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ЕИП Европейско икономическо пространство 
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ЗТДСОГГ Закона за териториалното деление на Столична община и на 

големите градове 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ЗЧАВ Закон за чистотата на атмосферния въздух 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ИНПЕК Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата 

КПД Коефициент на полезно действие 

КФ Кохезионен фонд 

МАР Международна асоциация за развитие 

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

МБВР Международна банка за възстановяване и развитие 

МБТ Механично-биологично третиране 

МГ Математическа гимназия 

МОН Министерство на образованието и науката 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МСП Малки и средни предприятия 

МФК Международна финансова корпорация 

МФР Многогодишна финансова рамка 

МЦУИС Международен център за уреждане на инвестиционни спорове 

НДЕФ Национален доверителен „Екофонд“ 

НКЖИ Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 

НПВУ Национален план за възстановяване и устойчивост 
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НСИ Национален статистически институт 
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ООН Организация на обединените нации 

ОП Оперативна програма 

ОРУ Открита разпределителна уредба 

ОУ Основно училище 

ОУП Общ устройствен план 

ПАВЕЦ Помпено-акумулираща водноелектрическа централа 

ПБМФ Параходство „Български морски флот“ 

ПГ Парникови газове 

ПМГ Природоматематическа гимназия 

ПЧМВ Поддържане чистотата на морските води 

ПЧП Публично-частно партньорство 

РЗП Разгъната застроена площ 

РПМ Републиканската пътна мрежа 

РСУО Регионална система за управление на отпадъците 

СК Спортен комплекс 

СО Селищно образувание 

СУ Средно училище 

СУЕО Средно училище с езиково обучение 

ТАЕ Териториално-административна единица 

ТЕЦ Топлоелектрическа централа 

ТП ДГС Варна Териториално поделение „Държавно горско стопанство“ – Варна 

ТУП Териториално устройствено планиране 

УПИ Урегулиран поземлен имот 

ФЕЕВИ Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ 

ФЕЦ Фотоволтаична електроцентрала 

ФНИ Фонд „Научни изследвания“ 

ФтЕЦ Фотоволтаична електрическа централа 
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ХНИ Хуманитарни науки и изкуства 

ЦСП Централа за спешно повикване 

FUA Функционален градски район 

LED Светодиодно осветление 

PVT Фотоволтаичен термичен колектор 

RDF Модифицирани горива, получени от отпадъци 
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИНЦИПНИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИЛОЖИМИ 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

Настоящата дългосрочна програма е разработена на основание на разпоредбите на 

Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Той регламентира правата и 

задълженията на органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление, при 

провеждането на политиката в областта на насърчаването на производството и 

потреблението на енергия от възобновяеми източници. Според чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗЕВИ и вземайки предвид приоритетите и целите заложени в Интегрирания план в 

областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г., кметовете на 

общини са задължени да разработят общински дългосрочни и краткосрочни програми 

за използването на енергията от възобновяеми източници. 

Европейският съюз (ЕС) има за цел да бъде световен лидер в борбата с изменението на 

климата и в тази връзка се стреми да постигне целите на споразумението от 

Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 

(COP 21) в Париж, като същевременно осигурява чиста енергия в целия Съюз. За да 

изпълни този ангажимент, ЕС определи следните обвързващи цели за климата и 

енергетиката за 2030 г., както следва: 

• Намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 40% в сравнение 

с 1990 г.; 

• Повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) до поне 32.5%; 

• Увеличаване на дела на енергия от възобновяеми източници (ВИ) до поне 32% от 

брутното крайно потребление на енергия в ЕС; 

• Осигуряване на минимум 15% ниво на междусистемна електроенергийна 

свързаност между държавите членки. 

Зеленият преход заема водещо място в Плана за възстановяване и устойчивост, като 

концентрира 40.2% от общите предвидени разходи. По този начин България допринася 

за изпълнение на общоевропейските цели за постепенна декарбонизация. При това, 

усилията са насочени в три основни направления:  

i. Създаване на условия за ускорено внедряване на възобновяеми енергийни 

източници и водород; 

ii. Засилени действия за повишаване на енергийната ефективност на икономиката;  

iii. Устойчива мобилност. 

Делът на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на 

енергия възлиза на 21.6% през 2019 г., като този показател страната продължава да се 

представя по-добре от ЕС (18.9% средна стойност за ЕС през 2019 г.), надхвърляйки 

значително и националната цел по стратегия „Европа 2020“ (16% за 2020 г.). Стремежът 

за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. обаче предполага 

значителни допълнителни усилия за повишаване на дела на енергията от възобновяеми 

източници в брутното крайно потребление на енергия. 

За постигане на националната цел за дял на енергията от ВИ в брутното крайно 

потребление на енергия до 2030 г. (27.09%) е прогнозирано следното разпределение по 

сектори: 

• 30.33% дял енергията от ВИ в сектор електрическа енергия; 
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• 42.60% дял енергията от ВИ в сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане; 

• 14.20% дял енергията от ВИ в сектор транспорт. 

По отношение на измерението „Декарбонизация“ България ще положи усилия да 

увеличи дела на енергия от ВИ в брутното крайно потребление на енергия и да намали 

емисиите на ПГ. Също така в случай на необходимост за постигането на поставените 

цели след 2025 г. е възможно провеждането на търгове за допълнителен капацитет за 

енергия от ВИ при отчитане на пазарните условия. Предвижда се използването на 

биомаса да се увеличи във всички сектори: електрическа енергия, топлинна енергия и 

енергия за охлаждане и транспорт. Предвидените промени в сектор транспорт ще имат 

значително отражение за развитието на енергията от ВИ, както и за намаляване на 

емисиите на ПГ. По-конкретно, България ще насърчава въвеждането и използването на 

електрически и хибридни превозни средства в обществения и частния транспорт, а в 

големите градове се предвижда създаването на ниско емисионни зони. Тези мерки, наред 

с други, ще допринесат за значително намаляване на емисиите на ПГ в България. 

Законът за енергията от възобновяеми източници е основният нормативен акт, който 

урежда обществените отношения в областта на енергията от ВИ. С този закон и 

подзаконовата нормативна уредба към него са транспонирани изискванията на 

Европейските нормативни актове. 

Настоящият документ е изцяло разработен в съответствие с европейските нормативни 

актове, свързани с производството и потреблението на енергия, произвеждана от ВЕИ и 

транспонирани в българското законодателство. Основна роля играят следните 

европейски директиви: 

• Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30.05.2018г. 

за изменение на двете главни директиви, касаещи сградната енергийна ефективност. С 

измененията е поставена основата на краткосрочно (до 2030 г.), средносрочно (до 2040 

г.) и дългосрочно (до 2050 г.) планиране на политиките на ЕС и страните членки; 

• Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и Съвета за насърчаване 

използването на енергия от ВИ; 

• Директива 2006/32/ЕС относно крайното потребление на енергия и 

осъществяване на енергийни услуги; 

• Директива 2004/8/ЕС за насърчаване на ко - генерацията; 

• Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и Съвета въвеждаща 

Европейска схема за търговия с емисии на парникови газове; 

• Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно насочването 

на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт; 

• Директива 2002/91/ЕО за енергийните характеристики на сградите; 

• Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и Съвета за насърчаване 

производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни 

източници на вътрешния електроенергиен пазар. 

Понастоящем България провежда целенасочена политика за развитието на сектор 

енергия от ВИ. През годините са въведени различни схеми за подкрепа, за да се 

гарантира, че производството и потреблението на енергията от ВИ ще се развие, така че 

значително да допринесе за сигурността и разнообразието на енергийните доставки, 

конкурентоспособността, опазването на околната среда и климата, регионалното 
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развитие и използването на нови технологии. 

За насърчаване производството и потреблението на енергията от ВИ са въведени 

комплекс от регулаторни, административни и финансови мерки. 

В сферата на енергетиката, енергийната ефективност и използването на енергията от ВИ 

ЕС споделя своите компетенции със страните членки. Поради големия обхват на тази 

политика, в този случай ЕС прилага принципа на субсидиарност, с което европейските 

нормативни актове за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми 

източници биват транспонирани в българското законодателство, което от своя страна е 

съставено от следната законова и подзаконова нормативна рамка: 

• Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ); 

• Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ); 

• 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 чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ); 

• Закон за управление на отпадъците (ЗУО); 

• Закон за горите (ЗГ); 

• Закон за водите (ЗВ); 

• Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА); 

• Закон за почвите (ЗП); 

• Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ); 

• Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г. за условията и реда за издаване, 

прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от 

възобновяеми източници; 

• Наредба № РД-16-869 от 02 август 2011 г. за изчисляването на общия дял на 

енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и 

потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта; 

• Наредба № РД-16-558 от 08 май 2013 г. за набирането и предоставянето на 

информация чрез Националната информационна система за потенциала, производството 

и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България; 

• Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение 

на електрическа енергия; 

• Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за актовете и протоколите по време на 

строителството; 

• Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми (ЗООС); 
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• Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (ЗООС); 

• Наредба № 6 от 09 юни 2004 г. за присъединяване на производители и 

потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната 

електрически мрежи; 

• Национален план за възстановяване и устойчивост; 

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

2021-2030 г.; 

• Националния план за действие за енергията за горските биомаси 2018-2027 г.; 

• Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на 

националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.; 

• Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион 2021-

2027 г.; 

• Областна стратегия за развитие на Област Варна 2014-2020 г.; 

• Програма за енергийна ефективност на Област Варна за периода 2020-2030 г.; 

• План за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 г. (проект); 

• Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012-2020 г.; 

• Общинска програма за опазване на околната среда 2019-2023 г.; 

• ОУП Варна. 
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II. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ВАРНА 
 

1. Географско местоположение. Административен център. 

Община Варна е разположена в Североизточната част на Република България и 

източната част на Област Варна. Общинският център гр. Варна отстои на разстояние 465 

км от столицата София. Площта на Община Варна е 237.5 км2, от които гр. Варна и 

курортите заемат 80 км2, 15 км2 се падат на Варненското езеро, 61 км2 са гори и 4 км2 са 

заети от пристанищата и магистралите. Във физикогеографско отношение Общината 

попада в източната част на Дунавската равнина, а югозападната й част се включва в 

границите на Предбалкана. 

На изток Общината граничи с Черно море, на север – с Община Аксаково, на запад – с 

Община Аксаково и Община Белослав, на юг – с Община Аврен. 

Град Варна е административен център на Община Варна и Област Варна, и център на 

Североизточния район от ниво 2 (по смисъла на ЗРР). Варна е най-големият град в 

Северна България и на българското крайбрежие на Черно море. Градът е разположен на 

брега на Черно море, на северния и на западния бряг на Варненския залив, край 

Варненското езеро. Град Варна има важно транспортно, логистично, административно, 

културно, академично и икономическо значение както за района, така и в национален и 

международен контекст. 

Определен е за функционален градски район (FUA), съгласно класификацията на 

европейските градове. 

Фигура № 1. Географско положение на гр. Варна 

 

Източник: Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023 г. 

През гр. Варна преминават следните магистрали и главни пътища: АМ „Хемус“ (А-2, 

Е8) от запад, АМ „Черно море“ (А-5, Е3) от юг и път I-9 (Е14) от север. Важен 

транспортен възел се явява летище „Варна“. Най-южната и централната част на града се 

свързват посредством Аспаруховия мост. 

Южно от протока, свързващ залива и езерото, са разположени кварталите „Аспарухово“ 
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и „Галата“. На северния бряг се намират промишлената зона и пристанищният комплекс. 

Североизточно от тях са централната градска част с историческия център и централните 

плажове. 

Безспорно предимство от геопространственна гледна точка е излазът на Черно море чрез 

Варненския залив, формиран между носовете „Св. Георги“ и „Галата“. В комбинация с 

общия наклон на релефа на района в западно-източна посока, ориентацията на 

хидрографската мрежа в същата посока, както и сравнително слабата разчлененост на 

брега, това са сред основните природогеографски фактори, обусловили специфичната 

пространствена конфигурация на историческото ядро на съвременната урбанизирана 

територия на гр. Варна. Склонът на Франгенското плато е естественото ограничение на 

север-северозапад, както и Варненското езеро на юг. 

2. Релеф 

Основната част от територията на Община Варна е разположена в Дунавската равнина, 

а югозападната й част попада в границите на Предбалкана. Централната част на 

територията е заета от обширна низина, формирана между Франгенското и Авренското 

плато, от двете страни на Варненския лиман и канала „море – езеро“. 

