

пренасочени към други социални дейности значителни бюджетни средства, в резултат от 

икономиите. 

 

3.4. Сграден фонд  

3.4.1. Жилищни сгради  

Общият брой на жилищата в общината е 61 862 (към 31.12.2018 г.). От общия брой на жили-

щата: едностайни – 5 761, двустайни – 21 822, тристайни – 20 633, четиристайни – 9 672, пет-

стайни – 2 080, шест и повече стаи – 1 894. Полезна площ – 3 655 608 м2; 

 

3.4.2. Сгради, собственост на общината 

- Брой сгради – 62 

- Разгъната застроена площ 283 070,97 м2. 

(Източник: Община град Добрич) 
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3.5. Икономика 

Обща характеристика на икономическия комплекс на град Добрич 

Град Добрич е с важна икономическа роля в Североизточния район за планиране с утвърдени 

традиции и потенциал в промишленото развитие. Град Добрич се характеризира с развитие на 

многоотраслова икономика. Като структуроопределящи производства в последните години се 

оформя хранително-вкусовата промишленост, която дава над 50% от обема на градската про-

мишленост, производството на обувки, а така също и някои ешелони на шивашката индустрия 

и производството на акумулаторни батерии, селскостопански машини и др. Това създава ус-

ловия за развитието на клъстери, което е една алтернатива за по-висока конкурентоспособност 

на МСП. Икономическата и финансова криза е довела до значителен спад в икономическото 

развитие и икономическата активност на града. След периода на икономически растеж от 2005 

– 2008 г. се отбелязва намаляване на произведената продукция. Намалява и броят на регист-

рираните фирми в града. 

Икономически потенциал 

Община град Добрич, център на голям селскостопански регион, разполага с оформен промиш-

лен комплекс – разнообразна отраслова и подотраслова структура и специализация, добра ин-

женерна и техническа инфраструктура в индустриалните райони. Икономиката на гр. Добрич 

е с многоотраслов характер. Нейният профил е съобразен с мястото на града като център на 

голям ареал специализиран в развитие на интензивно селско стопанство. В икономиката на 

града е голям делът на промишлени отрасли свързани с преработката на селскостопански су-

ровини – основно хранително-вкусова промишленост, селскостопанско машиностроене, други 

отрасли, обслужващи аграрния сектор и др. Паралелно с това в социално-икономическия сек-

тор на гр./община наред с отраслите на преработващата промишленост се открояват и такива 

с обслужващ характер. Секторната структура на икономиката се определя чрез данни за броя 

на наетите лица и броя на стопанските субекти. Във вторичния сектор на икономическия ком-

плекс на гр. Добрич (преработваща промишленост и строителство) през 2017 г. са ангажирани 

33,2% от наетите лица, а в третичния (услуги) – 52,7%. От третичния сектор с най-висок брой 

и относителен дял за наетите в отрасли „Образование” (8,4%), „Държавно управление…” 

(5,7%) и др. 

По данни за 2017 г. размерът на нетната  продукция на нефинансовите предприятия на  тери-

торията на  Община град  Добрич са 1 903 048 хл. лв., според данни на НСИ ,   като основната 

част се пада сектор „Търговия“  и  „Селско, горско и рибно стопанство“.  

Общият брой на регистрираните стопански субекти към 2017 г. е 5183. От тях 93,0% са в ка-

тегорията „микро” – с брой на заетите до 10 д. В категорията на големите предприятия (с над 

250 заети) са едва 7, което е 0,2% от общия брой на стопанските субекти. 

По-големи производствени единици в отраслите на преработващата промишленост са „Мета-

лагро” АД (селскостопанско машиностроене), „Акумпласт” АД (пластмасови изделия), 

„Старт”ООД (акумулаторни батерии) „Неопърл България“ (гъвкави съединения за вода). Про-

изводството на облекла е свързано с дейността „Рада” АД, „ЕВА“ ООД, „ДЕКСА ГРУП“ ООД 

и др. Производството на храни е организирано в „Добруджански хляб” АД, „Макаронена фаб-

рика” АД, „Савимекс” ООД, „Белла България -  Добрич” АД, „Тропик” ООД, „БМВ” ООД и 

др. По-големите производствени предприятия са разположени в обособени промишлени зони 

на града. 
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3.6. Система за външно изкуствено осветление 

 

Системата за външно изкуствено осветление или т.нар. Улично осветление е собственост на 

Общината съгласно §4, ал. 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енерге-

тиката.  

През 2001 г. е направено първото пълно обследване на съществуващото състояние на цялата 

система за улично осветление на град Добрич. Разработен е проект за поетапна енергийно 

ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление, като основната цел е на-

маляване на общата инсталирана мощност с почти 50% и повишаване на осветеността на съ-

ществуващата мрежа, която към момента  на обследването тя е била едва 27 %. 

В три етапа е изпълнена подмяната на всички съществуващи осветителни тела с енергоефек-

тивни такива към него момент (периода 2003-2005г.) 

Към настоящия момент уличното осветление на територията на града се захранва от 200 касети 

за улично осветление (КУО) с отворена магистрална схема, като мрежата е смесена - кабелно 

и въздушно захранване. Всичките електромери в КУО са двутарифни. Във всяка КУО има 

монтиран часовник „Фонотроника“ с вграден календар и автоматично се превключва от зимен 

на летен режим и обратно. Режим на работа на осветлението е 4000 часа годишно.  

Осветителните тела са уличен и парков тип с натриеви лампи високо налягане НЛВН с инс-

талирана мощност – 150, 100, 70 и 50 W. Общият брой на стълбовете е 6600 броя, а броят на 

осветителите е 7200 бр. В момента има постигната осветеност 95 % и реализирани икономии 

на електроенергия.  Общата инсталирана мощност е 601  кW. Потреблението на електрическа  

енергия за 2018 г. е 2404 MWh/год.  

В периода 2013-2015 г. е  реализирано изпълнение на мерки по МФ „Козлодуй“ и са подменени 

1000 бр. стълбове с LED осветители в няколко жилищни района. С оглед оптимизиране на 

енергопотреблението, е необходимо да се проектира и внедри софтуер за автоматизирано уп-

равление на цялата система. 

Към настоящия момент се подготвя проектно предложение за кандидатстване за финансиране 

по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура  - системи за 

външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021. Предмет на проекта ще бъде подмяна  на съществува-

щите осветителни тела с НЛВН с мощност 150 W с нови LED осветители по няколко булеварда 

в град Добрич.  

Община град Добрич разполага с изготвена и функционираща база данни за системата за 

улично осветлението. Базата данни се поддържа и актуализира с цел данните да бъдат анали-

зирани задълбочено и да се направи технико-икономическа обосновка за възможностите за 

внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез използването на различни финансови ин-

струменти (например Договор за гарантиран резултат). 

 

 

3.7. Транспорт 

През изградената на територията на град Добрич комуникационно-транспортна система се 

осъществява само т.нар. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се осъществява изцяло 

по околовръстния път, който е с подходящ габарит. 

Зонирането на град Добрич, както сега, така и в перспектива очертава основните транспор-

тни потоци в чертите на града, породени от трудови и културно-битови пътувания. Основ-

ните от тях са: 

 жилищни зони – централна градска част /пешеходната зона/; 

 жилищни зони – производствени зони. 

Градския транспорт се осъществява от 17 автобусни линии, като месечно се извършва около 

190 хил. км. пробег. От автогара Добрич по различните направления ежедневно се извършват 

около 200 междуселищни курса. 
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На територията на общината предлагат транспортни услуги около 330 леки таксита.  

Транспортното обслужване в общината се извършва от три фирми: “Пътнически превози” 

ЕООД,  “Автобусен транспорт” ЕООД и “ПГ Комерс” ООД като в междуселищните направ-

ления участват - ”Албена Автоекспрес 98” ООД, “Минибус експрес” ООД, ЕТ ”Спринт”, ЕТ 

“Сузи транс”, СД ”Радилов и синове”, “Темпо травъл” ООД. 

 

Пътища:  

 първокласен път Е-87: Бургас – Варна – Балчик – Шабла;  

 второкласен път Е-21: Силистра – Добрич – Оброчище – Албена;  

 второкласен път Е–27: Добрич – Балчик – Каварна;  

 второкласен път Е–29: Варна – Добрич – Ген. Тошево. 

Железопътен възел свързва Добрич със столицата‚ крайбрежието и европейски страни. ЖП 

гара Добрич е с 12 основни коловоза, от които активно се ползват два.  

Близостта на града до град Варна /летище, пристанище - 45 км./ и град Балчик /пристанище - 

36 км./ прави удобно използването на въздушния и морски транспорт. 

 

4. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
 

4.1 Стратегическа цел 

Стратегическата цел на програмата е насърчаване използването на енергия от ВИ съобразно 

особеностите и потенциала на общината и целите, формулирани в Общински план за развитие 

на Община град Добрич за периода 2014-2020 г., Общинска енергийна програма 2020-2024, 

както и на база на общите Национални и Европейски цели. 

 

4.2 Връзка с други програми 

Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

на Община град Добрич е съобразена с Регионален план за развитие на Североизточен район 

за планиране 2014-2020 г., Енергийна пътна карта Добрич 2050, План за устойчиво енергийно 

развитие на Община град Добрич 2020-2030, Общинска енергийна програма 2020-2024,  Ин-

тегриран план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич, както и с поли-

тиката за устойчиво и балансирано развитие на Община град Добрич.  

Програмата за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива има директна връзка 

с ефективното използване на природните ресурси и човешкия потенциал за създаване на об-

ществено значими блага. 

За да се формулират оперативните цели на настоящата програма е нужен преглед на видовете 

ВИ, анализ на възможностите за тяхното използване на територията на Община град Добрич, 

включително направеното до момента.  

 

4.3 Видове ВИ и възможности за използване на енергийния им потенциал 

 

В таблица 1 са представени възобновяемите енергийни източници, налични на територията 

на страната, с акцент на техните предимства, недостатъци и използваемост в Община град 

Добрич. 