Средната надморска височина в района на Общината е между 30 и 40 м. Централната 

част на Община Варна е разположена в обширна низина, формирана между 

Франгенското и Аверското плато, от двете страни на Варненския залив и канала „море 

– езеро“. 

Варненското езеро и изкуствено прокопания канал „езеро – морски залив“ разделят 

Общината на северна и южна част. Около тях се е оформила обширна низина, с равнинен 

релеф, който само на места е усложнен от ясно изразени хълмове. 

Наклоните на терасите са от полегати около южния бряг на езерото и кв. „Аспарухово“ 

и наклонени при кв. „Галата“, местности „Зеленика“ и „Ракитника“, до стръмни и много 

стръмни в части от местността „Прибой“, курортна зона „Прибой“ и района около хижа 

„Черноморец“. В южната и югоизточна част (до пътя „Варна – Златни пясъци“) 

преобладават места с надморска височина 20-40 м и полегати и наклонени терени. 

Югоизточната част от територията на Общината включва североизточните разклонения 

на Авренското плато. 

Крайбрежната зона почти по цялото си протежение представлява висок и стръмен, на 

места почти отвесен скат, образуван от морската абразия, като в района на нос „Галата“ 

има активно свлачище. В района на курортна зона „Прибой“, хижа „Черноморец“ и 

източно от Галата има пясъчни плажове. 

На север територията на Община Варна включва най-стръмните части на Франгенското 

плато, разположено между Варненската низина и долината на река Батова. Стръмните 

му откоси минават северно от града, като най-високата точка в тази част е 356 м 

надморска височина. На север платото придобива по-монотонен характер, като 

постепенно намалява височината си. В югоизточна посока се включват североизточните 

разклонения на Авренското плато, чиято височина надхвърля 200 м. 

Крайбрежната зона в района на курортните комплекси „Златни пясъци“, „Ривиера“ и 

частично „Чайка“ представляват ниска равна тераса със сравнително широки плажове. 

В северната част на „Златни пясъци“, в част от „Чайка“, в районите на курортен 

комплекс „Св. Св. Константин и Елена“ и Морската градина брегът завършва с висок и 

стръмен, на места почти отвесен, скат образуван от морската абразия преди 

провеждането на брегоукрепителните мероприятия. 
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Старата градска част на Варна е разположена на равнинен терен, който преминава 

амфитеатрално във височина към жилищните квартали. Преходът е плавен и малко 

забележим. Сравнително по-голяма е надморската височина на жилищните комплекси 

„Младост“, „Изгрев“ и „Владислав Варненчик“. На сравнително полегат терен и със 

северна и североизточна ориентация е изграден кв. „Аспарухово“. Най-високите му 

части не надвишават 60 м. Кварталите „Галата“ и „Виница“ са изградени съответно на 

Авренското и Франгенско плато, на слабо наклонени терени и източна и североизточна 

ориентация. 

3. Климат 

В климатично отношение Община Варна попада в континентално-средиземноморската 

климатична подобласт на Дунавската равнина. Климатът е преходно-континентален, с 

изразено средиземноморско влияние. Специфични климатични фактори са 

микрорелефните особености на територията и климатообразуващата роля на Черно 

море. 

Районът притежава своеобразен климат. Той е омекотен от близостта и влиянието на 

водните басейни – Черно море, Варненското и Белославското езеро. Зимата е 

сравнително мека, лятото - прохладно, а есента - продължителна и топла. 

Климатът на Община Варна е формиран под влияние на местоположението (географски 

координати 43о12' С.Ш. и 27о65' И.Д.) и циркулацията на въздушните маси. Специфични 

климатични фактори са микрорелефните особености на територията и 

климатообразуващата роля на Черно море. Влиянието на морето се усеща в една ивица 

от крайбрежната част, достигаща до 12-13 км навътре в сушата. В зависимост от релефа 

тя може да достигне значително по-навътре. Такъв е случаят с Варненското езеро, 

каналът „езеро – море“, както и склоновете на Франгенското и Авренско плато, спуснати 

към низината, образувана край езерото. Така комплексно тези релефни елементи са 

образували коридор, по който влиянието на морето, при благоприятни климатични 

условия, достига до 20 км. 

Климатичната зона, в която попада Община Варна, съгласно Наредба № Е-РД-04-2 от 

22.01.2016 г., за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на 

сградите е 1. 

Таблица № 1. Изчислителни климатични данни за Община Варна 

Климатична 

зона 1 
Северно Черноморие 

Отоплителен 

сезон 

Начало: 21 

октомври 

Край: 20 април 

Изчислителна външна температура -11.0°C 

Денградуси при средна температура в сградата 

19 °C 
2,400 

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

Брой изчислителни дни в месеца 

 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Средна месечна температура, °C 

 1.9 2.7 5.1 10.2 15.6 20.2 23.7 22.3 19.0 13.8 9.0 4.3 
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Средна месечна относителна влажност, % 

 78.0 74.0 70.0 70.0 73.0  

Среден интензитет на пълното слънчево греене по вертикални повърхности, W/м2 

Север 22.9 34.8 47.7 63.6 77.7 84.3 83.7 75.9 60.7 40.9 26.1 20.2 

Изток 40.4 59.2 68.4 85.5 108.3 122.0 126.4 126.2 104.5 68.0 45.8 36.6 

Запад 40.4 59.2 68.4 85.5 108.3 122.0 126.4 126.2 104.5 68.0 45.8 36.6 

Юг 72.7 95.9 87.5 83.7 90.5 97.4 104.9 126.5 133.7 104.3 80.6 67.8 

Хоризонтална 

повърхност 
50.1 81.2 109.0 149.7 194.1 218.0 226.5 219.7 166.5 97.2 58.3 43.9 

Източник: НСИ 

Атмосферното налягане в Община Варна е средно 1,011.8 hPa, средната температура на 

въздуха 13.5оС, абсолютната максимална е 35.2оС, а абсолютната минимална – 10.8оС. 

(Таблица № 2). Годишната сума на валежите на територията на Общината възлиза на 

545 мм. Зимата е сравнително топла и снежната покривка не се задържа за 

продължителен период от време. Характерни за района са умерените и силните ветрове 

– средногодишната скорост на вятъра е около 3.5 м/с. През зимата преобладават ветрове 

от северозападна и северна посока, а през лятото – от северозападна, източна и 

североизточна посока. 

Таблица № 2. Атмосферно налягане, температура и влажност на въздуха в Община 

Варна 

Атмосферно 

налягане – средно, 

hРа 

Температура на въздуха 
Относителна 

влажност на 

въздуха, % Средна, °С 
Максимална 

абсолютна, °С 

Минимална 

абсолютна, °С 

1,011.8 13.5 35.2 -10.8 72 

Източник: НСИ 

Данни за валежите на територията на Община Варна са представени в Таблица № 3. 

Таблица № 3. Валежи, отчетени от метеорологична станция „Варна“ 

Валежи Брой на дните с: 

Годишна 

сума, мм 

Валеж > 

0.1 мм 

Гръмотевици Мъгла Снежна 

покривка 

Облачност 

< 2 

Облачност 

> 8 

545 96 28 12 9 56 99 

Източник: НСИ 

Близостта на гр. Варна до морето е причина за локална циркулация на приземния слой 

въздух – т.нар. бризова циркулация. Като явление с климатично значение бризовата 

циркулация започва да се утвърждава от средата на пролетта. Максималното й развитие 

се проявява през юли и август, когато почти половината дни са с бризова циркулация. 

Продължава до октомври. Бризът е устойчиво проявяващ се локален вятър с редовна 
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двукратна смяна на посоките в рамките на денонощието. 

Слънчево греене 

В района на Варна има средно годишно около 2,300 слънчеви часа, като през месец юли 

те са 333, а през месец декември – 74 часа. Сумарната слънчева радиация през месец юли 

е 19.5-20.0 kcal/см2, а през декември 3.0-3.5 kcal/см2. Годишната сумарна слънчева 

радиация е 361 kcal/см2, а годишният радиационен баланс е 152 kcal/см2. На плажната 

ивица сумарната радиация е малко по-голяма. Този параметър има слабо влияние върху 

разпространението на замърсителите, но играе по-значителна роля при разграждането 

на някои замърсители. 

4. Баланс на териториите 

Територията на Община Варна възлиза на 237,485 дка. Разпределението на територията 

по вид е представена в рамките на Таблица № 4. 

Таблица № 4. Баланс на територията на Община Варна 

ТАЕ 
Общо, 

дка 

Територия по вид, дка 

Земеделска Горска 

Населени 

места и други 

урбанизирани 

територии 

Водни 

течения 

и водни 

площи 

За добив 

на 

полезни 

изкопаеми 

За транспорт и 

инфраструктура 

Област 

Варна 
3,822,248 2,278,549 1,155,012 275,846 74,661 4,538 33,642 

Община 

Варна 
237,676 61,771 69,796 82,181 15,654 1 4,225 

Източник: НСИ 

Фигура № 2. Баланс на територията на Община Варна по вид 

 

Източник: НСИ 

5. Води и водни ресурси 

На територията на Община Варна най-значим естествен водоем е Варненското езеро, а 

по-незначителни са 10 (десет) дерета с дължина между 0.7 и 12 км (Игнатиевско, в с. 

Тополи, Владиславовско, Максуденско, Звездишко, Галатейско, дере-канал по бул. 
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„Царевец“, Винишко дере, Евксиноградско дере и други). Варненското езеро се намира 

в непосредствена близост до гр. Варна. Свързано е с Варненския залив и Белославското 

езеро чрез изкуствени канали. 

Варненското езеро е крайбрежно лиманно езеро с естествен произход. В миналото е било 

сладководен басейн с незначителна връзка с Белославското езеро на запад и със слаб 

отток към морето. През 1909 г. се прокопава първия канал между Варненското езеро и 

морето. До 1923 г. Белославското езеро е закрит сладководен лиман, в който се влива р. 

Провадийска. След прокопаването на навигационен канал нивото в езерото спада с 

около 1.5 м, солеността се увеличава до 8%о. Заблатените участъци по бреговете на 

езерото се пресушават. През 1976 г. е прокопан нов по-дълбок и широк канал, в 

следствие на което солеността нараства до 15%о на повърхнините и до 17%о в 

придънните слоеве. Дължината на езерото е 13 км (от които 8.5 км са в границата на 

Общината), а ширината му – 1.3-3.8 км, с повърхност 17.4 км2, средната дълбочина – 9.8 

м и максимална дълбочина 19 м, обем 165.5 млн. м3 вода. В езерото се вливат 

Провадийска река, река Девня, Игнатиевска река, Константиновска река и 

Пейнерджикски дол. В миналото е било богато на риба. Има голямо транспортно 

значение – използва се като плавателен канал до пристанище „Варна – Запад“. 

Зоната на влияние, в по-голямата си част, разполага с чисти пресни повърхностни и 

подземни води за водоснабдяване на населението, с достатъчно технологични води за 

производствените дейности в агломерацията „Варна – Белослав – Девня“, както и с води 

за развитие на места на поливно земеделие. 

На територията на Община Варна са установени следните водоносни хоризонти: 

• Горно-юрски-валанжински (малм-валанжски) – разпространен е по цялата 

територия на Общината; 

• Еоценски – разпространен е по цялата територия на Общината; 

• Средномиоценски – разпространен е в южните части на Общината и в 

очертанията на гр. Варна; 

• Сарматски – в границите на Община Варна е застъпен само в южните части на 

Франгенското плато; 

• Води в кватернерните отложения – в крайезерните низини, в терасите на 

долните течения на деретата, в делапсивните материали на Черноморския бряг, в 

крайморски пясъчни ивици. 

6. Почви 

На територията на Община Варна са формирани 2 (два) основни типа зонални почви и 6 

(шест) типа азонални почви. Към зоналните почви спадат сивите горски и черноземните 

почви. Към азоналните почви се отнасят: делувиалните, алувиалните наносни, плитките, 

антропогенните, торфените почви и солончаци. 

Почвената характеристика на общинската територия се определя от преобладаващия дял 

на черноземните и сиви горски почви. Те са представени от своите разновидности, 

запазващи общите черти на основния тип. От черноземните най-разпространени са: 

карбонатни черноземни, типични черноземни, излужени черноземни и оподзолени 

черноземни. Сивите горски почви заемат високите части на общинската територия и 

основните представени типове са: тъмносиви и светлосиви горски почви. Всички тези 

видове почви са подходящи за отглеждане на голямо разнообразие от агро-култури 

(зърнени, технически и т.н.) и това определя голямото им значение за стопанството на 
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Общината. 