Табл. 1 

№ Тип ВИ Приложение 

Настоящо приложение в общи-

ната/ изпълнени 

проекти/инвестиционни наме-

рения 

Потенциал за приложение/ 

развитие в Община град 

Добрич 

предимства недостатъци 

1 Водна енергия      

  
 Производство на 

електроенергия (ВЕЦ) 

- Няма такива източници на те-

риторията на общината 
- 

  - ниска цена; 

- голям опит/позната тех-

нология; 

- облекчен режим на при-

съединяване до1,5MW.; 

- екологично чиста енер-

гия. 

- зависимост от кли-

мата; 

- ограничени рента-

билни локации. 

2. Биомаса      

2.1. 
Дървесина, растителни от-

падъци (пелети) 
 Отопление 

- За отопление от домакинства, ад-

министративни и други сгради; 

- Локални котелни централи с 

котли на пелети за отопление в 

Соц. Сграда – Приют - 46,5kW 

- Фирми, произвеждащи пелети 

от растителни производствени 

отпадъци 

 

  -възможности за използ-

ване/производство на брикети 

и пелети; 

  -внедряване на съвременни 

горивни уредби с по-голям 

коефициент на полезно дейс-

твие (КПД). 

  -ниска цена; 

  -незначителни емисии на     

  СО2; 

  -широко разпространен    

   източник на енергия. 

  -бавно възобновяване 

(за дървесина) 

2.2. 
Растителни и дървесни енер-

гийни култури  

 Течни горива за 

транспортни нужди 

(етанол, биодизел) и 

биогаз. 

- 
- Производство на суровина 

за течни горива.  

- оползотворяване на пус-

теещи земи;  

-  наличие на пазар -нама-

лен акциз за смесени го-

рива; 

- Неразвит пазар на те-

риторията на стра-

ната; 

- Недостатъчни да-

нъчни облекчения. 

2.3 

Отпадъци с органичен про-

изход:  

- растителни; 

- животински; 

- битови; 

- отпадни мазнини. 

 Когенерация (ком-

бинирано производс-

тво на топлинна и 

електрическа енергия) 

 

- оползотворяване на налич-

ната биомаса–птицепроиз-

водство, битови и растителни 

отпадъци - за производство 

на биогаз или друго. 

-незначителни емисии на 

СО2; 

-преференциални цени на 

произведената енергия; 

- облекчен режим на при-

съединяване до 1,5 MW; 

- удачно е изгаряне в съ-

ществуващи конвенцио-

нални инсталации след до-

пълнително оборудване. 

- Скъпа инвестиция; 
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Табл. 1 

№ Тип ВИ Приложение 

Настоящо приложение в общи-

ната/ изпълнени 

проекти/инвестиционни наме-

рения 

Потенциал за приложение/ 

развитие в Община град 

Добрич 

предимства недостатъци 

2.4. 
Отпадъци от индустрията 

 

 производство на 

пара за технологични 

нужди и за отопление 

на мястото на възник-

ване на индустриални 

отпадъци  

Няма информация за изградени 

- Приложимо в производст-

вени предприятия с отпадъци 

от биомаса. 

-Евтина/безплатна суро-

вина; 

- не се транспортира; 

 

- Приспособяване/раз-

ширяване на техноло-

гичното оборудване.  

2.5. 
Комбинации от изброените 

по-горе възможности 
- Няма информация за изградени - - - 

3. Геотермална енергия      

3.1. Топлина на земята 
 Земносвързани 

тер-мопомпени инста-

лации 

Няма информация за изградени 
Ограничен 

 

- Екологично чиста; 

- Евтина; 

- Неизчерпаема; 

- Висок КПД. 

- Не осигурява пълна 

автономност; 

- Скъпа първона-

чална инвестиция. 

3.2. Геотермални източници:      

3.2.1 
- с ниска температура (10-

100˚С) 

 отопление; 

 оранжерийно про-

изводство; 

 балнеолечебни 

процедури и др. 

 термопомпени ин-

сталации 

Няма информация за изградени 

Наличие на необследвани/ не-

разработени минерални из-

вори  

- Екологично чиста; 

- Евтина; 

- Неизчерпаема; 

- Висок КПД; 

 

- общинска или пуб-

лична държавна собс-

твеност – по-тежък 

процес на придоби-

ване право на полз-

ване; 

значителни първона-

чални инвестиции. 

3.2.2 

- със средна температура 

(90-180˚С) - подпочвени 

води под налягане.  

 

 За производството 

на електрическа енер-

гия чрез пряко осво-

бождаване на пара. 

Под 140°- бивалентна 

схема с вторичен орга-

ничен флуид. 

Няма такива източници на терито-

рията на общината 
- -  -  

3.2.3 

- с висока температура - на-

ходища на суха или наси-

тена пара с (200- 350°С)  

 производство на 

електрическа енергия. 

Няма такива източници на терито-

рията на общината 
- -  -  
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Табл. 1 

№ Тип ВИ Приложение 

Настоящо приложение в общи-

ната/ изпълнени 

проекти/инвестиционни наме-

рения 

Потенциал за приложение/ 

развитие в Община град 

Добрич 

предимства недостатъци 

 

4.  

 

Слънчева енергия 
     

4.1. Термосистеми - колекторни 

 за битова гореща 

вода (БГВ); 

 подпомагане на 

отоплението; 

 затопляне на ба-

сейни. 

- БГВ – в няколко детски заведе-

ния са изградени системи за БГВ 

- Индивидуални колекторни 

системи на жилищни сгради. 

- Монтиране на слънчеви ко-

лектори на всички общест-

вени сгради (където е прило-

жимо); 

- Пропагандиране сред населе-

нието за увеличаване броя на 

сл. колектори на жилищни 

сгради.  

- Чиста енергия; 

- Данъчни облекчения 

(чл.24, ал.1, ЗМДТ); 

- Сравнително евтина ин-

вестиция. 

- Не осигурява пълна 

автономност.  

4.2. 
Фотоволтаични (PV) сис-

теми 
 производство на 

електроенергия 

- Фотоволтаична електрическа 

централа (ФтЕЦ) Добрич, Ин-

дустриална зона „Запад“   – 16 

МW инсталирана мощност; 

- Фотоволтаична централа за 

собствени нужди върху покрива 

на съществуваща сграда – 0,47 

МW инсталирана мощност; 

- Фотоволтаична инсталация за 

производство на ел. енергия 90 

kW върху покрив на масивна 

сграда; 

- Разрешение за строеж на фо-

товолтаична електрическа цент-

рала 100 kW  върху покрив на съ-

ществуваща сграда; 

- Разрешение за строеж на фо-

товолтаична електрическа цент-

рала 80 kW  върху покрив на съ-

ществуваща сграда; 

- Изграждане на мрежова фо-

товолтаична система, монтирана 

върху покрив - 5 kW; 

- Покривна фотоволтаична 

електрическа централа с мощ-

ност  5 kW.   

- изграждане на PV системи с 

малка мощност на фа-

сади/покриви;  

- изпълнение на проект/и за 

улично/парково осветление 

със соларни лампи;  

- изграждане на смесени сис-

теми за повишаване ефектив-

ността: 

• термо + PV или 

• PV+ветрогенератори. 

- Чиста енергия; 

- Гарантиран достъп до 

преносната и електрораз-

пределителните мрежи; 

- Облекчен режим на при-

съединяване за малки 

мощности (чл. 24 от 

ЗЕВИ); 

- Гарантирано изкупуване 

на произведената/ из-

лишна електроенергия на 

преференциални цени; 

- Данъчни облекчения 

(чл.24, ал.1, ЗМДТ). 

- Значителни първо-

начални инвестиции; 

- Малък КПД (10-

15%) – необходима го-

ляма площ; 

- Не осигурява пълна 

автономност при ло-

кална PV система. 
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Табл. 1 

№ Тип ВИ Приложение 

Настоящо приложение в общи-

ната/ изпълнени 

проекти/инвестиционни наме-

рения 

Потенциал за приложение/ 

развитие в Община град 

Добрич 

предимства недостатъци 

5. Ветрова енергия      

  
 производство на 

електроенергия 
Няма 

- малки мощности на конк-

ретно избрани площадки за 

инсталиране 

- чиста енергия; 

- преференциални цени; 

- Облекчен режим на при-

съединяване за малки 

мощности (чл. 24 от 

ЗЕВИ); 

- Данъчни облекчения 

(чл.24, ал.1, ЗМДТ). 

- Сравнително нисък 

КПД – 20% среден; 

- Голяма първона-

чална инвестиция; 

- Тежка процедура на 

присъединяване за го-

леми мощности. 

6. Термопомпи      

  

 системи за отопле-

ние и охлаждане, БГВ, 

затопляне на басейни 

- Термопомпи за отопление и 

охлаждане (Чилърни системи) в 

няколко общински сгради 

- Конвенционални климатични 

системи въздух – въздух“. 

- Най- разпространена ма-

сова употреба на решени-

ето „въздух – въздух“; 

- Сериозен потенциал за 

приложение в различни 

области и варианти. 

Имат нулеви вредни еми-

сии CO₂, нямат горивни 

процеси, цената на полу-

чената енергия е 

ниска.Термопомпите мо-

гат да се използват както 

за охлаждане, за  отопле-

ние, също така и за осигу-

ряване на Битова Гореща 

Вода (БГВ).  

 

-Термопомпата е нис-

котемпературен из-

точник на енергия. – 

-Едновременно с па-

дането на външната 

температура намалява 

и коефицентът на пре-

образуване  

-Високи първона-

чални инвестиции 
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4.3.1. Водна енергия 

Енергията добивана от водата чрез водноелектрически централи се смята за най-надеждната и 

рентабилна технология в сравнение с останалите възобновяеми енергийни източници. Водно-

електрическите централи са екологосъобразни, те са стабилен и сигурен източник за произ-

водството на електроенергия. Хидросъоръженията са изключително ефективни по отношение 

на експлоатационните разходи, които са сравнително ниски, благодарение на високата степен 

на автоматизация на отделните енергийни блокове. Условно обособена част сред хидроенер-

гийните обекти са малките водно електрически централи (ВЕЦ) с максимална мощност до 10 

МW. Характеризират се с по-малки изисквания относно сигурност, автоматизиране и квали-

фикация на персонала. Дългосрочната инвестиция носи минимален финансов риск. Малки 

ВЕЦ могат да се изградят на течащи води, на питейни водопроводи, към стени на язовири, 

както и на някои напоителни канали. Подходящи са за отдалечени от електрическата мрежа 

потребители. Вписват се добре в околната среда, без да нарушават екологичното равновесие. 