Преобладаващата част от почвите върху земеделските земи са представени от 

черноземите – карбонатни, типични и излужени. Най-голямо разпространение на 

територията на Община Варна имат тъмносивите горски почви – 48.9%, следвани от 

сиви горски почви – 33.2%, хумусно карбонатни – 13.8%, и светлосиви горски почви – 

4.1%. 

Общото количество на почвения ресурс в държавния горски фонд по площ на 

територията на Община Варна е 6,249.5 ха. Разпределението по видове почви е, както 

следва: светлосива горска почва – 259.3 ха, сива горска почва – 2,072.6 ха, тъмносива 

горска почва – 3,056.1 ха, хумусно карбонатна горска почва – 861 ха. 

7. Полезни изкопаеми и минерални води 

Територията на Община Варна е бедна на полезни изкопаеми – едва 6% от общата й 

повърхност се използва за добив на полезни изкопаеми. 

➢ Нерудни залежи 

Лечебна кал 

С важно значение за стопанското развитие е находището на лечебна кал във 

Варненското езеро, запасите, от което възлизат на 2,000,000 м3. Плавателният канал 

„Варна – Девня“ застрашава находището от замърсяване, което ще е пагубно за 

свойствата на това природно богатство. 

Морско-езерни пясъци 

От момента на прокопаване на канал 1 „море – езеро“ през 1976 г. в западната част на т. 

нар. „Остров“ се разработва кариера за пясъци от морско-езерен тип. Запасите са в пряка 

връзка с драгажните работи по поддръжката на навигационните параметри на фарватера 

за пристанище „Варна – Запад“. Значително попълване с нови количества са възможни 

от удълбочаване на фарватера (за въглищното пристанище на ТЕЦ „Варна“) до 

дълбочина 15 м. 

Формовъчна пръст 

Представляват интерес запасите от формовъчна пръст, установени над местността 

„Боровец“, които се използват за нуждите на машиностроенето. Находището на 

формировъчна пръст не е разработено. 

➢ Рудни залежи 

Като рудопроявления могат да бъдат споменати следите от манган, установени в т.н. 

„Русларска свита“, където са установени 3 (три) рудоносни хоризонта. Не са проучвани 

с цел промишлена експлоатация. 

Газонаходища и газови извори 

Особено внимание заслужава метаново газово находище „Галата“, разработвано от 2003 

г., със запаси около 1.5-2 млрд. м3 газ. Находището е установено на дълбочина 1,000-

1,030 м. Според концесионния договор, количеството на добивания газ възлиза на около 

400 млн. м3 годишно. Според други източници, находището на природен газ „Галата“ 

може да осигурява около 1.42 млн. м3 газ на ден или около 10% от потребностите на 

българския пазар от природен газ. 

В границите на Община Варна газовите извори се срещат северно от Варненския залив. 

Газовите извори в морето срещу к.к. „Златни пясъци“ са на около 1 км от брега. Те са 
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подобни на газовите извори „Зеленка“, намиращи се на 270 м от едноименната хижа в 

близост до н. Калиакра. Газовите извори „Златни пясъци“ съществуват повече от 45 

години с видимо непроменен дебит. Сходството в химическите състави на газовите 

смеси от олигоценски газови находища и газовите извори показват, че газовите извори 

е възможно да са следствие разрушено находище от споменатите по-горе разломи. 

➢ Минерални води 

Минералните води на територията на Община Варна са значителен природен ресурс с 

рекреационно, балнеоложко и термоенергийно естество. Съществуват три водоносни 

хоризонта със стопанско значение – горноюрско-валанжски водоносен хоризонт, 

еоценски водоносен хоризонт и миоценски водоносен хоризонт. 

Подземните води от малмоваланжския хоризонт са с напорен характер и на много места 

се самоизливат на повърхността. В гр. Варна температурата на тези води е около 50 °С, 

в другите области от територията на Община Варна – по-ниска. Еоценският водоносен 

хоризонт е напорен. Температурата на водата е 11-12°С в зоната на подхранване и 26-

36°С в района на Черноморското крайбрежие. 

Органът, който издава разрешения за водовземане от минералните води за територията 

на Община Варна, е Басейнова дирекция за управление на водите „Черноморски район“. 

Таблица № 5. Експлоатационни ресурси за подземни води от малмоваланжския 

водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°С – Област Варна, Област 

Добрич и Област Шумен 

Воден обект 

Експлоатационни ресурси 

от минерална вода 
Температура  

Експлоатационни ресурси 

от хидротермалната 

енергия 

QER1 QER2 QER3 °C Q (л/с) (t °C) 
GЛ екс 

(KJ/с) 

Малмоваланжски 

водоносен хоризонт 

– Област Варна, 

Област Добрич и 

Област Шумен, 

изключителна ДС 

1,507.2 1,004.8 - 20.2 – 55.0 2,512 25 263,132 

 2,512      

Източник: Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023 г. 

Район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен 

хоризонт с температура, по-висока от 20°C, участък „Варна – Област Варна, Община 

Варна“ към момента е разкрит с 29 броя сондажи. 

Със Заповед № РД-930/ 14.12.2012 г. на министъра на околната среда и водите са 

утвърдени експлоатационните ресурси за Район „Варненски басейн“, подземни води от 

еоценския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°С (Област Варна и Област 

Добрич), които са изключителна държавна собственост. 

Таблица № 6. Експлоатационни ресурси за подземни води от еоценския водоносен 

хоризонт с температура по-висока от 20°С – Област Варна и Област Добрич 

Воден обект Експлоатационни ресурси Температура  Експлоатационни ресурси 
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от минерална вода от хидротермалната 

енергия 

QER1 QER2 QER3 °C Q (л/с) (t °C) 
GЛ екс 

(KJ/с) 

Еоценски водоносен 

хоризонт - Област 

Варна и Област 

Добрич, 

изключителна ДС 

38 57 - 23 – 30.1 95 12 4776,8 

 95      

Източник: Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023 г. 

Находищата от малмоваланжинския и еоценския водоносни хоризонти – изключителна 

държавна собственост – на територията на Община Варна, са разкрити с 37 броя сондажи 

– 29 броя за малмоваланжинския водоносен хоризонт и 8 броя за еоценския водоносен 

хоризонт. Водите са слабо минерализирани (хидрокарбонатно-калциеви) с температура 

от 30 до 54°С. Приблизителната оценка на ресурсите е от 1.5-3 м3/с. 

Таблица № 7. Водовземни съоръжения от минерални води на територията на 

Община Варна 

№ Водовземно 

съоръжение 

Технически 

възможен 

дебит на 

водовземното 

съоръжение, 

л/сек 

Температура, 

°С 

Заповед 

за 

учредена 

СОЗ 

Експлоатационни 

ресурси от 

хидротермалната 

енергия 

Q 

(л/с) 
ΔT (t 

°C) 

GЛ екс 

(KJ/с) 

1 Р-1х, Варна 18 51 не 18 36 2709 

2 Р-1, Аспарухово 11 50 не 11 35 1613 

3 Р-2х, „Св. Св. 

Константин и 

Елена“ 

25.6 46 не н.д. н.д. н.д. 

4 Р-3х, Златни 

пясъци 

23 32 № РД-

652/ 26 

август 

2014 г. на 

МОСВ 

н.д. н.д. н.д. 

5 Р-6х, „Св. Св. 

Константин и 

Елена“ 

24 46 № РД- 

208/ 09 

март 2012 

г. на 

МОСВ 

н.д. н.д. н.д. 

6 Р-9х, „Св. Св. 

Константин и 

Елена“ 

23 43 не н.д. н.д. н.д. 

7 Р-11х, Златни 13.10 37.4 № РД- н.д. н.д. н.д. 
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№ Водовземно 

съоръжение 

Технически 

възможен 

дебит на 

водовземното 

съоръжение, 

л/сек 

Температура, 

°С 

Заповед 

за 

учредена 

СОЗ 

Експлоатационни 

ресурси от 

хидротермалната 

енергия 

Q 

(л/с) 
ΔT (t 

°C) 

GЛ екс 

(KJ/с) 

пясъци 440/ 03 

юни 2002 

г. на 

МОСВ 

№ РД-09- 

215/ 21 

май 2002 

г. на МЗ 

8 Р-37х, Варна 30 50 не 30 35 4400 

9 Р-39х, Варна на 

територията на 

КРЗ Одесос 

18 50 № РД-54/ 

23 януари 

2006 г. на 

МОСВ 

№ РД-09- 

434/ 20 

декември 

2005 г. на 

МЗ 

н.д. н.д. н.д. 

10 Р-66х, „Св. Св. 

Константин и 

Елена“ 

15 41 не 15 26 1634 

11 Р-67х, Златни 

пясъци 

18 38 не н.д. н.д. н.д. 

12 Р-68х, Златни 

пясъци 

15 40 № РД- 

707/ 11 

юли 2005 

г. на 

МОСВ  

№ РД-09- 

198/ 23 

юни 2005 

г. на МЗ 

н.д. н.д. н.д. 

13 Р-70х, Златни 

пясъци 

99.16 30.0 № РД- 

653/ 26 

август 

2014 г . на 

МОСВ 

н.д. н.д. н.д. 

14 Р-82х, с. 

Константиново, 

Варна 

22.8 32 № РД-96/ 

09 

февруари 

2009 г. на 

МОСВ 

22.8 н.д. н.д. 
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№ Водовземно 

съоръжение 

Технически 

възможен 

дебит на 

водовземното 

съоръжение, 

л/сек 

Температура, 

°С 

Заповед 

за 

учредена 

СОЗ 

Експлоатационни 

ресурси от 

хидротермалната 

енергия 

Q 

(л/с) 
ΔT (t 

°C) 

GЛ екс 

(KJ/с) 

№ РД-09- 

56/ 12 

февруари 

2009 г. на 

МЗ 

15 Р-83х, „Св. Св. 

Константин и 

Елена“ 

21 45.5 № РД-

823/ 27 

юни 2003 

г. на 

МОСВ 

№ РД-09- 

240/ 25 

юни 2003 

г. на МЗ 

21 30.5 2684 

16 Р-96х, Варна 40.25 50 не 40.25 35 5900 

17 Р-106х, Варна 29 45 № РД- 

1305/ 20 

октомври 

2003 г. на 

МОСВ 

№ РД-09- 

379/ 07 

октомври 

2003 г. на 

МЗ 

29 30 3645 

18 Р-107х, Варна 40 50 № РД-

708/ 11 

юли 2005 

г. на 

МОСВ 

№ РД-09- 

199/ 23 

юни 2005 

г. на МЗ 

н.д. н.д. н.д. 

19 Р-110х, Варна 22 55 не 22 40 3687 

20 Р-119х, Варна 54 50 № РД- 

824/ 27 

юни 2003 

г. на 

МОСВ  

№ РД-09- 

241/ 25 

юни 2003 

54 35 7919 
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№ Водовземно 

съоръжение 

Технически 

възможен 

дебит на 

водовземното 

съоръжение, 

л/сек 

Температура, 

°С 

Заповед 

за 

учредена 

СОЗ 

Експлоатационни 

ресурси от 

хидротермалната 

енергия 

Q 

(л/с) 
ΔT (t 

°C) 

GЛ екс 

(KJ/с) 

г. на МЗ 

21 Р-134х, „Св. Св. 

Константин и 

Елена“ 

16 38 № РД-

441/ 03 

юни 2002 

г. на 

МОСВ 

№ РД-09- 

216/ 21 

май 2002 

г. на МЗ 

н.д. н.д. н.д. 

22 Р-161х, Варна 48 50 № РД-

578/ 17 

август 

2017 г. на 

МОСВ 

н.д. н.д. н.д. 

23 Р-165х, „Св. Св. 

Константин и 

Елена“ 

26.3 45.5 № РД-

290/ 27 

април 

2017 г. на 

МОСВ 

26.3 30.5 3361 

24 Р-5х, Евксиноград н.д. н.д. не н.д. н.д. н.д. 

25 Р-4х н.д. н.д. не н.д. н.д. н.д. 

26 Р-7х н.д. н.д. не н.д. н.д. н.д. 

27 Р-64х н.д. н.д. не н.д. н.д. н.д. 

28 Р-65х н.д. н.д. не н.д. н.д. н.д. 

29 Р-146х н.д. н.д. не н.д. н.д. н.д. 

30 С-5, Аспарухово 1.4 27 не н.д. н.д. н.д. 

31 С-6х, Тополи 4.55 28 не н.д. н.д. н.д. 

32 С-7, Максуда 2.10 30 не н.д. н.д. н.д. 