 

Предимства: голям опит в изграждането; добиваната електроенергия е със сравнително ниска 

цена; облекчен режим на присъединяване за мощности до 1,5 MW; използват се като баланси-

ращи мощности в електро енергийната система (ЕЕС). 

 

Недостатъци: зависимост от годишните сезони, валежи, засушаване. 

 

4.3.2. Биомаса 

Съгласно Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 2009 г. за насърча-

ване използването на енергия от възобновяеми източници „биомаса означава биоразградимата 

част на продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (вклю-

чително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промиш-

лености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биоразградимата част на про-

мишлени и битови отпадъци“. 

Енергията от биомаса се получава чрез директно или успоредно изгаряне, получаване на би-

огаз, пиролиза - разлагане при висока температура и отсъствие на кислород, анаеробно асими-

лиране – разлагане от бактерии и получаване на метан. Биогазът е горивен газ, който се полу-

чава при ферментационни процеси в анаеробна (без наличие на кислород) среда на биологични 

продукти. 

Биомасата може да се превръща директно в течни горива за транспортни нужди. Двата най-

разпространени вида биогорива са биоетанол (добавя се към бензина) и биодизел. 

Биомаса се получава от дървесина и твърди селскостопански отпадъци. Клоните и вършината 

са отпадъци от дърводобива. Към настоящия момент се използва само малка част от тях, за-

щото се счита, че събирането на дребноразмерна дървесина е икономически неефективно. 

Твърдите селскостопански отпадъци се генерират при отглеждането на земеделски култури и 

тяхното количество е в пряка зависимост от добитата годишна реколта и обработваните 

площи. 

Сламата е твърд селскостопански отпадък, който в страната се използва основно в растение-

въдството и животновъдството. Около 20 % от нея е възможно да се оползотворява за енер-

гийни нужди. 

Енергийният потенциал на неизползваните количества биомаса възлиза на 809 900 тне/г. и 

може да покрие около 9% от крайното енергийно потребление в страната. 

 

Предимства: биомасата е непрекъснат и широко разпространен източник на енергия. Цената 

на биомасата във всичките й разновидности ще нараства значително по-бавно от конвенцио-

налните горива и енергии, защото е местен ресурс. Използването на биомасата допринася за 

сигурността на енергийните доставки и оказва по-малко вредно въздействие върху околната 

среда.  

Облекчен режим на присъединяване при производство на електроенергия с мощност до 1,5 

MW. 
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Недостатъци: Основен недостатък на биомасата в най-масовото разпространение като източ-

ник на отопление е малкият КПД на съоръженията за изгаряне, за преодоляването на който са 

необходими инвестиции от населението. 

 

4.3.3. Биодизел - Производствените разходи са близки до тези на горивото, получавано от 

петрол и ще се променят в полза на биодизела. Сравнително проста технология за производс-

тво (отнася се и за биоетанол). Намалява износването и удължава живота на двигателите. Из-

ползването на биодизел води до намаляване емисиите на двигателите с вътрешно горене на 

сажди, фини прахови частици. Има нулев потенциал на отделяне на CO2. 

 

Недостатъци: сравнително бавно възобновяване. Използването на биомаса като източник на 

енергия изисква предпазлив подход, тъй като става дума за ресурси с ограничен прираст и 

много други ценни приложения, включително осигуряване прехрана на хората и кислород за 

атмосферата. Трябва да се разглеждат предимно отпадъци от селското и горско стопанство, 

битови и промишлени отпадъци, малоценна дървесина, енергийни култури, отглеждани на 

пустеещи земи специално за целта. 

- Разходите за производство на биоетанол са по-високи от тези на бензина. 

- При използването на биодизел емисиите на азотни окиси се увеличават с 15%. 

- Съвременните инсталации за производство на биогаз изискват значителни инвестиции. 

Голяма част от произведения биогаз се използва за подгряване за постигане температу-

рата, необходима за ферментация (30-40°С), което прави процеса неефективен през зи-

мата.  

 

4.3.4. Геотермална енергия 

Геотермалната енергия представлява екологично чист, неизчерпаем и устойчив ресурс, който 

се използва както за производството на електроенергия, така и за затопляне или охлаждане. Тя 

е резултат от извличането на топлинната енергия, съдържаща се, както в плитките слоеве на 

земята, в горещата вода и горещите скали, намиращи се на няколко километра под земната 

повърхност и стигаща дори до изключително дълбоките пластове на земята, където се намират 

горещите скални маси - магмата. В зависимост от температурата на водата, геотермалната 

енергия се използва за различни цели. При по-ниските температури на водата, в рамките от 

20С до 100С, геотермалната енергия се използва за производството на топлинна енергия, 

главно за отопление на сгради, басейни и др.. При температура на водата, по-висока от 100С, 

нейното приложение е предимно при производството на електроенергия, като след това отпад-

ната топлина може да се използва отново. 

 

По признак енергоносител се разделя на два вида: 

 Топлина на земята – основно се използва чрез земносвързани термопомпени инстала-

ции. Обратен хладилен процес - термопомпата, задвижвана от електродвигател, отнема 

подпочвена топлина (или топлината на подпочвената вода или на тази във водоем) с 

по-ниска температура и я пренася в друг обем, като я отделя при значително по-висока 

температура. Средно разходът на електроенергия за помпите, спрямо получаваната по-

лезна топлина, е 1 към 4.8. 

 

 Топлина на геотермалните извори, която от своя страна се класифицира на: 

- Ниско потенциални източници на геотермална вода - от 10°С до 100°С. Използват се за 

отопление, в оранжерии, в индустриални процеси и за бално-лечебни процедури.  

- Със "средна температура" - подпочвени води под налягане с температура между 90°С - 

180°С. Използват се за производството на електрическа енергия чрез пряко освобожда-

ване на пара, задвижваща турбина, а при температура под 140°С - бивалентна схема с 

вторичен органичен флуид.  
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- С "висока температура" - находища на суха или наситена пара между 200°С до 350°С, 

които се използват за производство на електрическа енергия. 

 

Предимства:  

- 100% разполагаемост на енергийния източник; 

- Геотермалната енергия идва от земята и е най-екологично чистата позната енергия. 

- Коефициентът на използване може да надхвърли 90%, което е недостижимо при дру-

гите технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, до-

като използването на енергоизточника може да продължи векове.  

- Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези 

при конвенционалните технологии. 

 

Недостатъци: Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални 

централи и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни първоначални ин-

вестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разп-

ределителни мрежи.  

 

4.3.5. Слънчева енергия 

Слънчевата енергия, представлява произведената посредством слънчевите лъчи електроенер-

гия или топлинна енергия. Тя е изключително екологичен и практически неизчерпаем ресурс. 

Въпреки това, тя разполага с по-ниска интензивност в сравнение с конвенционалните енерго-

източници и е зависима от географската ширина и климатичните условия. Технологиите за 

производството на слънчева енергия се развиват с големи темпове и следват една положителна 

тенденция към увеличаване използването на системите за слънчева енергия. Слънчевата енер-

гия представлява ефективен инструмент за борба с климатичните промени и подобряване на 

екологичните характеристики на отделните райони. 

Ежегодно Земята получава от Слънцето 1015 MWh енергия, която е пъти повече от необходи-

мата на човечеството. Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 

150 часа, а средногодишния ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh m2. Като достъпен годишен 

потенциал за усвояване на слънчевата енергия може да се посочи приблизително 390 ktoe. 

(кило тона нефтен еквивалент, 1toe = 11628kWh). Официалният източник за оценка на потен-

циала на слънчевата енергия е проект на програма PHARE, BG9307-03-01-L001, „Техническа 

и икономическа оценка на ВИ в България”. Страната е районирана по слънчев потенциал и е 

разделена на три региона в зависимост от интензивността на слънчевото греене - Фигура 2. 

 
Фиг. 2 

 Карта за теоретичния потенциал на слънчевата радиация в България 

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяе-

мите енергийни източници 2005-2015 година. 
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Слънчева радиация и слънчево греене на територията на град Добрич 
 

Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на топлинна енер-

гия. 

Замърсяването на атмосферата в града се отразява върху загубите от биологично активната част 

на слънчевата радиация. Газовете от двигателите с вътрешно горене и от промишлените и би-

тови обекти интензивно поглъщат ултравиолетовата радиация. От друга страна токсичността 

на тези газове под действието на същата радиация нараства десетки пъти.  

Сумарната радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около обяд достига мак-

сималните си стойности. 

От значение за прихода и разхода на слънчевата радиация е и прозрачността на атмосферата, 

която в града понякога значително варира. 

Продължителността на слънчевото греене има сериозно отношение към компонентите на окол-

ната среда. Броят на часовете слънчево греене зависи от дължината на деня, респективно от 

географската ширина на мястото, облачността и закритостта на хоризонта. 
 

Табл. 2  Продължителност на слънчево греене (часове)* 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

78 89 126 182 241 283 324 308 231 177 92 68 209 

*Данните са за многогодишен период на наблюдение и са измерени в станция “Добруджански инс-
титут” (220 м.Н). 

 

За сравнение – годишният максимум от 2506 часа е измерен в станция Сандански, а годиш-

ният минимум – 1848 часа е за станция на връх Ботев. Две трети от часовете слънчево греене 

са през топлото полугодие. Интересни са и данните за броя на дните без слънчево греене, пред-

ставени в Таблица 3. 
    
 Табл. 3  Брой на дните без слънчево греене 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

15 10 8 5 1 1 0 0 2 4 10 15 71 

 

За сравнение станция “Сандански” е с 46 дни годишно без слънчево греене, а станция “Лом” 

- 106 дни годишно. Конкретни данни за слънчевата радиация за станция Добрич липсват, по-

ради което са използвани репрезентативни данни за други райони на страната. Сумарната ра-

диация нараства с височината на слънцето и в часовете около обяд достига максималните си 

стойности. Познаването на светлинния режим в града е тясно свързано с хигиената на труда, 

експлоатацията на различни технически съоръжения и др. 