33 ВН-48, „Гранд 

хотел – Варна“, 

гр. Варна 

8.4 30 не н.д. н.д. н.д. 

34 2Бх, к.к. „Златни 

пясъци“ 

2.5 28 № РД- 

709/ 11 

юли 2005 

г. на 

н.д. н.д. н.д. 
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№ Водовземно 

съоръжение 

Технически 

възможен 

дебит на 

водовземното 

съоръжение, 

л/сек 

Температура, 

°С 

Заповед 

за 

учредена 

СОЗ 

Експлоатационни 

ресурси от 

хидротермалната 

енергия 

Q 

(л/с) 
ΔT (t 

°C) 

GЛ екс 

(KJ/с) 

МОСВ  

№ РД-09- 

200/ 23 

юни 2005 

г. на МЗ 

35 С-10, Джанавара 1.8 26.1 не н.д. н.д. н.д. 

36 С-5х, ф-ка 

„Христо Ботев“ 

4.2 30.1 не н.д. н.д. н.д. 

37 Тк-5х ЗПЗ, Варна 1.75 28.5 не н.д. н.д. н.д. 

Източник: Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023 г. 

Водовземането се извършва от подземни водни тела BG2G000J3K1040 и 

BG2G00000PG026. 

С Решение № 49/ 12.02.2019 г. на министъра на околната среда и водите е предоставяно 

безвъзмездно за управление и ползване на участък от находище на минерална вода – 

изключителна държавна собственост, участък „Варна – Област Варна, Община Варна“ 

за срок до 01.01.2036 г. безвъзмездно на Община Варна. 

Водоносните хоризонти със стопанско значение са: горноюрско-валанжински, еоценски 

и миоценски. 

Подхранващите провинции на горноюрско-валанжинския водоносен хоризонт се 

намират извън Община Варна. Карбонатният комплекс на горната юра и валанжина се 

включва между слабопропускливите или водонепропускливите седименти на средната 

и долната юра отдолу и хотрива, горната креда и палеогена отгоре. На територията на 

Община Варна подземната вода е с напорен характер и на много места се самоизлива на 

повърхността. Ако се вземе за основа положението на хидроизохийсите в СИ България, 

възходящото движение на валанжинската вода към повърхността по разломни зони е 

възможно да има не само на сушата, но и на морското дъно. Доказано е, че водата от 

валанжинския хоризонт в района на с. Езерово и с. Тополи се излива по разлом в 

еоценския водоносен хоризонт. В района на гр. Варна температурата на водата е около 

50оС, но в другите области от територията на Община Варна е по-ниска. Общата 

минерализация на водата на разглежданата територия е под 1 г/л. 

Подхранващите провинции на еоценския водоносен хоризонт се намират в близост до 

разглежданата област. Подземната вода е формирана в песъчливите и варовиковите 

седименти на долния и средния еоцен с долен водоупор – долен мергелен хоризонт на 

долния еоцен и горен водоупор - горно еоценски мергели и олигоценски глини. В 

разглежданата територия еоценския водоносен хоризонт е напорен. Посоката на 

движение на напорната вода в основни линии е от запад на изток. Температурата в 

зоната на подхранването е 11-12оС и достига до 26-36оС в района на Черноморското 

крайбрежие и гр. Варна. Водата в разглежданата област е прясна. На юг в Моминското 

плато солеността нараства. 



Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

на територията на Община Варна 2021-2030 г. 

 

30 

Термоминералните води от малмо-валанжинския басейн се явяват значителен природен 

ресурс с рекреационо, балнеоложко и термоенергийно естество. Експлоатацията им е 

възможна единствено по сондажен път. Минералните води на територията на Община 

Варна са значителен природен ресурс с рекреационно, балнеоложко и термоенергийно 

естество. Съществуват три водоносни хоризонта със стопанско значение – горноюрско-

валанжски водоносен хоризонт, еоценски водоносен хоризонт и миоценски водоносен 

хоризонт. 

Подземните води от малмоваланжския хоризонт са с напорен характер и на много места 

се самоизливат на повърхността. В гр. Варна температурата на тези води е около 50°С, 

в другите области от територията на Община Варна – по-ниска. Еоценският водоносен 

хоризонт е напорен.  

8. Административно деление, населени места и население на територията 

на Община Варна 

Населените места на територията на Община Варна са гр. Варна и селата Звездица, 

Казашко, Каменар, Константиново и Тополи. 

В обхвата на Общината попадат и курортните комплекси „Златни пясъци“, „Св. Св. 

Константин и Елена“, „Чайка“ и „Евксиноград“. В Община Варна са създадени и над 30 

селищни образувания (СО) с местно значение: „Акчелар“, „Ален мак“, „Боровец – 

Север“, „Боровец – Юг“, „Ботаническа градина“, „Бриз“, „Виница – Север“, „Зеленика“, 

„Изгрев“, „Манастирски рид“, „Ментеше“, „Орехчето“, „Панорама“, „Перчемлията“, 

„Планова“, „Под село“, района около хижа „Черноморец“ и други. 

Със ЗТДСОГГ (Обн., ДВ, бр. 66 от 1995 г., посл. изм., ДВ, бр. 31 от 10 април 2018 г.) 

територията на гр. Варна е разделена на 5 (пет) района, със следните наименования и 

граници: 

1. Район „Одесос“ с граници: Черно море, канал на северен плаж, бул. „Цар 

Освободител“, бул. „Васил Левски“, ул. „Струга“ и по продължението и до северния 

бряг на Варненското езеро, северният пътен възел на Аспарухов мост, ЖП ареал, 

включително пристанище „Варна“ и Вълнолома. 

Район „Одесос“ има територия с обща площ повече от 7,100 дка. Заема централната част 

на града и е с най-висока концентрация на икономически дейности. В него е 

разположена съществена част от образователните институции на Общината и лечебни 

заведения. Архитектурният облик на района се изгражда от Археологическия резерват 

на територията на античния град Одесос – Варна, охранителната зона на резервата, 

сгради – паметници на културата, както и от новопостроени обществени и жилищни 

сгради с модерен дизайн. Районът притежава и концентрирани зелени площи – градски 

градини и озеленени междублокови пространства, а през него преминават основните 

булеварди на града. 

2. Район „Приморски“ с граници: Черно море, канал на северен плаж, бул. „Цар 

Освободител“, бул. „Христо Смирненски“, ул. „Прилеп“, до и по землищната граница 

на с. Каменар, до и по границата на Община Варна с Община Аксаково. 

Район „Приморски“ е най-големият район на гр. Варна, разположен в североизточната 

част на града. По данни от преброяването, извършено през 2011 г., той е третият по 

население район в страната, след софийските „Люлин“ и „Младост“. Териториално, 

заедно със селищните образувания „Акчелар“, „Телевизионна кула“, „Сотира“, 

„Добрева чешма“, „Перчемлията“, „Виница – Север“, „Траката“, „Ваялар“, „Горна 

Трака“, „Ален мак“, „Манастирски рид“, „Бялата чешма и дъбравата“ и „Дели Сава“ с 
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обща площ от 5,110 ха е най-големият район в страната. Към него принадлежат и 

курортите „Златни пясъци“, „Св. Св. Константин и Елена“ и „Чайка“, където ежегодно 

летуват хиляди туристи от страната и чужбина. Петте висши учебни заведения 

(Икономически, Технически, Медицински и Свободен университет и Висшето 

военноморско училище) прибавят към облика на Район „Приморски“ и щрих на важен 

университетски и научен център с национално значение. На територията на района са 

разположени и най-големите във Варна държавни, общински и частни болнични 

заведения. Голяма част от територията на Район „Приморски“ граничи и принадлежи на 

Морската градина – парк, който е не само най-големият във Варна, но се нарежда и сред 

най-големите на Балканския полуостров. Тук е и единственият в страната делфинариум. 

3. Район „Младост“ с граници: Варненското езеро, бул. „Васил Левски“, ул. 

„Струга“ и по продължението й до северния бряг на Варненското езеро, бул. „Цар 

Освободител“, бул. „Христо Смирненски“, ул. „Прилеп“, до и по западната и южната 

землищна граница, дере Сладко биле, ул. „Поп Димитър“ и ул. „Трети март“, бул. „Януш 

Хуниади“, пътен възел на магистрала „Хемус“, пътят между (бивш завод „Елпром“) 

„Елкон“ ДФ, „Елдоминвест“ ЕООД, „Елдом сервиз“, „Електротерм“ ЕООД, „Метал“ 

ЕАД, „Варна плод“ ЕООД, „Варна консерв“ ЕООД, и обходен път „Виталакт“ – 

пречиствателна станция, северният бряг на Варненското езеро. 

Район „Младост“ е вторият по големина район на гр. Варна. Разположен е в 

северозападната част на града на площ от 1,450 ха. Включва жилищни комплекси 

„Възраждане“ – I, II, III и IV микрорайон, „Младост“ – I и II микрорайон, 26 микрорайон, 

„Трошево“ и квартал „Свети Иван Рилски“. В района са и селищните образувания 

„Кочмар“, „Пчелина“, „Планова“ и „Сълзица“, които заемат 450 дка от територията му. 

В Район „Младост“ се намира Западна промишлена зона, където са съсредоточени 

основните производства: радио-навигационна апаратура, домакински и електрически 

електроуреди, строителство, транспорт, комуникации, хранително-вкусова 

промишленост, складови бази и други. Три са парковете – парк „Младост“, парк „Елин 

Пелин“ и парк „Възраждане“ (завършен в началото на ноември 2018 г. и заемащ площ 

от 30 дка – алеи, кътове за отдих, зони за пешеходци и за велосипедисти, площадки и 

други). 

4. Район „Владислав Варненчик“ с граници: Варненското езеро, до и по източната 

землищна граница на селата Казашко и Тополи, второкласният път „Варна – София“, до 

и по общинската граница на Варна с Община Аксаково, дере Сладко биле. 

Район „Владислав Варненчик“ се намира в западната част на Община Варна. Общата 

площ на територията на района възлиза на 1,986.5 ха, в това число: 

• Урбанизирани територии – 927.9 ха; 

• Земеделски територии – 586.6 ха; 

• Горски територии – 337.7 ха; 

• Водни площи (вкл. част от Варненско езеро) – 46.5 ха; 

• Територии на транспорта – 88.4 ха. 

5. Район „Аспарухово“ с граници: Черно море, до Вълнолома, пристанище Варна, 

ЖП ареал, северният пътен възел на Аспарухов мост, северният бряг на Варненското 

езеро, до и по северната и източната граница на с. Звездица, до и по северната граница 

на Община Аврен с Община Варна. 

Район „Аспарухово“ е разположен в югоизточната част на гр. Варна и обхваща 2 (два) 
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квартала и 5 (пет) селищни образувания: квартали „Аспарухово“ и „Галата“ и селищни 

образувания „Зеленика“, „Боровец – Север“, „Боровец – Юг“, „Ракитника“ и курортна 

зона „Прибой“. 

Заема територия от 58,435 дка, в т.ч. 6,267 дка – кв. „Аспарухово“ и кв. „Галата“; 7,447 

дка – селищни образувания; 32,669 дка – горски земи; 11,929 дка – земеделски земи. 

Районът е пети по големина в Община Варна. Характерна за него е сезонната динамика 

на населението през периода май-октомври, когато то се увеличава с около 20,000 души. 

Фигура № 3. Динамика на населението на Община Варна 

 

Източник: НСИ 

Според данни на НСИ, към 31.12.2020 г. населението в Община Варна е 341,516 души. 

В гр. Варна живеят 332,394 души, а общото население на петте села възлиза на 9,122 

души. Данни за динамиката на населението на Община Варна за периода 2011-2020 г. са 

представени на Фигура № 3. 

Таблица № 8. Разпределение на населението на Община Варна по пол към 31.12.2020 г. 

Община 

Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Варна 341,516 164,590 176,926 332,394 160,041 172,353 9,122 4,549 4,573 

Източник: НСИ 

През 2020 г. под трудоспособна възраст е около 16.5% от населението на Община Варна. 

Възрастните над трудоспособна възраст са 71,681 души или 21%. Около 62.5% е делът 

на хората в трудоспособна възраст. 

Таблица № 9. Население под, във и над трудоспособна възраст на Община Варна към 

31.12.2020 г. 

Възрастови категории 

Общо В т.ч. в градовете 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

Община Варна 341,516 164,590 176,926 332,394 160,041 172,353 
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Възрастови категории 

Общо В т.ч. в градовете 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

Под трудоспособна възраст 56,284 28,940 27,344 54,555 28,055 26,500 

В трудоспособна възраст 213,551 109,756 103,795 207,990 106,806 101,184 

Над трудоспособна възраст 71,681 25,894 45,787 69,849 25,180 44,669 

Източник: НСИ 

В НСИ е разработена три вариантна целева прогноза за демографското развитие на 

страната в перспектива до 2080 г. Вариантите на демографската прогноза са съобразени 

с методологията и количествените хипотези за възпроизводствените процеси на 

населението, разработени от Евростат. Първият вариант (при хипотеза за 

конвергентност) се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания 

на ЕС за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки. 

Вторият вариант се определя като оптимистичен (относително ускоряване) и при него 

се предполага, че демографските процеси ще протичат при благоприятни социално-

икономически условия. Третият вариант се определя като песимистичен (относително 

забавяне) и развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни 

социално-икономически процеси в района.  

И по трите варианта, според направената прогноза, населението ще намалява и 

застарява. Голямата пречка пред икономическия растеж, ще бъде значителното свиване 

на населението като цяло, както и конкретно на тези в трудоспособна възраст. Въпреки 

че коефициентите на демографска зависимост в района остават почти непроменени в 

дългосрочен план, номинално населението във всички възрастови групи ще се свива 

чувствително. 

Освен намаляване на населението в периода 2020-2080 г. и по трите варианта, 

прогнозата е за значителни изменения в структурата на населението, ще има по-малко 

лица в трудоспособна възраст, които ще издържат останалата част от населението. 
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Таблица № 10. Прогноза за населението на Област Варна по пол 

Област/ 

Пол 

Вариант № I (при хипотеза за конвергентност) 

Години 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 

Варна 469,027 462,175 454,026 445,544 437,179 428,634 419,494 409,354 397,943 385,482 372,837 361,256 351,204 

Мъже 228,440 224,783 220,771 216,797 213,096 209,353 205,213 200,454 195,072 189,343 183,807 178,967 174,815 

Жени 240,587 237,392 233,255 228,747 224,083 219,281 214,281 208,900 202,871 196,139 189,030 182,289 176,389 

Област/ 

Пол 

Вариант № II (относително ускоряване) 

Години 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 

Варна 469,608 464,487 458,697 452,952 447,429 441,659 435,291 427,929 419,117 408,538 396,706 385,289 375,126 

Мъже 228,754 226,034 223,291 220,804 218,682 216,554 214,069 210,892 206,861 201,971 196,744 191,993 187,851 

Жени 240,854 238,453 235,406 232,148 228,747 225,105 221,222 217,037 212,256 206,567 199,962 193,296 187,275 

Област/ 

Пол 

Вариант № III (относително забавяне) 

Години 

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 

Варна 468,751 461,083 451,782 441,945 432,144 422,143 411,509 399,838 386,985 373,445 360,208 348,306 338,035 

Мъже 228,287 224,195 219,552 214,847 210,339 205,747 200,731 195,118 189,008 182,786 176,989 171,956 167,615 

Жени 240,464 236,888 232,230 227,098 221,805 216,396 210,778 204,720 197,977 190,659 183,219 176,350 170,420 

Източник: НСИ 
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9. Електроснабдяване, газификация и топлофикационна мрежа 

Електроразпределение Север АД (ЕРП) притежава лицензия за дейността разпределение 

на електрическа енергия на територията на 9 административни области в Североизточна 

България, включително област Варна. Компанията пренася електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа за целите на снабдяването на крайните клиенти, както 

на регулирания пазар, така и на пазара на електрическа енергия по свободно договорени 

цени. Община Варна се обслужва от Разпределителен обслужващ център Варна. 

Дружеството извършва дейностите определени от Закона за енергетиката по поддръжка 

на електроразпределителната мрежа, измерване на консумирана и произведена 

електрическа енергия и други. От 2019 г. се дава възможност за дистанционен достъп до 

данни от измерване на потреблението по периоди на сетълмент на клиенти, чиито обекти 

са с предоставена мощност по-голяма от 50 kW. 

На територията на Община Варна няма източници произвеждащи електроенергия, само 

се извършва преобразуване на напрежението чрез трансформатори 110 KV/20 KV и 10 

KV – (11 броя подстанции: „Варна – Изток“, „Варна – Юг“, „Варна – Запад“, „Варна – 

Север“, „Варна – Център“, „Чайка“, „Максуда“, „Лазур“, „Аспарухово“, „Златни 

пясъци“ и „Траката“). Подстанциите се захранват с напрежение 110 KV от ТЕЦ „Варна“ 

и подстанция „Добруджа“. Общата им инсталирана мощност е 860,5 МVA, като 

консумираната обща върхова мощност от Община Варна е 418 МVA. Преносната мрежа 

от 110 KV е плътна и успешно изпълнява функциите на електрозахранване. 

Въздушни електропроводи 110 KV от ТЕЦ „Варна“ захранват подстанция „Лазур“, 

подстанция „Аспарухово“ и подстанция „Варна – Юг“, като трасето им минава южно от 

канала „море – езеро“. От тези електропроводи между подстанция „Лазур“ и подстанция 

„Аспарухово“ има връзка с подстанция „Старо Оряхово“. Въздушен електропровод 110 

KV с две тройки от ТЕЦ „Варна“ захранва подстанция „Варна – Север“, откъдето има 

връзка с подстанция „Варна – Запад“. Подстанция „Варна – Север“ се захранва и от 

подстанция „Добруджа“ чрез въздушен електропровод 110 KV. Въздушен 

електропровод 110 KV от ТЕЦ „Варна“ захранва подстанция „Максуда“ и от там 

подстанция „Варна – Запад“, като трасето му минава северно от канала „море – езеро“. 

От подстанция „Варна – Запад“, чрез въздушен електропровод 110 KV с две тройки, се 

осъществява връзка с подстанция „Варна – Изток“ и от там с подстанция „Златни 

Пясъци“ и подстанция „Албена“. Кабелна линия 110 KV осъществява връзката от 

подстанция „Варна – Изток“ през подстанция „Чайка“ до подстанция „Варна – Юг“. За 

посочените електропроводи са осигурени обслужващи коридори, необходими за 

профилактика и ремонт. 

През 2019 г. ЕРП Север реализира инвестиции за подобряване и изграждане на нова 

мрежа, както и снабдяване със специализирана техника и инструменти, необходими за 

оперативната дейност на екипите на дружеството и в проекти, касаещи електромерната 

програма на ЕРП Север и присъединявания към електроразпределителната мрежа. Част 

от проектите на електроразпределителното дружество през изминалата година 

включиха подмяна на кабелни линии в гр. Варна. 

През 2020 г. се извърши реконструкция на мрежи и подмяна на кабелни линии при 

установена необходимост, както и обхващане на места с повишено потребление на 

електроенергия за изграждането на изцяло нова мрежа. Извърши се подмяната на 

основни съоръжения в разпределителните уредби на подстанциите „Чайка“ и 

„Аспарухово“, „Девня 2“. През 2021 г. приключи стартиралият през 2019 г. проект за 

модернизация на подстанция „Варна – Изток“. Извърши се цялостно обновяване на 
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откритата разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV, изграждане на нова двойна шинна 

система, заедно с прилежащите съоръжения и стоманените поцинковани портали. След 

направените подобрения уредбата е оборудвана с 8 нови електрогазови прекъсвача, 21 

разединителя, 12 напреженови трансформатора и 18 токови трансформатора. Предстои 

доставката и монтажът на нов силов трансформатор с мощност 50 MWh в подстанцията. 

Справката за броя присъединени клиенти на територията на Община Варна за периода 

2014-2020 г. показва увеличение на битовите абонати с 8.8%, а на стопанските – с 23.8%. 

Таблица № 11. Справка за брой присъединени клиенти на електроразпределителното 

предприятие 

Вид клиент/ година 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Битови 198,338 200,476 203,033 206,072 208,735 211,395 215,821 

Стопански 29,136 29,751 30,786 32,246 33,080 34,150 36,065 

Производители 32 34 41 45 45 49 65 

Източник: „Електроразпределение Север“ АД 

Годишното потребление на електрическа енергия за периода 2014-2020 г. е относително 

постоянно. 

Таблица № 12. Справка за годишното потребление на електрическа енергия в Община 

Варна за период 2014-2020 г. (в MWh) 

Вид клиент/ 

година 

2014 г./ 

MWh 

2015 г./ 

MWh 

2016 г./ 

MWh 

2017 г./ 

MWh 

2018 г./ 

MWh 

2019 г./ 

MWh 

2020 г./ 

MWh 

Битови 713,994 716,919 694,512 765,155 722,016 728,244 717,432 

Стопански 556,846 568,141 563,018 591,315 593,113 588,447 525,323 

Всичко 1,270,840 1,285,060 1,257,530 1,356,470 1,315,129 1,316,691 1,242,755 

Източник: „Електроразпределение Север“ АД 

Централното газоснабдяване на територията на Община Варна се осъществява от две 

дружества, които притежават лицензии за разпределение на природен газ и за 

снабдяване с природен газ от краен снабдител, разпределени по райони: 

• „Овергаз Мрежи“ АД – газоразпределителната мрежа осигурява възможност за 

присъединяване на около 20,000 жилища в районите „Одесос“ и „Приморски“, в т. ч. 

централната част на града и кварталите „Васил Левски“, „Изгрев“, „Св. Никола“, 

„Виница“ и „Св. Св. Константин и Елена“. Към 2017 г. реалните потребители, ползващи 

природен газ за отопление в битовия сектор, са общо 1,810. 

• „Примагаз“ АД – газоразпределителна мрежа на дружеството е изградена в 

районите „Младост“ и „Владислав Варненчик“ с възможност около 10,000 жилища да 

се присъединят. Към 2017 г. битовите клиенти на дружеството са 502. 

От реалния капацитет на газопреносната мрежа в битовия сектор на гр. Варна се 

използват едва 7.7%, общо 2,312 домакинства. Потенциалът на съществуващата 

газопреносна мрежа (ГПМ) е около 30,000 битови абоната, с възможност да покрие 20% 
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от всички домакинства в града. 

На територията на Община Варна централно топлоснабдяване има само в гр. Варна. 

Оператор е „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, съгласно лицензии за производство и 

пренос на топлинна енергия. Топлопреносната мрежа на дружеството осигурява 

топлоенергия за отопление и битово-гореща вода на близо 10,000 битови и 40 общински 

и корпоративни клиента. Дължината ѝ е 33 км, от които 2 км безканално положени с 

предварително изолирани тръби в ж.к. „Владислав Варненчик“, ж.к. „Възраждане“, ж.к. 

„Младост“, ж.к. „Трошево“. Когенераторната инсталация е изградена през 2004 г., 

включваща 2 броя газови бутални когенератори, всеки с мощност от 2.2 MWе, за 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. По данни на 

дружеството ефективността на тази инсталация през зимния период достига над 90% – 

една от най-високите стойности в Европа, благодарение на допълнителната 

утилизационна система. През 2008 г. и 2009 г. в централата е изградена и въведена в 

експлоатация Втора когенераторна инсталация с 2 броя газови бутални когенератори с 

мощност 2.4 MWе. След приватизацията са инвестирани над 19 млн. лв. в инсталирането 

на 3 нови инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа 

енергия; подменена е 1/3 от топлопреносната мрежа на гр. Варна с нови модерни и 

ефективни тръби, което е намалило загубите на вода и топлинна енергия 2 (два) пъти; 

подменени са 2/3 от абонатни станции в град Варна; въведена е система за мониторинг 

и автоматично управление на абонатните станции, топлопреносната мрежа и 

производствените мощности, с което се гарантира оптималното извършване на 

дейността; средногодишно се спестяват над 17% първично гориво и съответното 

количество въглеродни емисии. През 2014-2016 г. е изградена по проект „Иновативна 

система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране“ 

по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“. На практика е създадена първата и единствената засега в България система 

за мониторинг и управление на всички АС по топлофикационната система. През 2015-

2016 г. е монтиран и пети газов бутален когенератор, като общата електрическа мощност 

в ОЦ нараства на 11.2 MW. Справка по години за периода 2014- 2020 г. за потреблението 

на топлинна енергия на битови и небитови абонати на територията на гр. Варна е 

представена в Таблица № 13. Количествата са относително постоянни, като зависят и от 

климатичните условия за съответната година.  

Таблица № 13. Произведена топлинна енергия (2014-2020 г.) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Топлинна енергия (MWh) 13,152 13,400 11,800 13,124 13,254 13,930 11,033 

Източник: Община Варна 

Съгласно Националната програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух 

(2018-2024 г.), „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД разполага с 41 км топлофикационна мрежа 

и планира да увеличи броя на абонатите си от 10,803 през 2017 г. с 5,538 до 2023 г., което 

е ръст от 51%. 