 

Община град Добрич се намира в Североизточен регион със средна годишна продължителност 

на слънчевото греене:  

- За периода 31.03. - 31.10. до 1750 h; 

- За периода 31.10. - 31.03. 400 – 500 h. 

Ресурс на слънчевата енергия – 4,25 kWh/m2/дневно или 1450-1500 kWh/m2/ годишно. 

 

Слънчевата енергия се оползотворява чрез слънчеви панели, които според начина на преобра-

зуване са: 

 

- Термосистеми (слънчеви панели/колектори за гореща вода) – за битова гореща вода (БГВ), 

за подпомагане на отоплението и за загряване на вода за басейни. Използването на слънчеви 

панели за затопляне на водата става все по-популярно благодарение на реализираните ико-

номии – може да се осигури около една трета от годишното потребление на средно дома-
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кинство. Възможно е да се реализира съчетана инсталация от панел за гореща вода и фото-

волтаичен панел, което осигурява значително намаляване на енергийните разходи, като съ-

щевременно се използва възобновяема и чиста енергия.  

 

- Фотоволтаични системи (Слънчеви панели за електричество) - за производство на елект-

рическа енергия. Слънчевите (фотоволтаични) клетки са добър начин за снабдяване с елек-

троенергия на райони, отдалечени от енергопреносната мрежа. Едно от основните им пре-

димства е, че клетки с различна мощност могат да се свързват в масив. Така се комбинират 

клетки с определена мощност, необходима за захранването на жилищни домове или пред-

приятия.  

 

Предимства: Чиста енергия; данъчни облекчения; облекчен режим на присъединяване в слу-

чаите на производство на електрическа енергия с мощност до 30 kW при монтаж върху сгради 

и до 200 kW при монтаж върху производствени и складови помещения (чл. 24 от ЗЕВИ). 

 

Недостатъци: Високи инвестиции; нисък КПД (10-15%) при производство на ел. енергия; 

изискват голяма площ за монтаж; не осигуряват 100% автономност, независимо от приложе-

нието. 

Тежка процедура на присъединяване при производство на ел. енергия за мощностите извън 

посочените в чл. 24 на ЗЕВИ. 

 

4.3.6. Вятърна енергия 

Технологията за производство на енергия от вятъра се изразява в трансформиране на кинетич-

ната енергия на вятъра в използваема механична или електрическа енергия. Оценката на енер-

гийния потенциал на вятъра се прави на база посока и средногодишна скорост. Използвани са 

данни от проект BG 9307-03-01-L001, “Техническа и икономическа оценка на ВИ в България” 

на програма PHARE, 1997. Обобщените и анализирани данни за период от над 30 години са 

получени от Института по метеорология и хидрология към Българска академия на науките 

(БАН) и е извършено райониране на страната по ветрови потенциал – Фиг.3. 

 
Фиг. 3 

Картосхема на ветровия потенциал в България 

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяе-

мите енергийни източници 2005-2015 година. 

 

На територията на Република България са обособени четири зони с различен ветрови потен-

циал. Интерес за индустриално преобразуване на вятърната енергия в електроенергия предс-

тавляват само зоните със средногодишна скорост на вятъра 5-7 m/s и >7 m/s. 
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За пълна оценка на енергийните качествата на вятъра е анализирана плътността на въздуха и 

турбулентността в около 800 точки от страната. Направени са измервания на височина 10 m 

над земната повърхност и след анализ на резултатите е извършено райониране - Фиг.4. 

 
Фиг. 4 

Картосхема на плътността на енергията на вятъра на височина 10 m над земната повърхност. 

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяе-

мите енергийни източници 2005-2015 година. 

 

 

Ветрови процеси на територията на град Добрич 

 

Режимът на вятъра над територията се определя от редица фактори, основните от които са 

атмосферната циркулация, формите на релефа, характера на постилащата повърхност. Релеф-

ните дадености, отдалечеността от естествени планински възвишения са предпоставка за вет-

ровите процеси. 

Районът се характеризира като ветровит. Основният въздушен пренос е от северозапад с чес-

тота на проявление на северозападните ветрове 18.7 %. Втори по значителност са северните 

ветрове-около 18%. Най-слабо проявление имат ветровете с южна компонента 8.1 %. 

За град Добрич променливостта на средната месечна скорост на вятъра има добре изразен го-

дишен ход с максимум през зимните и минимум през летните месеци. 

 

Табл. 4. Средната месечна скорост на вятъра 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

4,8 5,0 5,1 4,3 3,5 2,9 2,7 2,8 2,7 3,2 4,2 4,0 3,8 

 

От анализа на многогодишните данни се установява, че честотата на проявление на тихо време 

(безветрие и вятър със скорост до 1 m/s.) е до 20% от всички случаи. 

Силата на ветровете се колебае в широки граници (от 1 m/s до над 20 m/s). През зимния период 

се случва силните ветрове да продължават по няколко денонощия. 

Честотата на вятъра по посоки и тихото време по месеци е представено в Таблица 4, а средната 

скорост на в (m/s) по месеци и посоки – в Таблица 5. 
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Табл. 5. Честотата на вятъра по посоки и тихото време по месеци  

 

По-

сока 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІ

І 

VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

N 
23,6 22, 3 25,6 15,7 15,

7 

14,4 17,

1 

18,1 20,

4 

20,1 21,6 23,2 19,8 

NE 8,4 12,0 13,0 13,0 13,

5 

10,8 10,

3 

8,7 10,

8 

13,8 11,6 10,1 11,4 

E 6,4 4,9 8,3 11,1 8,7 6,5 7,9 6,3 8,3 6,3 7,2 6,2 7,3 

SE 8,9 6,1 9,6 14,2 15,

8 

11,6 9,0 14,3 13,

5 

12,5 12,8 9,3 11,5 

S 8,1 13,1 12,8 11,8 10,

7 

11,1 9,8 9,2 11,

7 

13,5 10,9 13,2 11,3 

SW 8,7 7,9 5,9 8,0 7,0 7,5 5,1 7,0 6,6 9,6 7,7 7,8 7,4 

W 19,3 15,5 14,0 15,0 17,

1 

20,5 20,

8 

19,2 13,

6 

11,9 14,2 15,8 16,4 

NW 16,6 18,1 10,9 11,2 11,

5 

17,5 19,

9 

17,1 15,

0 

12,2 14,0 14,3 14,9 

тихо 19,4 14,7 12,6 13,6 16,

9 

21,9 24,

8 

30,6 28,

1 

31,3 21,1 24,1 21,3 

 

Табл. 6 Средна скорост на вятъра /m/s/ по месеци и посоки  

 

Пос. І ІІ ІІІ ІV V VІ VІ

І 

VІ

ІІ 

ІХ Х ХІ ХІІ 

N 4,4 5,1 5,3 4,1 4,0 4,1 3,2 3,0 3,1 3,7 3,9 4,1 

NE 5,2 4,1 5,4 4,8 4,2 4,0 3,5 3,4 4,4 4,0 4,3 4,3 

E 4,7 3,7 4,7 4,3 4,2 3,3 3,0 3,0 2,9 2,8 3,6 4,0 

SE 4,9 4,3 5,0 5,1 4,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,8 4,3 4,6 

S 4,0 4,4 4,4 4,7 4,2 3,7 3,8 3,7 3,2 3,8 4,6 4,8 

SW 4,0 4,9 4,9 5,0 5,0 3,7 3,7 3,8 3,2 4,7 4,8 4,3 

W 4,4 5,0 4,5 4,2 4,1 3,7 3,3 3,5 3,6 4,2 4,0 3,8 

NW 4,7 5,7 5,6 4,7 3,7 3,8 3,7 3,6 3,6 3,8 3,8 4,2 

 

 

Средната скорост на вятъра, обаче, не е представителна величина за оценката на вятъра като 

източник на енергия. Затова се използва плътността на енергийния поток на вятъра, предста-

вен на Фигура 5. 
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Карта на теоретичния ветрови потенциал 

Източник: Министерство на енергетиката 

 
Фиг.5 

 

От картата става ясно, че Община град Добрич се намира в зона със сравнително благоприятни 

условия за оползотворяване потенциала на вятърната енергия. 

 

Предимства: Чиста енергия, преференциални цени, облекчен режим за присъединяване за 

малки мощности - до 30 kW при монтаж на сгради и до 200 kW при монтаж на производствени 

и складови помещения (чл. 24 от ЗЕВИ). 

 

Недостатъци:  
- Сравнително нисък КПД – около 20% среден (показва каква част от кинетичната енергия 

на вятъра се преобразува в полезна механична енергия). Ефективността на вятърните турбини 

се изменя в големи граници, като най-голяма ефективност (около 44%) се реализира в скорос-

тния диапазон на вятъра около 9 m/s.; 

- Голяма първоначална инвестиция; 

- Тежка процедура на присъединяване за мощностите извън посочените в чл. 24 на ЗЕВИ. 

 

4.3.7. Термопомпи  

Термопомпата използва свойствата на газовете, които се загряват по време на компресия и 

охлаждат по време на разширяване. На този принцип работи охлаждащият ефект на хладил-

ника. При термопомпата се използва обратният процес и се получава топлина. Необходимата 

енергия се извлича от околната среда (въздух, подпочвени води или самата почва) с помощта 

на електричество. Съотношението на използваната електроенергия и произведената енергия е 

едно към четири (произвежда се четири пъти повече енергия от използваната). Съществуват 

термопомпи земя-вода, въздух-въздух, въздух-вода, вода-вода. 

 

Предимства: Термопомпите въздух-вода са възобновяем източник на енергия, който може 

надеждно да доставя значително повече енергия от тази, която използва, позволявайки нама-

ляване на разходите за климатизация дори когато температурите са -20˚ C. Имат нулеви вредни 

емисии CO₂, нямат горивни процеси, цената на получената енергия е ниска.Термопомпите мо-

гат да се използват за охлаждане, за отопление и за осигуряване на битова гореща вода. 
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Недостатъци: Необходимост от голяма инвестиция. Системите въздух/вода са подходящи 

предимно при нискотемпературни отоплителни инсталации; ефективността на тези термо-

помпи силни зависи от параметрите на външния въздух. 

 

4.4. Обобщение 

Най-пазарно пригодният вид ВИ, от гледна точка на нуждите на крайните потребители от раз-

лични видове горива и енергии, е биомасата, а най-универсалното преобразуване на енергията 

от ВИ, е това в електрическа енергия. 

НПДЕВИ дава общата рамка, която ще бъде осъществена чрез отразяването й в законите и 

нормативните актове на страната ни, и дефинира действията, които трябва да предприемат 

държавните, общинските и регионалните институции до 2020 г. за насърчаване използването 

на ВИ.  

Българският енергиен подход има за цел да направи производството на енергия по-чисто и 

ефективно, чрез разгръщане на ВИ и по-ефективно използване на изкопаемите енергийни из-

точници, да минимизира влиянието на производството и използването на енергията върху 

околната среда, да подобри управлението на естествените ресурси. Очакваните резултати от 

тази политика са двояки: минимизиране на замърсяването и предоставяне на нови възмож-

ности за дейност - чрез по-голяма ефективност и поощряване на нови технологии за бързо 

развиващия се глобален пазар, от намаляването на енергийното потребление до сигурно, раз-

нообразно и евтино енергоснабдяване. 

 

При предварителната оценка на проект за производство на електроенергия от ВИ трябва да се 

вземат предвид осреднените прогнозни разходи за производство на електроенергия към 2015 

година, представени в Таблица 7 и на Фигура 6 по-долу: 

 

Табл. 7 

  
                                                Фиг. 6 

Източник: Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяе-

мите енергийни източници 2005-2015 година. 

 

Прогнозите са при коефициент на натоварване 0.5. Сравнението между ВИ показва изключи-

телната перспектива на биомасата (биогаз), геотермалната енергия и малките ВЕЦ. Допълни-

телно предимство на посочените ВИ е, че коефициентът на натоварване при използване на 

биомаса, водна енергия и енергия от геотермални източници може да достигне 0.9, което е 

невъзможно за другите ВИ. 

От гледна точка на управление на Електроенергийната система Държавната комисия за водно 

и енергийно регулиране (ДКЕВР) в свое Решение № EM-01 от 29.06.2012 г. препоръчва да се 

стимулира изграждането и присъединяването на ВЕЦ и Био ЕЦ доколкото те могат да бъдат 

диспечирани съобразно нуждите на електроенергийната система и да служат като регулиращи 

мощности. 
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Малки ВЕЦ 0,030 

Биомаса (средно) 0,050 

Биогаз 0,024 

Биологични отпа-

дъци 0,060 

Геотермална енер-

гия 0,030 

Ветрова 0,043 

Слънчева 0,120 
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4.5. Оценка за използване на ВИ в Община град Добрич по сектори 

4.5.1. Производство на електрическа енергия 

Работещите на територията на Община град Добрич  електрически централи са с инстали-

рана мощност, посочена в Таблица 8. 

 

Теоретично те биха могли в рамките на една година да произведат следните количества елек-

троенергия: 

 

 Табл. 8 

№ Електроцентрала Мощност, 

MW 

Годишно производс-

тво на електроенер-

гия, MWh 

1. ФтЕЦ „Добрич – ПЗ Запад” 16,00 19 063 

2.    

3    

Общо: 16,00 19 063 

 

 

 

4.5.2. Обществен сектор. Обекти общинска собственост 

Изпълнените от Община град Добрич проекти, свързани с оползотворяване на ВИ са: 

 

Табл.9: 

№ 

Място на 

изпълне- 

ние 

Вид енергия от 

ВИ 

Очакван ефект, спестени: инвести-

ции 

гориво/тип/ 

мерна еди-

ница 

Гориво, 

количес-

тво 

енергия, 

kWh/год.. 

средства, 

Лв./год. 

емисии 

СО2, t/г. Лв. 

1.  ДГ №8, 

„Бодра 

смяна” 

Слънчева: тер-

мосистема за 

БГВ 

природен 

газ, хм3 

5,2 21 277,5 1 975 4,30 21 000 

2.  
ДГ №25 

"Весела" 

Слънчева: тер-

мосистема за 

БГВ 

природен 

газ, хм3 

2,4 21 277,5 1 975 4,30 21 000 

3.  ДГ №9 

„Пче-

личка+,  

Слънчева: тер-

мосистема за 

БГВ 

природен 

газ, хм3 

2,4 21 277,5 1 975 4,30 21 000 

4.  Детска ясла 

№4 ул. Вар-

дар 

Слънчева: тер-

мосистема за 

БГВ 

природен 

газ, хм3 

2,4 21 277,5 1 975 4,30 21 000 

5.  Детска ясла 

№5 

ж.к.Дружба  

Слънчева: тер-

мосистема за 

БГВ 

природен 

газ, хм3 

2,4 21 277,5 1 975 4,30 21 000 

6.  
Дом-памет-

ник Й. Йов-

ков  

Централизи-

рана клима-

тична система - 

чилър 64kW 

Ел. енергия 

kWh/год. 

 41 434 9670,00 39.12 117336,00 

         

Общо: - 14,80 147821,50 19545,00 60,62 222336,00 

 

Към настоящия момент  не е  налична информация за заявени нови инвестиционни намерения 

за изграждане на общински инсталации за ВЕИ.  
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4.5.3. Промишлени предприятия, услуги, селско стопанство. 

 

На територията на град Добрич има сравнително малко на брой (2-3) големи енергийни обекта 

за производство на енергия от различни възобновяеми източници (фотоволтаичен парк и про-

изводство на биогориво от биомаса). Освен тях към настоящия момент в Общината има пода-

дена документация за издаване на Разрешение за строеж за изграждане на няколко частни  фо-

товолтаични инсталации върху съществуващи сгради. 

За инсталациите, които са частна собственост няма задължение за предоставяне на информа-

ция, тъй като се счита за търговска тайна или бива третирана като класифицирана информация. 

Общината упражнява административни функции преди одобряване от главния архитект и из-

даване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ. Поради това местната власт има правомощия 

в общия случай като мотиватор за насърчаване използването на енергия от ВИ чрез меки мерки 

за популяризиране на възможностите за това пред бизнеса и собствениците на жилищни 

сгради. Съгласно политиката на ЕС за обновяване и изграждане на нови сгради след 2020 г. 

всички нови обществени сгради трябва да отговарят на стандарта “почти нулевоенергийна 

сграда”. В българския контекст почти нулевоенергийните сгради са определени като „сгради 

с близко до нулево потребление“. Това са сгради, отговарящи на енергиен клас „А“ от скалата 

на класовете за съответния тип сграда и същевременно 55% от крайното енергийно потребле-

ние е необходимо да се покрие от ВЕИ (котли на биомаса, фотоволтаици, соларни термални 

системи, геотермална инсталации, термопомпи и др.). В сравнение съществуващото законода-

телство в България изисква новите сгради да отговарят на енергиен клас “B”, като липсва за-

дължително изискване за възобновяема енергия. В този аспект е препоръчително за местната 

власт да бъдат преразгледани бъдещите възможности за насърчаване на енергията, добита от 

ВЕИ, с която да бъдат снабдявани сградите, за да може Общината да отговори на задаващите 

се все по-строги изисквания. 

 

4.5.4. Използване на биогорива в транспорта 

Потребление на горива в общински транспорт  

 

Вид на го-

ривото 

Количество с примеси 

L 

Вид на при-

меса 

Количество на примеса в 

литри 

Биодизел, L Биоетанол, L 

Дизелово 

гориво 

43305 биодизел 2598,3   

Бензин 4167,5 биоетанол 
 

291,725 

Табл. 10 Източник: Отчет за 2018 по ЗЕВИ към АУЕР. 

 

4.5.5. Битов сектор 

Използването на енергия от ВИ от домакинствата на територията на Община град Добрич, с 

изключение на биомаса (дърва и пелети за огрев), се ограничава до индивидуални инсталации 

за БГВ, използващи слънчева енергия. Голяма част от домакинствата са газифицирани. 

 

4.6. Оперативни цели 

 

Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

на Община град Добрич допринася за постигане на индивидуалния ангажимент на Република 

България по отношение оползотворяването на енергията от ВИ -16% от общото крайно пот-

ребление на енергия в страната през 2020 г. да бъде от възобновяеми източници.  

 

Основна цел: насърчаване производството и използването на енергията от възобновяеми из-

точници в публичния и частния сектор. 
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Производството на топлинна и електрическа енергия от ВИ  води до подобряване сигурността 

на енергийните доставки и намаляване разходите за енергия, повишаване на конкурентоспо-

собността на индустрията, намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители, по-

добряване на икономическите и социални перспективи за регионално развитие. 

 

Подцели: Подобряване качеството на енергийните услуги и намаляване разходите за енергия; 

привличане на местни и чуждестранни инвестиции; Създаване на партньорства за реализира-

нето на проекти за ВЕИ мощности; Опазване и подобряване състоянието на околната среда. 

 

Изложеното в т.3 и т.4.1 ÷ 4.4 дава възможност за формулиране на конкретни цели за насър-

чаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община град Доб-

рич в рамките на настоящата програма: 

 

4.6.1. Въвеждане на локални източници на възобновяема енергия 

 

4.6.1.1. Цел: Увеличаване използването на слънчева енергия за добиване на БГВ в об-

щински сгради – училища, детски градини, покрит плувен басейн и др., с 30%. 

  Измерител: Спестена енергия, кWh; 

  Срок: 2024 година; 

  База за сравнение: 2019 година (таблица 10 от настоящия документ). 

 

4.6.1.2. Цел: Изпълнение на проекти за изграждане на локални отоплителни системи с 

биомаса /пелети/ в сгради общинска собственост. 

  Измерител: Брой изпълнени проекти, инсталирана мощност; 

  Срок: 2024 година; 

  База за сравнение: 2019 година. 