10. Сграден фонд 

Общинският сграден фонд включва 137 сгради с обща РЗП около 547,000 м2, като над 

80% от сградите са построени преди 1990 г. През последните години ръководството на 

Община Варна инициира голям брой проекти, финансирани както с европейски 

средства, така и чрез финансови инструменти и бюджетни средства, за подобряване 
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енергийните характеристики на съществуващия сграден фонд чрез прилагане на мерки 

за енергийна ефективност, както и изграждане на нови сгради при спазване на високи 

стандарти за енергийна ефективност. В допълнение към мерките за повишаване на 

енергийната ефективност на общинските сгради, в част от тях (когато е било 

целесъобразно) са монтирани инсталации за производство на енергия от възобновяеми 

източници за топла вода. Такива инсталации Общината е реализирала в 27 общински 

детски градини, които съставляват приблизително 20% от всички общински сгради.  

Състоянието на сградният фонд на Община Варна, от гледна точка на енергийната му 

ефективност, е със сравнително лоши характеристики. С изключение на сградите с 

изпълнени проекти за цялостно енергийно ефективно саниране, останала част от 

сградния фонд се характеризира с: 

• Високи коефициенти на топлопреминаване на външните ограждащи 

конструкции и елементи (външни стени, подове, покриви и прозрачни ограждащи 

елементи); 

• Ниска ефективност на вътрешните отоплителни инсталации с гореща вода, 

предвид отсъствието на системна профилактика и ремонтно-възстановителни дейности; 

• Ниска ефективност на системите за отопление, базирани на ръчно управляеми 

котелни централи при липса на автоматизация и адекватна поддръжка; 

• Наличие на сгради, които към момента се отопляват директно с електрическа 

енергия, без да са приложени високоефективни технологии (например термопомпени 

агрегати с директно изпарение); 

• Ниска ефективност на осветителните инсталации, базирани на стари в 

технологично отношение осветителни тела; 

• Липса или неправилно оразмеряване на необходимите общообменни 

вентилационни инсталации за частите от сградите със задължително опресняване на 

въздуха. 

В по-голямата част от сградите, в които не е изпълнявано цялостно саниране, са 

изпълнявани частични мерки, като: 

• Подмяна на дограма; 

• Частичен монтаж на допълнителна топлинна изолация по външни фасадни стени; 

• Замяна на горивна база за отопление от течно гориво на природен газ; 

• Замяна на горивна база за отопление от течно гориво на централизирано 

топлоснабдяване; 

• Частична подмяна на осветителни тела с нови с LED осветителни елементи; 

• Изграждане на нови общообменни вентилационни инсталации в кухненски 

блокове (предимно за детски градини). 

Изпълнените частични мерки са дали отражение в консумацията на енергия, като цяло, 

но се наблюдават негативни ефекти, като: 

• Монтиране на външни прозорци и врати с общ коефициент на топлопреминаване 

по-висок от нормативно определения; 

• Монтиране на допълнителна топлинна изолация по външни фасадни стени с 
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дебелина и коефициент на топлопроводност по-висок от необходимия за достигане на 

нормативно определения; 

• Недостатъчно високо качество на материала за изолация по външни фасадни 

стени, а също и като цялостна система (намалена механична якост и податливост на 

въздействие на атмосферни влияния); 

• Недостатъчна осветеност на помещенията (под санитарно-хигиенни норми) при 

замяна на осветителни тела с нови с LED осветителни елементи; 

• Неправилно оразмерени и с липсващи рекуперативни блокове общообменни 

вентилационни инсталации в кухненски блокове (предимно за детски градини). 

Таблица № 14. Общо потребление на крайна енергия в общинските сгради (kWh/г.) 

Енергоносител 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Електроенергия 6,761,869 6,290,993 6,668,782 

Топлинна енергия 5,735,802 5,826,291 5,290,245 

Промишлен газьол 12,960,331 10,195,772 9,936,414 

Природен газ 6,505,762 5,758,880 4,169,555 

ОБЩО: 31,963,763 28,071,936 26,064,996 

Източник: Община Варна 

На графиката по-долу е представено потреблението на енергия в общинските сгради за 

2019 г., като общото количество консумирана енергия е 26,065 GWh/г. Най-голям е 

делът на промишления газьол, следван от електрическата енергия, топлинната енергия 

и природния газ. 

Фигура № 4. Разпределение на потреблението на крайна енергия в общинския сграден 

фонд на Община Варна за 2019 г. 

 

Източник: Община Варна 

Енергийните обследвания на сгради на територията на Община Варна в националната 

информационна система на АУЕР включват мерки в 361 сгради, от които 65 са 

държавни, 137 общински и 159 частни. Предписаните инвестиции са в размер на общо 

малко над 16 млн. лв., като ползите са над 2 млн. лв./г. в средства и в енергия – 
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15,805,650.1 kWh/г. Простият срок на откупуване на мерките е средно 6.7 години, което 

води до добра рентабилност на инвестициите в срокът им на експлоатация, който е от 

15 до 30 години в зависимост от използваните технологии.  

Таблица № 15. Инвестиции и очаквани спестявания в обследвани сгради 

Собственост 

на сгради 
бр. 

Спестявания в 

kWh/г. 

Спестявания 

в лв./г. 

Инвестиции в 

лв. 

Спестявания 

СО2 т/г. 

Държавни 65 12,562,354.00 2,255,707.80 14,353,065.00 5,898.16 

Общински 137 20,937,138.00 3,692,364.40 23,582,301.60 7,761.00 

Частни 159 20,593,428.30 3,224,903.30 23,190,562.70 11,093.00 

ОБЩО: 361 54,092,920.30 9,172,975.50 61,125,929.30 24,752.16 

Източник: АУЕР 

В базата данни на АУЕР са регистрирани обследвания за енергийна ефективност на 14 

големи предприятия или промишлени системи с потребление на енергия над 3,000 MWh 

годишно. Идентифицираните и планирани инвестиции в енергийна ефективност са за 

40.68354 млн. лв., като годишните спестявания се очаква да бъдат 19,043.049 MWh/г. 

или 5.02326 млн. лв. Средният срок на откупуване е 8.1 години, което прави мерките 

атрактивни за реализация и с добра рентабилност. 

11. Икономика 

На територията на Община Варна са обособени 4 (четири) промишлени зони, в които е 

съсредоточено и развитието на основната промишлено-производствена и транспортно 

пристанищна дейност. Това са промишлена зона „Запад“, „Север“, „Юг“ и промишлена 

зона „Клисе Баир“ (разположена в землището на с. Тополи). 

Производствените обекти в Община Варна са обособени териториално в следните 

промишлени зони: 

• Западна промишлена зона – по-големи обекти на територията на ЗПЗ са: 

„Метал“ АД, „Елдоминвест“ ООД, „Мелница Варна 2006“ ООД, „Зърнени храни“ АД, 

„БГ Агро търговска компания“ ЕООД, бетонови възли на „Шанс – ДС“ ЕООД, „Девня 

Трейд“ ООД „ЗСК – Девня“ АД. 

• Южна и Островна промишлени зони – разположени са южно от централната 

част на гр. Варна, от двете страни на стария и новия канал море-езеро. Тук се намират: 

„Пристанище Варна“ ЕАД – терминал Изток, КРЗ „Одесос“ АД „Булярд – 

Корабостроителна Индустрия“ ЕАД, „Поддържане чистотата на морските води“ АД, 

„Експрес – гаранцион“ ООД, бетонови възли на „Пътища и мостове“ ЕООД и „Стимекс“ 

ЕООД. В Южна промишлена зона е характерно замърсяване от т.нар. „бластиране“. 

• Северна промишлена зона е разположена северозападно от централната част на 

гр. Варна. В нея са разположени два обекта с неподвижни източници на прах: „Мауер 

Локинг Системс“ ООД и „Еко фураж“ ООД. 

• Промишлена зона „Клисе баир“ е разположена по западната граница на 

Общината, западно от с. Тополи. Тук са разположени основно асфалтови бази и 

бетонови центрове на „Стили роуд“ ЕООД, „Хидрострой“ АД, ЕТ „Станка Василева“, 

„БГ груп бетон 13“ ООД и други. 
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Единствената голяма горивна инсталация, с номинална топлинна мощност по-голяма от 

50 MW на територията на Община Варна, е инсталацията за производство на топлинна 

и електроенергия, експлоатирана от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД. Горивната 

инсталация е с общ капацитет 55.43 MW и включва 2 броя водогрейни котела и 5 броя 

ко-генератора на природен газ. Разположена е в обособена промишлена зона „Планова“, 

Район „Владислав Варненчик“ на гр. Варна. 

Като основен център на Североизточен район за планиране, Община Варна се 

характеризира с добре развита икономика. Специфични отрасли, характерни за 

Общината, са морската индустрия (корабостроене, кораборемонт, морски транспорт) и 

туристическия сектор. 

Фигура № 5. Продукция на промишлени предприятия по икономически дейности на 

Община Варна 

 

Източник: Програма за опазване на околната среда на Община Варна 2019-2023 г. 

Основните промишлени отрасли, които се развиват в Община Варна, са: 

• Морска индустрия (корабостроене и кораборемонт); 

• Добивна промишленост; 

• Хранително-вкусова и преработвателна промишленост; 

• Електротехническа промишленост; 

• Мебелна промишленост; 

• Металопреработвателна и машиностроителна промишленост; 

• Складови и логистични дейности. 

12. Транспорт 

Директива (ЕС) 2018/2001 (чл. 23, ал. 1) въвежда задължение към доставчиците на 

горива да гарантират, че делът на енергията от ВИ, в крайното потребление на енергия 

в сектор транспорт, е най-малко 14%. За постигането на целта в сектор транспорт следва 
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да бъдат отчетени и следните изисквания на Директива (ЕС) 2018/2001: 

• Ограничаване използването на конвенционални биогорива до 7% от крайното 

потребление на енергия в пътния и железопътния транспорт през 2030 г.; 

• Увеличаване на дела на биогорива от ново поколение и на биогаза в крайното 

потребление на енергия в сектор транспорт – най-малко на 0.2% през 2022 г., най-малко 

на 1% през 2025 г. и най-малко на 3.5 % през 2030 г.; 

• Ограничаване използването на биогорива и биогаз, произведени от суровини, 

посочени в част Б от приложение IX на Директива (ЕС) 2018/2001 (отпадъчно олио и 

животински мазнини) до максимум 1.7% от енергийното съдържание на транспортните 

горива, потребявани на пазара; 

• Делът на електрическата енергия от ВИ се счита за равен на енергийното й 

съдържание, умножено по четири, когато се доставя за пътни превозни средства и може 

да се счита за равен на енергийното съдържание, умножено по 1.5, когато се доставя за 

железопътния транспорт; 

• Делът на горивата, потребявани в секторите въздушен и воден транспорт, се 

счита за равен на енергийното им съдържание, умножено по 1.2 (с изключение на 

горивата, произведени от хранителни и фуражни култури). 

• Предвиденото увеличение в потреблението на енергия от ВИ е съобразено с 

посочените по-горе изисквания, както и с изискването използваните биогорива в сектор 

транспорт да отговарят на критериите за устойчивост. 

Разположението на гр. Варна на брега на Черно море му придава характеристика на град 

– врата и основен логистичен център с национално и международно значение. Градът 

има важно географско и геостратегическо местоположение, близост до перспективни 

пазарни райони, изградени и с потенциал за развитие конкурентноспособни 

инфраструктури. 

Транспортната инфраструктура на Общината се подразделя на следните системи: 

• Железопътна инфраструктура; 

• Пътна и улична мрежа (първостепенна и второстепенна); 

• Водно-транспортна инфраструктура; 

• Въздушен транспорт. 

12.1. Железопътна инфраструктура 

Изградените железопътни мрежи и съоръжения в агломерация „Варна – Девня – 

Провадия“ действат като единен ЖП възел, осигуряващ най-добра организация на 

експлоатация на обслужваните от тях райони. 

Участъкът от главната ЖП линия II „София – Мездра – Варна“ е удвоена и 

електрифицирана, ЖП линията „София – Варна“ осъществява връзка с всички 

направления за Северна България и същата е категоризирана в Европейската ЖП мрежа 

за комбинирани превози от международните магистрални линии. Чрез нея се 

осъществява връзката между пристанищата „Русе“ и „Варна“. 