 

Поставените цели за инвестиране във възобновяеми източници ще имат осезаеми ползи за 

околната среда в Община град Добрич. Използването на възобновяеми източници на енергия 

ще намали потреблението на ел. енергия, както и голямата енергийна зависимост. Инвестици-

ите в производството на възобновяеми енергийни източници намаляват емисиите на въглеро-

ден двуокис и така ще допринесат пряко за по-чиста околна среда. 
 

 

5. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ  

(национален план за действие за енергията от възобновяеми източници) 

 

5.1. Административни мерки 

 

- При разработване и/или актуализиране на общите и подробните градоустройствени 

планове за населените места в общината да се отчитат възможностите за използване на енер-

гия от възобновяеми източници; 

- Да се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, съществуващите и да не 

се допуска приемане на нови административни ограничения пред инициативите за използ-

ване на енергия от възобновяеми източници; 

- Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти на индивидуални 

системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възоб-

новяеми източници; 

- Стимулиране ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни източници (масово 

информиране за предимствата и възможностите) чрез провеждане на информационни и обу-

чителни кампании сред населението за мерките за подпомагане, ползите и практическите осо-

бености на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници. 
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5.2. Финансово-технически мерки 

 

5.2.1. Технически мерки 

 

Мерки, заложени в Общинския план 2014-2020: Стратегическа цел 1, Приоритет 1.1 Опазване 

на околната среда и ефективно използване на териториалните ресурси - обхваща мерки, насо-

чени към подобряване на състоянието на околната и жизнена среда в общината. Предвидени 

са интервенции, свързани с подобряване на водоснабдяването, канализационната мрежа, пре-

чиствателната инфраструктура. Включени са мерки за предотвратяване на екологични рис-

кове, климатични промени и природни бедствия. Мярка 1.1.4. Внедряване на енергоспестя-

ващи и енергозаменящи технологии. Мярката обхваща интервенции, свързани с въвеждане на 

енергоспестяващи системи и подобряване на енергийните показатели на сгради, улично освет-

ление и др. 

 

- Замяна на горива/котли, подмяна и реконструкция на отоплителни инсталации в 

обекти, общинска собственост, изграждане на съоръжения, използващи енергия от ВИ; 

- Въвеждане на енергоспестяващи мерки, комбинирани с ВЕИ по отношение на уличното 

осветление на територията на Община град Добрич; 

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за енергийна ефек-

тивност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен ре-

монт или преустройство на сгради общинска собственост – прилагане на чл.20, ал.1-3 

от ЗЕВИ; 

- Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източ-

ници, по-специално фотоволтаици, върху покривните конструкции на сгради общинска 

собственост;  

 

5.2.2. Финансиране 

За финансиране реализирането на проекти в областта на ВИ и енергийната ефективност трябва 

да се използват всички източници на финансов ресурс: бюджетни средства; кредитни линии и 

заемен капитал; безвъзмездни средства - грант или субсидия от различни фондове и междуна-

родни програми; финансиране от трета страна, вкл. ЕСКО договори, концесия, публично-час-

тни партньорства; емисии на общински облигационни заеми (ценни книжа); финансов лизинг 

и др. 

 

5.2.2.1. Подходи на финансиране на общинските програми: 

 Подход „отгоре – надолу”: състои се в анализ на съществуващата законова рамка за 

формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното развитие.  

 Подход „отдолу – нагоре”: основава се на комплексни оценки на възможностите на 

общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства (примерно: жител на об-

щината, ученик в училище, пациент в болницата, и т.н.) или публично-частно партньорство. 

 

5.2.2.2. Източници на финансиране 

Възможностите за финансиране реализирането на Програмата за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община град Добрич са следните: 

 

а) Бюджетни средства 

В зависимост от планираното реализиране на мерки по енергийна ефективност, в общинския 

бюджет се залагат средствата за изпълнение на предвидените обекти за съответната година. 

 

 

 

 

 



Програма ВЕИ 2020- 2024 

www.dobrich.bg 

С т р а н и ц а  30 | 39 
 

б) Кредитни линии и заемен капитал 

Предоставят се от финансови институции (банки, фондове, търговски дружества, включително 

предприятията, предлагащи енергоефективни услуги), емисии на общински облигационни за-

еми (ценни книжа), финансов лизинг и др. Могат да се използват както за изпълнение на ця-

лостни проекти по енергийна ефективност, така и в случаите на съфинансиране на проекти. 

 

в) Безвъзмездни средства - грант или субсидия от различни фондове и международни 

програми 

 Държавен фонд Земеделие  

 Национален доверителен екофонд; 

 Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство; 

 Други. 

 

г) Други икономически механизми 

 Финансиране от трета страна 

Цялостно или частично финансиране, осигурено от предприятие за енергоефективни услуги, 

осъществяващо най-често проекта „до ключ”, въз основа на сключен договор с гарантиран 

резултат (ESCO договори). 

 Концесионна разновидност на финансирането от трета страна – по схемата “строител-

ство” (построй) – “експлоатация” (използвай) – “прехвърляне на собствеността” (предай). Тази 

форма може да бъде използвана чрез публично-частни сдружения за реализация на проекти с 

голяма обществена значимост и ефективност. 

 Финансов лизинг; 

 Емисии на общински облигационни заеми. 

 

6. ФИНАНСОВА РАМКА НА ПРОГРАМАТА 

 

Предвидените по-долу средства са индикативни на база прогнозни разходи, вкл. за консултан-

тски услуги, енергийни одити, проектиране и други от общ характер, свързани с подготовката 

за външно финансиране. 

 

Табл.11 

№ 

 

Мерки 

Необходим бюджет, х.лв., 

 

Коментар 
Местно 

финанси-

ране/Об-

щински 

бюджет 

Външно 

публ. 

Финан-

сиране 

Частно фи-

нансиране 

1. Административни     

1.1. Отчитане възможностите за използ-

ване на енергия от ВИ в общите и 

подробните градоустройствени пла-

нове 

0,00 0,00 0,00  

1.2. Облекчаване на административните 

процедури за ВИ проекти 

0,00 0,00 0,00  

1.3. Подпомагане реализирането на про-

екти, въвеждащи ВИ 

0,00 0,00 0,00  

1.4. Информационни и обучителни кам-

пании 

 

 

 

 

0,00 6 000 6 000 брошури, лек-

тори и др. 
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№ 

 

Мерки 

Необходим бюджет, х.лв., 

 

Коментар 
Местно 

финанси-

ране/Об-

щински 

бюджет 

Външно 

публ. 

Финан-

сиране 

Частно фи-

нансиране 

2. Технически     

2.1. Замяна на горива/котли, подмяна и 

реконструкция на отоплителни инс-

талации в обекти, общинска собст-

веност, изграждане на съоръжения, 

използващи енергия от ВИ; 

100 0  0  

2.2. Въвеждане на енергоспестяващи 

мерки, комбинирани с ВЕИ по отно-

шение на уличното осветление на 

територията на Община град Доб-

рич 

0 800 1000 ESCO договор 

и/или Нор-

вежки механи-

зъм 

2.3. Мерки за използване на енергия от 

възобновяеми източници и мерки за 

енергийна ефективност при реали-

зация на проекти за реконструкция, 

основно обновяване, основен ре-

монт или преустройство на сгради 

общинска собственост – прилагане 

на чл.20, ал.1-3 от ЗЕВИ; 

20 500 - 100% външно 

финансиране 

2.4. Изграждане на енергийни обекти за 

производство на енергия от възоб-

новяеми източници, по-специално 

фотоволтаици, върху покривните 

конструкции на сгради общинска 

собственост;  

0 0 1000 ПЧП 

 

6.1. Проекти, завършени в периода 2016 - 2019 г. 

 

6.1.1. Инвестиционната програма за градско възстановяване и развитие на Добрич 

(ИПГВР) 

Инвестиционната програма за градско възстановяване и развитие на Добрич е програма, която 

подкрепя реализирането на обвързани териториално и времево инвестиции чрез изпълнението 

на важни инфраструктурни проекти на стойност до 28 199 162,00 лв. в периода 2016-2024 г.   

В рамките на ИПГВР на Община град Добрич до края на 2019 г. са изпълнени следните проекти:  

- Реконструкция и модернизация на професионална гимназия по ветеринарна медицина  

„Проф. д-р Георги Павлов“ гр. Добрич; 

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сграда РДПБЗН и РСПБЗН 

гр. Добрич; 

- Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за 

икономическо развитие в Добрич (включва изграждане на ново енергоефективно 

улично осветление); 

- Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич (включва 9 

жилищни сгради); 

- Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – I (включва 

мерки за енергийна ефективност в 3 училища и 1 детска градина); 

- Реконструкция и благоустрояване на градската среда (включва изграждане на ново енер-

гоефективно улично осветление). 
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6.1.2. Други проекти  

 

- Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - Доб-

рич (включва изграждане на ново енергоефективно улично осветление); 

- Подмяна на дограма на Художествена галерия град Добрич по проект „Красива Бълга-

рия“; 

- Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ДГ №10 „Слънчице“ и Социа-

лен център на ул. „Суха река“ №37.  
 

 

 

6.2. Проекти в процес на оценяване 

- Текущ ремонт в част "Електрически инсталации" на лекоатлетическа зала от съществу-

ваща спортна сграда, намираща се в Спортен комплекс „Добротица“ град Добрич (включва 

подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоефективни осветители);  

- Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства; 

- Развитие на интегрирана система  на градския транспорт на Добрич.  

 

7. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ 
 

Очакваните ефекти от реализиране на мерките, набелязани в Програма за насърчаване изпол-

зването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община град Добрич 2020-

2024 година са: 

 Реализиране икономии на средства; 

 Създаване на устойчива местна политика в контекста на Общинския план за развитие; 

 Подобряване на енергийното управление на територията на общината; 

 По-чиста околна среда; 

 Повишаване информираността на ръководителите, специалистите и обществеността чрез 

обучения и информационни кампании – популяризиране на използването на ВИ като сим-

вол на нов мироглед и философия; 

 Постигане на демонстрационен и образователен ефект чрез популяризиране възможнос-

тите и ползите от използване на ВИ сред населението на общината; 

 Подобряване на имиджа и повишаване на „конкурентоспособността“ на общината, респ. 