На територията на Община Варна работят 3 (три) гари: „Варна – Изток“, „Варна – Запад“ 

и „Тополи“, една спирка – „Владиславово“ и 9 (девет) индустриални ЖП клона. 
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Трите ЖП гари на територията на Община Варна се очертават като специализирани: 

• Гара „Тополи“ като част от транспортен район „Езерово – Казашко“ за 

обслужване на специализираните пристанища; 

• Гара „Варна – Запад“, развита южно от ЖП линия II и северно от защитена 

местност „Тръстиките“, която поема: товарна гара, техническа гара и локомотивно депо; 

• Гара „Варна – Изток“ – предимно пътнически терминал и приемно-отправен 

парк за товарни влакове, обслужващи пристанищните площадки на пристанище „Варна 

– Изток“. Гара „Варна“ има 80 коловоза с обща дължина 30,149 м. 

Бъдещото развитие на транспортната инфраструктура на гр. Варна и прилежащия 

железопътен възел се определя от Стратегията за интегриране на българската 

железопътна инфраструктура в Европейската мрежа за интермодален транспорт, чрез 

осигуряване на достъп до пристанищата и „морските магистрали“. 

III главна ЖП линия „Карнобат – Синдел“ осъществява връзките на Североизточна 

България с Южна България и по същество се явява елемент на Общоевропейския 

транспортен коридор VIII в аспекта на неговата железопътна инфраструктура. 

С ЖП транспорт разстоянието „Варна – София“ се изминава за около 7 часа по главната 

ЖП линия „София – Варна“. 

Приоритетните инфраструктурни направления на Национална компания „Железопътна 

инфраструктура“ (НКЖИ) за развитието на комбинираните превози за регион Варна, 

определени на базата на международни договорености и проучвания, са: 

• Линейни: 

✓ „Гюешево – София – Бургас/Варна“; 

✓ „Русе – Димитровград/София/Варна“. 

• Точкови: 

✓ Пристанище „Варна“; 

✓ Интермодален терминал в гр. Варна. 

Предвиденото изграждане на интермодален терминал във Варна ще осигури 

интегрирането на сухоземния, въздушния и морския транспорт в града, в качеството му 

на опорен пункт на Общоевропейския транспортен коридор № 8, като ситуирането на 

интермодалния терминал ще бъде в тясна връзка с бъдещото развитие на Пристанище 

„Варна – Изток“. 

На територията на Община Варна са добре развити фериботните връзки („Варна – 

Иличовск“, „Варна – Поти/Батуми“, „Варна – Кавказ“). 

Съгласно Програма за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура 

2017-2021 г., НКЖИ планира да реконструира, рехабилитира и поднови железопътните 

линии, разположени по трасетата от Трансевропейската транспортна мрежа, като една 

от формулираните основни задачи е възстановяване на проектните параметри на ЖП 

линията по направление „Русе – Варна“ с индикативна стойност на инвестиционния 

проект 749 млн. лв. без ДДС. 

Маркетинговата политика на НКЖИ е насочена към изграждане на подходяща 

инфраструктура за развитие на контейнерния и комбиниран транспорт, най-вече на 

товарни терминали, един от които е пристанище „Варна“. Проучва се и реализацията на 
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проект за изграждане на товарни селища в района на гр. Варна. 

12.2. Пътна и улична мрежа, мостови съоръжения 

Пътна мрежа 

Развитието на пътната мрежа е свързано с функциите на гр. Варна, резултат на което е 

големият относителен дял на пътищата от висок клас (27.2% за областта, при средна 

стойност за страната 17.3%). Общината се обслужва от два пътя с международно 

значение (Е70 по направлението „Варна – Русе“ и Е87 по Черноморското крайбрежие) и 

изградените участъци от АМ „Хемус“ и от АМ „Черно море“, въпреки изоставане 

изграждането на АМ „Хемус“. Разстоянието „Варна – София“ по шосеен път се изминава 

за около 5-6 часа. Характерно за пътната мрежа е добрата достъпност на общините към 

областния град. Основна роля в това отношение има изградеността на АМ „Хемус“ през 

цялата територия на Област Варна, както и извършените рехабилитации на магистралата 

по програма „Транзитни пътища“. Връзките на общините от Област Варна се 

осъществяват чрез АМ „Хемус“ и пътищата от трети клас, пресичащи я в посока север – 

юг. За добрата свързаност спомагат още първокласния път I-2 (E70 „Русе – Варна“), 

първокласен път I-9 (E87 „Дуранкулак – Варна – Бургас – Малко Търново“), 

републиканската пътна мрежа от втори и трети клас, като важна част във 

функционирането й заема второкласния път II-29 („Варна – Добрич“). 

Улична мрежа 

Дължината на пътната мрежа на територията на Общината е 144.2 км, в това число: 

автомагистрали – 17.3 км (12.0%); първокласни пътища – 59.1 км (41.0%); второкласни 

пътища – 0.5 км (0.35%); третокласни пътища – 14.5 км (10.05%); четвъртокласни 

пътища – 52.8 км (36.6%). 

Таблица № 16. Републиканска и общинска пътна мрежа на територията на Община 

Варна 

РПМ + Общински (км) 144.20  

РПМ (км) (автомагистрали, първокласни, второкласни и третокласни пътища) 91.40 63.4% 

Общински (км) 52.80 36.6% 

Автомагистрали 17.30 12.0% 

Първокласни пътища 59.1 41.0% 

Второкласни пътища 0.5 0.35% 

Третокласни пътища 14.5 10.05% 

Четвъртокласни пътища 52.8 36.6% 

Източник: Генерален план за организация на движението на територията на 

Община Варна, 2017 г. 

Състоянието на пътните настилки на територията на Община Варна е задоволително. 

Най-важните пътни трасета са: 

• Път I-9 „Дуранкулак – Малко Търново“ – сухопътна връзка между Турция и 

Румъния. Няма техническите характеристики за този клас път и трудно изпълнява своята 
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задача. Само в участъка от спирка „Владимир Заимов“ до гр. Варна техническите 

параметри отговарят на изискванията. 

• АМ „Черно море“ – Е87 дублира път I-9 в участъка между гр. Варна и с. 

Звездица, но само в участък от 12 км. Сериозен проблем е преминаването на Е87 през 

гр. Варна, вилните зони и природния парк „Златни пясъци“. В много участъци това трасе 

вече е компрометирано. Към месец април 2005 г., поради свлачището в района на спирка 

„Журналист“, е прекъснат пътя „Варна – Златни пясъци“ и трафикът минава по 

заобиколен маршрут през кв. „Виница“. За възстановяването на пътя се полагат 

необходимите усилия свлачището да бъде укрепено. 

• Път I-2 „Варна – Русе“ провежда интензивно движение от 1,100 приведени 

единици на час, техническите му характеристики са добри и още дълго ще може да 

обезпечава безпроблемно трафика. 

Според териториалното устройствено планиране (ТУП) на Община Варна се предвижда 

все по-нарастващото натоварване на пътната мрежа да бъде поето чрез промяна на 

нейната функционална структура. 

Уличната мрежа се разделя на първостепенна и второстепенна улична мрежа. 

Състояние на уличната мрежа 

Съгласно Генерален план за организация на движението на територията на Община 

Варна, одобрен през 2018 г., общата дължина на уличната мрежа в гр. Варна е 128.8 км, 

от които 52% са с технически характеристики за улици 4 клас и 25% за улици 3 клас. 

Участък от републиканската пътна мрежа (РПМ) с дължина 3.5 км (АМ „Хемус“ от 

летище „Варна“ до бул. „Ян Хунияди“) изпълнява функцията на улица 1 клас. 

Първостепенната улична мрежа не отговаря на интензивността на транспортните 

потоци. Претоварването на участъците от съществуващата мрежа води до увреждане на 

настилките и нарушаване на конструкцията им. 

Таблица № 17. Класове и дължини, на уличната мрежа на територията на гр. Варна 

№ Клас Дължина, км % спрямо останалите класове улици в града 

1 1 клас 3,500 2.7 

2 2 клас 26,124 20.3 

3 3 клас 32,7 25.4 

4 4 клас 66,45 51.6 

 Общо 128,774 100 

Източник: Генерален план за организация на движението на територията на 

Община Варна, 2017 г. 

Приоритетно, през годините, са влагани средства за рехабилитация и основен ремонт на 

основни булеварди и улици от първостепенно значение, в резултат на което към 2017 г. 

по-голямата част (73%) от уличните настилки в гр. Варна са оценени в отлично и добро 

състояние. Влошено е състоянието на 27% от уличната настилка, основно по улици 4 и 

5 клас. Настилките на тротоарите в 53% са в добро и отлично състояние, 17% са в 

незадоволително, а 7% са в лошо състояние. 
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Таблица № 18. Състояние на уличните и пешеходни настилки в гр. Варна 

Обща площ на уличната настилка: 1,470,160 м2 

Обща площ на тротоарна настилка: 555,000 м2 

Ниво Оценка 

Настилка - улици Настилка - тротоари 

м2 % м2 % 

1 Отлично 485,000 33 127,500 23 

2 Добро 588,000 40 166,500 30 

3 Задоволително 294,000 20 127,600 23 

4 Незадоволително 93,700 7 95,800 17 

5 Лошо 0 0 37,000 7 

Източник: Генерален план за организация на движението на територията на 

Община Варна, 2017 г. 

Съгласно Генерален план за организация на движението на територията на Община 

Варна, 2017 г., степента на моторизация през 2030 г. ще бъде 585/1000 (585 лични леки 

автомобила на 1000 жители). 

Мостови съоръжения 

Аспаруховият мост в едно с още 10 (десет) съпътстващи мостове образуват пътната 

връзка между северните и южните райони на гр. Варна. Аспаруховият мост е едно от 

уникалните мостови съоръжения в България, което се нуждае от постоянни наблюдения 

и поддръжка. 

12.3. Водно-транспортна инфраструктура 

Воден път 

Варна е пристанищен град. Европейската транспортна политика включва концепцията 

за „морските магистрали“, целяща въвеждане в Европа на нови морски логистични 

връзки, които да осигурят подобряване достъпа до пазарите в Европа и облекчаване на 

натоварената пътна мрежа. 

Достъпът на корабите до пристанищата, разположени във Варненското и Белославското 

езеро, се осъществява чрез два плавателни канала и естествените дълбочини на 

Варненското езеро. 

Корабите преминават тези канали (№ 1 и № 2) само в еднопосочно движение с 

ограничение на скоростта. Разминаването става по фарватера на Варненското езеро, 

където се намират и котвените стоянки за изчакване. Височината на корабите също е 

лимитирана, тъй като над канал № 1 преминава Аспаруховия мост. Техническите 

характеристики на каналите са: 

• Канал № 1 – Дължина: 2 морски мили, Максимално газене на корабите: 11.5 м; 

• Канал № 2 – Дължина: 5 морски мили, Максимално газене на корабите: 10.5 м. 

Морска гара „Варна“ е пътнически терминал на пристанище „Варна“. Намира се в 



Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

на територията на Община Варна 2021-2030 г. 

 

47 

непосредствена близост до входа на старата част на пристанището „Варна – Изток“. 

Пристанището от изток се защитава от вълнолом, от вътрешната страна на който е 

разположена Морската гара. Морска гара „Варна“ обслужва както товарни, така и 

круизни и линейни пасажерски кораби. 

Пристанища 

По смисъла на Закона за морските пространства (ЗМП), вътрешните водни пътища и 

пристанищата в Република България, пристанищата биват: пристанища за обществен 

транспорт (с национално и регионално значение), рибарски пристанища, яхтени 

пристанища и пристанища със специално предназначение. 

Съгласно публичния регистър на пристанищата, който се поддържа от Дирекция 

„Морска администрация – Варна“, пристанищата в Община Варна (и в близост до 

нейния териториален обхват) са: 

• Пристанища за обществен транспорт с национално значение: Пристанищен 

терминал „Варна – Изток“, Пристанищен терминал „Варна – Запад“ (на територията на 

Община Девня), Пристанищен терминал „Леспорт“ и Пристанищен терминал „Петрол“. 

Пристанище „ТЕЦ „Езерово“ (Пристанище на ТЕЦ „Варна“) е разположено на 

територията на Община Белослав. 

• Пристанища за обществен транспорт с регионално значение: „ПЧМВ – 

Варна“, „ПЧМВ – Пристанищен терминал за базови масла“, „Одесос ПБМ – Варна“. 

• Рибарски пристанища: „Север експорт“, „Карантината“, „Варна“. 

• Яхтени пристанища: „Златни пясъци“, „Хидродинамик“, „Корабостроител“, 

„Тортуга Марина“. 