общинската администрация. 

 

 

8. ОБХВАТ 

 

Настоящата Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на Община град Добрич се приема за периода 2020 - 2024 година. 

Програмата има отворен характер и в срока на действие може да се променя, усъвършенства 

и допълва вследствие измененията в законодателството на Република България, както и в за-

висимост от конкретните задачи и наличие на необходимите финансови средства. Успешното 

и активно участие на Община град Добрич в различни национални, регионални и местни про-

екти за Евроинтеграция, и сътрудничество за съвместно финансиране, ще допринесат за бър-

зото и по-обхватно постигане на поставените цели. 
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9. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

 

Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от общинските съвети, ко-

ито определят достигнатите нива на потребление на енергия от възобновяеми източници на 

територията на общината, вследствие изпълнението на програмата, пред областния управител 

и Изпълнителния директор на АУЕР. 

За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична оценка на пос-

тигнатото като се съпоставят вложените финансови средства и резултатите, което служи като 

основа за определяне реализацията на проектите. 

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за изпълнение на об-

щинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (чл.8, 

ал.2 от Наредба № РД–16-558 от 08.05.2012г). 

 

10.         ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ  

 

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ: 

Възможностите за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в рамките на общин-

ския бюджет се ограничават до алокиране на средства за подобряване на енергийните харак-

теристики на образователната и социалната инфраструктура и уличното осветление. При реа-

лизирането на мащабни инвестиции и финансирането на цялостни решения ролята на общин-

ския бюджет е само допълваща спрямо общия размер на необходимия финансов ресурс. 

 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ: 

1. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020)  

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е интегрирана оперативна програма, фи-

нансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) 

и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към 

постигане на целите на градската политика в България.  

ОПРР е разработена, за да подпомогне по-балансираното и устойчивото развитие на българс-

ките градове. Финансовата подкрепа по ОПРР е необходима, за да се преодолеят различията в 

развитието на регионите, както и да се овладеят негативните миграционни процеси към София 

и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България. Инвестициите от 

страна на ОПРР в градовете ще подпомогнат преодоляването на големите различия в страната, 

както и използването на потенциала на територията с цел финансиране на конкретни нужди и 

проблеми.  

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. e с общ бюджет от 3 млрд. лева евро-

пейско и национално съфинансиране. Програмата подкрепя реформите в няколко ключови 

сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2024 г. 

ОПРР финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазва-

нето, социалната политика и транспортната достъпност. 

Програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите чрез мерките за 

градско развитие, регионален туризъм и новите финансови инструменти. Специално внимание 

е обърнато на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно 

националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за 

пространствено развитие 2013-2025 г. Програмата предлага нови за страната подходи за из-

пълнение, основаващи се на научените уроци от предходния програмен период. Запазени и 

надградени са добрите примери и практики.  

ОПРР 2014-2020 г. подпомага развитието на полицентрична териториална система от една 

страна, а от друга – териториалното измерение на секторните политики от регионално значе-
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ние. В този смисъл, основният приоритет на оперативната програма се фокусира върху нуж-

дите и потенциала за развитие от местно значение, идентифицирани в рамките на градските 

стратегии – Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. 

Секторните приоритетни оси на оперативната програма отчитат териториалното измерение на 

секторните приоритети от Споразумението за партньорство, които допринасят за устойчиво 

регионално развитие. Секторните приоритети като регионална образователна, здравна и соци-

ална инфраструктура, регионален туризъм и регионална пътна инфраструктура не са ограни-

чени до специфични групи територии и покриват цялата територия на страната поради тяхната 

по висока значимост – регионална или национална.  

 

2. Оперативна програма “Околна среда” 2014 – 2020г. (ОПОС 2014-2020) 

 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) е една от оператив-

ните програми на Република България, изготвяни в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ 

на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тези три взаимно допълващи се при-

оритета предполагат изграждане на икономика, основана на знания и иновации, насърчаване 

на по-екологична и по- конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресур-

сите и стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално 

и териториално сближаване. ОПОС 2014 – 2020 г. е насочена предимно към изпълнение на 

приоритета за устойчив растеж на стратегията „Европа 2020“ и по-специално на следните еле-

менти от определението за устойчив растеж:  

- изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се 

използват по ефикасен и устойчив начин;  

- опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на 

биоразнообразие;  

- възползване от водещата позиция на Европа в разработването на нови екологични техно-

логии и производствени методи.  

ОПОС 2014-2020 г. допринася и за изпълнението на „Европа за ефективно използване на 

ресурсите“ – една от двете водещи инициативи (flagship initiatives) за устойчив растеж в рам-

ките на стратегията „Европа 2020“. Предвидените за финансиране дейности от оперативната 

програма са в отговор на изготвените от МОСВ, съгласувани с отговорните ведомства и одоб-

рени от МС „Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение 

на климата във фондовете за КП, ОСП и ОПР за периода 2014 – 2020 г.“ – фаза „Програмиране 

на фондовете към Общата стратегическа рамка“. Документът прилага интегриран подход за 

изпълнение на политиките за околната среда и изменението на климата и в частност за ефек-

тивно използване на ресурсите, като предлага конкретни мерки в оперативните програми за 

периода 2014-2020 г. МОСВ разработи втора фаза на Насоките – фаза „Изпълнение на Спора-

зумението за партньорство и програмите в периода 2014-2020 г. ”. ОПОС 2014-2020 г. допри-

нася за намаляване на емисиите на парникови газове в страната, което подпомага изпълнени-

ето на целта на стратегията „Европа 2020“ за 20% намаляване на емисиите на парникови газове 

спрямо нивата от 1990 г. Такива мерки са предвидени във връзка с пречистването на отпадъчни 

води от населените места, по-конкретно изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръ-

жения за третиране на утайки от ПСОВ и доставка на необходимо оборудване, вкл. на вече 

изградени ПСОВ (съгл. Концепцията за третиране на утайките от ГПСОВ на национално ниво) 

– приоритетно за подобряване на качествените им показатели, с оглед последващото им из-

ползване за енергийни цели. Прилагането на тези мерки допринася за изпълнението на Наци-

оналния план за действие по изменение на климата 2013-2020 г. (НПДИК) и респективно има 

пряк ефект за намаляване емисиите на парникови газове.  
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МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ 

1. Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство  

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ 

Програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" се финан-

сира от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Фи-

нансовият й ресурс възлиза на близо 33 млн. евро, от които 28 млн. евро са безвъзмездна по-

мощ. Това е двойно увеличение на средствата спрямо предишния програмен период, когато 

бюджетът беше в размер на 15.6 млн. евро. По програмата ще се приемат проектни предложе-

ния за ефективно използване на хидроенергийния потенциал; оползотворяване на геотермал-

ната енергия за отопление или охлаждане, както и за промишлени цели;  рехабилитация и мо-

дернизация на общинска инфраструктура; подобряване на енергийната ефективност в сгради; 

обучения по енергиен мениджмънт и други. 

За какво ще се използват средствата по новата програма: 

Общините и ВиК дружествата могат да разчитат на финансиране в размер на 3.5 млн. евро по 

процедурата за ефективно използване на хидроенергийния потенциал. Използването на гео-

термална енергия за отопление и охлаждане ще бъде подпомогнато със средства в размер на 

3.4 млн. евро. По тази процедура бенефициенти могат да бъдат държавата и общините. С 8.2 

млн. евро ще се финансират проекти за рехабилитация и модернизация на общинска инфраст-

руктура, по които могат да кандидатстват общините. За подобряване на енергийната ефектив-

ност в сгради са отделени 10.7 млн. евро. Енергийната ефективност и оползотворяването на 

геотермална енергия в промишлеността се финансира със средства в размер на 2.5 млн. евро. 

Още около 1.1 млн. евро са предвидени за малки грантови схеми за обучения. Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие ще получи 350 хил. евро за извършване на проучване за хидро-

енергийния потенциал, а Националната електрическа компания – 2.470 млн. евро за система 

за прогнозиране, контрол и управление на състоянието на ВЕЦ и язовирите. 

2. Инициатива „ЕКО-иновации”   

Инициативата подкрепя еко-иновативни проекти в различни сектори, които  целят да предот-

вратят или намалят  (негативното)  влияние върху природата и които  допринасят  за оптимал-

ната  употреба на ресурсите: разработване на продукти, техники, услуги и процеси, които на-

маляват емисиите на CO2, ефективно използване на ресурсите, насърчаване на рециклирането 

и др. Приоритетните области на програмата включват: рециклиране на материалите, сгради, 

производството на храни и напитки сектор, както и екологични бизнес. Въпреки, че ще се дава 

приоритет на МСП и частни  фирми като бенефициенти, поканата за набиране на предложения 

по програмата е отворена  за всяко юридическо лице от една от следните страни: 27  страни 

членове на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, Албания, Хърватска, Бившата Югославска 

Република Македония, Израел, Черна гора, Сърбия и Турция, други страни – не членки на ЕС 

при условия, че има влязло в сила споразумение (http://ec.europa.eu/environment/eco-

innovation). 

 

3. Програма „Хоризонт 2020" 

„Хоризонт 2020“, осмата рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и 

иновации, ще продължи от 2014 г. до 2020 г. Тя заменя Седмата рамкова програма за научни 

изследвания (7РП), която обхващаше периода 2007-2013 г. с бюджет от около 55 милиарда 

евро. „Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изслед-

вания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. По-голямата 

част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за 

представяне на предложения на състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ 

включва и финансиране за Съвместния изследователски център - научната служба на Евро-

пейската комисия; Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките 

на Договора за Евратом.  

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation
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Възможностите за финансиране по линия на „Хоризонт 2020“ са изложени в работните прог-

рами, публикувани на цифровия портал на ЕС за финансиране за научни изследвания, който е 

обновен, така че процедурите да станат по-бързи и без използване на хартия. Структурата и 

финансирането на програмата са опростени, изготвен е един-единствен набор от правила и е 

намалено бремето на финансовите проверки и одити. 

КРЕДИТНИ ЛИНИИ  

 

1. Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници 

за България (КЛЕЕВЕИ)  

Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници е разрабо-

тена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в сътрудничество с Българс-

кото правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя кредитни линии на участва-

щите български банки, които от своя страна предоставят заеми на частни дружества за проекти 

за енергийна ефективност в промишлеността и проекти за възобновяеми енергийни източ-

ници. 

Българските банки, участващи в КЛЕЕВЕИ: Пощенска Банка, Банка ДСК, Уникредит Бул-

банк, Обединена Българска Банка, Райфайзенбанк. 

2. Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) 

Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) е създадена през 2005 

г. с безвъзмездни средства от МФК и кредитен ресурс от ЕБВР с оглед осъществяване на енер-

гоефективни мерки в жилищни сгради с бенефициенти физически лица и домакинства. 

Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 50 милиона евро за 

финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят 

на утвърдени български търговски банки за отпускане на потребителски кредити за енергос-

пестяващи мерки в българските домове. Те включват: енергоефективни прозорци; изолация на 

стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; 

ефективни газови котли и термопомпени климатични системи.  

Безвъзмездното финансиране се отпуска от Международния фонд Козлодуй (МФК), който е 

основан през 2000г. със средства на Европейската комисия, страни-членки на ЕС и Швейца-

рия. МФК подкрепя финансово извеждането от експлоатация на блокове 1 - 4 на ядрената цен-

трала Козлодуй. МФК подкрепя и други инициативи в енергийния сектор, които са свързани 

с усилията по извеждането от експлоатация на ядрените мощности, в частност повишаването 

на енергийната ефективност в България. (www.reecl.org) 

3. Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за енергийна ефек-

тивност в България  

Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка се финансира чрез безвъзмездни сред-

ства от Международен фонд „Козлодуй" (МФК) и кредитен ресурс от ЕИБ, чрез подписан през 

м. декември 2006 г. меморандум между Р. България, ЕИБ и ЕБВР - в качеството и на админис-

тратор на МФК. Кредитната линия е насочена към финансиране на проекти за енергийна ефек-

тивност и възобновяеми енергийни източници за публичния и частния сектор. Кредитната ли-

ния осигурява не само финансов ресурс (кредити, комбинирани с безвъзмездна помощ), но и 

техническа помощ при планиране и осъществяване на проекта. 

 4. Фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия  

Фондът  за енергийна ефективност и възобновяема енергия в България (ФЕЕВИ) е револвиращ 

фонд, създаден с публично-частно партньорство като автономно юридическо лице, с цел фи-

нансиране на инвестиционни проекти за повишаване на енергийната ефективност в съответс-

твие с приоритетите в националните дългосрочни и краткосрочни програми по енергийна 

ефективност, приети от Министерския съвет.  

http://beerecl.com/
http://www.reecl.org/
http://www.reecl.org/bg/about_us.php
http://www.reecl.org/
http://www.reecl.org/bg/about_us.php
http://www.reecl.org/
http://www.eib.org/products/loans/kids/index.htm
http://www.bgeef.com/displaybg.aspx
http://www.bgeef.com/displaybg.aspx
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Основния капитал на ФЕЕВИ се формира от средства предоставени от Глобалния екологичен 

фонд на ООН, Правителството на Р България, средства от двустранни (правителствени) даре-

ния и средства от други дарители, частни предприятия.  Фондът е структуриран е като само-

финансиращ се търговски механизъм и съсредоточава усилията си върху подпомагане на ин-

вестициите в енергийна ефективност и върху поощряване развитието на работещ пазар на 

енергийна ефективност в България. Основната екологична цел на ФЕЕВИ е да подпомага 

идентифицирането, разработването и финансирането на осъществими проекти за подобряване 

на енергийната ефективност, водещи до намаляване на емисиите от парникови газове в атмос-

ферата. Основен принцип в управлението на ФЕЕВИ е публично-частното партньорство. Фон-

дът следва ред и правила, разработени с техническата помощ, предоставена от Световната 

банка и одобрени от Българското правителство. (www.bgeef.com) 

 

5. Националният Доверителен ЕкоФонд (НДEФ) 

Фондът е създаден през м. октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение “Дълг срещу 

околна среда” между Правителството на Конфедерация Швейцария и Правителството на Ре-

публика България. 

Съгласно чл. 66, ал.1 на Закона за опазване на околната реда, целта на Фонда е управление 

на средства, предоставени по силата на суапови сделки за замяна на “Дълг срещу околна 

среда” и “Дълг срещу природа”, от международна търговия с предписани емисионни единици 

(ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни 

дейности както и на средства, предоставени на база на други видове споразумения с междуна-

родни, чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване 

на околната среда в Република България. 

Фондът допринася за изпълнение на политиката на Българското правителство и поетите от 

страната международни ангажименти в областта на опазване на околната среда. 

Националният Доверителен ЕкоФонд е независима институция, която се ползва с подкрепата 

на българското правителство. 

Националният Доверителен ЕкоФонд финансира проекти в четири приоритетни области: 

 Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото 

 Намаляване замърсяването на въздуха 

 Опазване чистотата на водите 

 Опазване на биологичното разнообразие  

 

www.ecofund-bg.org 

 

 

ФОРМИ НА ПУБЛИЧНО ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 
 

1. Договори “до ключ” 

При този вид взаимоотношения, публичния сектор предоставя правата и задълженията на 

частния сектор да проектира, изгради и експлоатира съоръжение за определен период. Пред-

мет на договора може да са инсталации за производство на енергия, системи за ефективно 

използване на енергията в обществения сектор, системи за контрол и мониторинг разхода на 

енергия и горива и други. 

Финансирането на изпълнението на проекта може да се извърши изцяло от страна на пуб-

личния сектор, като частния сектор заплаща “такса” за експлоатирането или да бъде осигурено 

от страна на частния сектор, като изплащането на направената инвестиция е за сметка на съ-

бирането на “такси” или други взаимния.  

 

2. ЕСКО договори 

ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко години. ЕСКО 

компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги. Основ-

http://www.bgeef.com/
http://www.ecofund-bg.org/
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ната им дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване на енерго-

потреблението. Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички разходи 

за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата икономия 

в периода, определен като срок на откупуване. За клиента остава единствено задължението да 

осигури средства за годишни енергийни разходи, равни на правените от него преди внедрява-

нето на енергоефективните мерки. За да се изпълни тази услуга, между възложителя и изпъл-

нителя се сключва специфичен договор, наречен ЕСКО договор - договор с гарантиран резул-

тат. Договорът с гарантиран резултат е специфичен търговски договор, регламентиран с чл. 21 

от Закона за енергийната ефективност. При този вид договаряне целият финансов, технически 

и търговски риск се поема от ЕСКО компанията.  
 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Инвестициите в „зелена енергия” и ВЕИ са единствения възможен подход за ограничаване на 

енергийното потребление от конвенционалната енергетика. Налице са редица механизми и ин-

струменти в ЕС и в частност България за подкрепа на ВЕИ. Въпреки тяхната значимост те не 

могат да се конкурират с традиционните енергийни източници без значителни финансови суб-

сидии. В условията на засилваща се конкурентна борба и тежки финансово-икономически ус-

ловия основните предизвикателства са: 

• Неблагоприятна пазарна структура – обуславя се от високите капиталови и производствени 

разходи, в сравнение с тези в конвенционалната енергетика; 

• Нестабилна политика и регулативна среда в тази област; 

• Липса на достатъчно финансови ресурси за достигане на индикативната цел. 

Преодоляването на изброените предизвикателства изисква целенасочена, добре структуриран 

и пазарно ориентирана финансова и политическа подкрепа. Реализирането на мерки за енер-

гийна ефективност и ВЕИ биха превърнали Община град Добрич от голям енергиен консума-

тор в атрактивна и модерна община с високо качество на живот, следваща принципите на ус-

тойчивото развитие. 
Увеличаването на производството и потреблението на енергия от ВЕИ ще доведе до редица 

ползи за общината ни: 

• Ограничаване на енергийната зависимост и подобряване на сигурността на енергийните 

доставки; 

• Повишаване на конкурентоспособността на индустрията и секторите, разработващи техно-

логии за оползотворяване на ВЕИ; 

• Намаляване на емитирането на вредни замърсители; 

• Подобряване на икономическите и социални възможности за регионално развитие. 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА И ИЗТОЧНИЦИ 
 

1. Закон за енергетиката; 

2. Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници; 

3. Закон за устройство на територията; 

4. Закон за местните данъци и такси; 

5. Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници съгласно модела за 

националните планове за действие в областта на енергията от ви съгласно посоченото в 

директива 2009/28/ЕО на европейския парламент и на съвета; 

6. Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енер-

гийни източници 2005-2015 година; 

7. Директива 2009/28/ЕО от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници;  

8. Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за периода 

2008-2020 г.; 

9. Регионален план за развитие на северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020г.; 

10. Сдружение Съюз на производителите на екологична енергия – BG: http://www.eco-energy-

bg.eu; 

11. Наръчник за строителни специалисти. Курс за повишаване на квалификацията по енер-

гийно обновяване на сгради с използване на възобновяема енергия 

http://www.bcci.bg/resources/files/RAKOWODSTWO.pdf; 

12. Renewable energy resources: http://www.free-energy-bg.info; 

13. Българска асоциация за биомаса: http://www.bab-bg.com; 

14. Наредба № 16 - 27 от 22 януари 2008 г. за условията и реда за извършване на оценка за 

наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми 

и/или алтернативни енергийни източници; 

15. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 година на общинския план за 

развитие на община град  Добрич: http://www.dobrich.bg 

16. Национален статистически институт: http://statlib.nsi.bg; 

17. Анализ и препоръки към енергийното планиране с фокус върху общинския сграден фонд 

на Община град Добрич до 2030 г. – ЕнЕфект – Център за енергийна ефективност; 

18. Агенция за устойчиво енергийно развитие: http://www.seea.government.bg; 

19. Указания за изготвяне на общински програми за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива: http://www.seea.government.bg/documents/ukazania-

04-06-FINAL.doc. 
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