• Пристанища със специално предназначение: „Строителен и технически 

флот“, ПЧМВ, КРЗ „Одесос”, „БУЛЯРД“, „МТГ – Делфин“ „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски 

арсенал – Варна“, „Булпорт логистика“. 

В регион Варна се обработват всички видове товари: течни, насипни, бройни в т.ч. 

контейнеризирани и Ро-Ро; успешно се прилагат основните технологии за комбинирани 

превози: контейнерни, Ро-Ро и железопътни фериботни превози. Пристанищата 

разполагат със свободна пропускателна способност, имат перфектна връзка с 

Националната железопътна мрежа и добра обвързаност с Републиканската пътна мрежа. 

Пристанище „Варна“ е разположено върху голяма територия с обща дължина около 30 

км – от Варненския залив до Девненската низина и попада в 3 (три) общини – Варна, 

Белослав и Девня. 

Със своите технически параметри и обективни дадености за развитие Пристанище 

„Варна“ е едно от големите български пристанища, което традиционно обслужва 

националната икономика на Република България и транзитните товари, минаващи през 

региона. Пристанището заема ключово положение между страните от Централна и 

Южна Европа, региона на река Дунав, Балканските страни и Средния изток, още от 

дълбока древност. Пристанището обслужва паневропейски транспортни коридори: № 8, 

опция № 7 (Рейн, Майн, Дунав) и международен транспортен коридор: Трасето (Европа 

– Кавказ – Азия). 

Разполага с 2 (два) пристанищни терминала: „Варна – Изток“ – разположен навътре във 

Варненския залив, само на 1 км от идеалния център на гр. Варна и „Варна – Запад“ – 

най-модерното и перспективно пристанище на северния български черноморски бряг, 
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разположено на около 30 км западно от гр. Варна, на западния бряг на Белославското 

езеро. Пристанище „Варна – Изток“ е свързано с националните железопътна и пътна 

мрежа. Международното летище „Варна“ се намира на около 10 км от пристанището. 

На около 5 км от Пристанище „Варна – Изток“ се намира складова база, известна като 

„Сухото пристанище“ – обособена единица с лицензиран режим за митическо 

складиране. Дейността се извършва на площ от 15 дка. 

Въздушен транспорт 

Развитието на второто по големина в Република България летище – „Летище Варна“ 

ЕАД, е пряко свързано с формирането на северното Черноморско крайбрежие като 

център на международен и вътрешен туризъм. 

Летище „Варна“ е гражданско летище за вътрешен и международен транспорт, 

разположено на 7.5 км западно от центъра на града, на територията на 2 (две) общини 

(Варна и Аксаково). 

Летището се характеризира със силно изразено нарастване в последните години на броя 

на обслужените пътници, като пътнико оборотът от 511,819 пътници през 1999 г. 

нараства до 1,970,700 пътници, т.е. близо 4 (четири) пъти. 

През 2017 г. от летище „Варна“ са извършени полети до 116 дестинации в 40 държави.  

За първите осем месеца на 2018 г. броят на пътуващите по редовни международни линии 

се е увеличил с 20%, а на тези по вътрешни линии – с 23% спрямо предходната 2017 г. 

До края на месец август 2018 г. на летището са регистрирани с 19% повече пътници 

спрямо същия период на 2017 г. Нараснал е и броят на обслужените самолети – 17% е 

увеличението спрямо същия период на миналата година. 

Автомобилната връзка с гр. Варна и с останалата територия се осъществява чрез пътен 

възел „Летище“ на АМ „Хемус“. 

Интермодален транспорт и терминали 

Основните маршрути за вътрешни и международни интермодални превози съвпадат с 

направленията на българските участъци, включени в направленията от основната и 

разширената трансевропейска транспортна мрежа. По тези направления не съществуват 

лимитиращи габаритни ограничения, свързани с тунели, мостове и други при използване 

на подходящ подвижен състав. Установяването на ефективни комбинирани транспортни 

вериги е ключов момент в политиката при превозите на товари. Една от основните мерки 

за устойчиво и балансирано развитие на транспортната система е насърчаването на 

интермодалността, като възможност за прехвърляне на товари към по- 

екологосъобразните видове транспорт. Развитието на интермодалните превози е 

приоритет на националната транспортна политика. 

Всички автобусни линии на Община Варна се обслужват от „Градски Транспорт“ ЕАД, 

който разполага с модерен авто парк. 

По ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. проект № BG161PO001-1.5.03-0002 

„Интегриран градски транспорт на Варна“ са били доставени 70 броя нови автобуси 

EURO 5 и EURO 6. 

По ОП „Околна среда“ 2007-2013 г. – приоритетна ос № 5 – „Подобряване качеството 

на атмосферния въздух в петте големи града – Бургас, Варна, София, Плевен, Ст. Загора“ 

с пилотен бенефициент Община Бургас бяха доставени 30 броя нови тролейбуси, които 
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изцяло замениха старите и модернизираха тролейбусния транспорт на гр. Варна 

За подобряване качеството на обслужване и грижата към хората със специални нужди 

от Община Варна са предоставени 4 броя нови специализирани микробуса за хора с 

увреждания. 

По проект № BG16M1OP002-5.004-0008 „Екологично чист транспорт за Варна“, 

финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) 

№ Д-34-113/ 25.10.2019 г., който се реализира в настоящия период, предстои доставка 

на 40 броя електрически автобуси тип „соло“, 20 броя електрически автобуса тип 

„съчленен“ и доставка и монтаж на 60 броя станции за бавно зареждане и 2 броя станции 

за бързо зареждане. 

13. Селско стопанство 

Комплексното въздействие на климата и природните дадености на Общината имат 

съществено влияние върху развитието на селското стопанство. Преобладаващите почви 

са черноземни и глинесто-песъчливи, които притежават добро природно плодородие и 

дебел хумусен хоризонт. Климатът, който е умерено-континентален е благоприятстващ 

развитието на аграрния сектор. За развитието на земеделието от изключителна важност 

е високата относителна влажност на въздуха, което намалява отрицателния ефект от 

летните засушавания.  

Земеделските територии в Община Варна са общо 61,771 дка, разпределени в шестте 

землища на територията на Общината. В землище „Варна“ земеделските територии са 

едва 1.74% от територията, докато в землищата „Каменар“, „Тополи“ и „Константиново“ 

преобладават земеделските територии. Обработваемата земя на територията на Община 

Варна е 22,994 дка, или 36.6% от земеделските територии. 

Относително постоянен е делът на обработваемата земя в шестте землища на Община 

Варна. Най-високият дял е землище „Каменар“ – над 75% от земеделската земя е 

обработваема, докато в землищата „Варна“, „Звездица“ и „Константиново“ се обработва 

около 17-25% от земеделската земя.  

Таблица № 19. Обработваема земя и земеделски земи в землищата на Община Варна 

Землище 
Земеделска територия 

през 2020 г., дка 

Обработваема земя в 

стопанската 2019/2020 г., 

дка 

Дял на обработваемата 

земя в земеделските земи, 

дка 

Варна 18,957 3,795 20.0 

Каменар 11,287 8,518 75.5 

Казашко 105 - - 

Звездица 5,045 844 16.7 

Константиново 17,163 4,008 23.4 

Тополи 9,214 5,429 58.9 

ОБЩО: 61,771 22,594 36.6 

Източник: Община Варна 
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Земеделските територии по начин на трайно ползване включват 38,005 дка ниви, 9,661 

дка лозови насаждения, 470 дка овощни насаждения, 3,702 дка ливади и пасища. 

Основен дял в земеделието има зърнопроизводството. Пшеницата и слънчогледът 

заемат дял, съответно около 40-45% и 20-40% от площите в отделните години. Застъпени 

са още маслодайната рапица и ечемикът, но значението им постепенно намалява. 

От трайните насаждения са застъпени винените лозя (около 7% от земята) и в значително 

по-малка степен черупковите (орехи, бадеми). Като цяло земеделието на територията на 

Община Варна е слабо развито и има нужда от диверсификация. 

Общият брой на регистрираните земеделски стопани е 132 към 2020 г. Техният брой 

постоянно спада през последните години като спрямо 2015 г. е с 32% по-малък. През 

последните години на територията на Варна текат процеси на окрупняване на 

стопанствата, характерни за цялата страна. Средният размер на стопанствата е нараснал 

от 10 на 14 хектара в периода от 2015 г. до 2020 г. 

Като цяло не се предвижда земеползването да претърпи значителни промени през 

следващите 10 години. 

Животновъдството на територията на Община Варна е сравнително слабо развито. Броят 

на отглежданите животни намалява почти при всички основни групи – с между 10 и 40% 

за периода от 2015 г. до 2020 г. Изключение прави единствено пчеларството, където 

броят на пчелните семейства достига 2,113 – ръст от 24% за периода. Броят на 

животновъдните стопанства на територията на Общината също спада – до 39. Най-силно 

развито е отглеждането на птици като в 3 стопанства се отглеждат 376 хил. птици. На 

второ място по значение идва пчеларството, следвано от овцевъдството. 

Таблица № 20. Селскостопански животни на територията на Община Варна 

Основни видове животни 

2015 г. 2020 г. 

Брой 

стопанства 

Брой 

животни 

Брой 

стопанства 

Брой 

животни 

Говеда 2 57 1 31 

Овце 9 959 5 663 

Кози 1 25 2 28 

Свине 1 805 0 0 

Пчели 36 1,708 28 2,113 

Птици 6 412,233 3 376,540 

Източник: Община Варна 

14. Горско стопанство и зелена система 

Основната категория, която допринася за премахването на парникови газове, е горският 

сектор. Всички останали категории (обработваема земя, населени места, водни площи) 

са източници на емисии на CO2. Въпреки това, прогнозите от модела и от Националния 

доклад по инвентаризация на емисиите на парникови газове показва, че може да се 

очаква намаляване на поглъщателната способност на горите в България поради 
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ограниченията за допълнително залесяване и поради средната възраст на горите. 

Горският фонд на Община Варна представлява 29.4% от територията и, което се равнява 

на 69,796 дка.  

Основната причина за спада в усвояването от горския сектор е наблюдаваният спад в 

темпа на ръст на горите, като се има предвид средната им възраст. 

Очаква се увеличеното използване на биомаса да не наруши използването на земята, а 

оттам и сектора ЗПЗГС, тъй като съществува значителен потенциал за използване на 

горски и селскостопански остатъчни продукти. Допълнителните изисквания към земята 

идват от използването на биогорива: преминаването от производство на 

конвенционални биогорива към производство на биогорива от ново поколение, има 

положителен ефект върху земеползването, тъй като вторите биогорива изискват по- 

малко земя от конвенционалните биогорива. 

15. Външна осветителна уредба 

Външната осветителна уредба на територията на Община Варна е добре изградена и 

задоволява нуждите на населението от светлина в тъмната част на денонощието. 

Гъстотата на разпределителната мрежа на уличното осветление е добре развита и 

осигурява захранването на всички населени места. 

Системата за улично осветление представлява съвкупност от захранващи източници, 

разпределителна електрическа мрежа, стълбови линии и арматура, както и сравнително 

еднотипни осветителни тела. 

За регулиране на уличното осветление се използват фоторелета и часовници, както и 

частично изградената система за управление с финансиране от МФ „Козлодуй“. Към 

31.12.2020 г. на територията на Общината има 720 касети за управление на уличното 

осветление, а броят на осветителите е 39,267. Измерването е с електромери, собственост 

на „Електроразпределение Север“ АД. 

Таблица № 21. Монтирани светодиодни осветители по години 

Година Брой монтирани LED осветители 

2015 1,016 

2016 1,411 

2017 60 

2018 264 

2019 471 

2020 62 

2021 35 

ОБЩО: 3,319 

Източник: Община Варна 

През изминалия период са били реализирани осветителни уредби на нови участъци, 

улици, междублокови пространства, архитектурно-художествени осветления и други, с 
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което се осигури повишаване качеството на жизнената градска среда. Към днешна дата, 

може да се твърди, че Община Варна и гр. Варна в частност притежават една от най-

добрите системи за улично осветление в Република България от гледна точка на 

постигана градска светлинна среда, светлинен добив, експлоатация и унифицираност. 

Важен фрагмент е и постигнатото за периода много добро архитектурно-художествено 

осветление на общински сгради, паметници на културата, празнични украси и други, 

които сами по себе си не водят до енергийна ефективност, тъй като водят до увеличение 

на разхода на електричество, но значително подобряват облика на града, неговата 

привлекателност за граждани и гости, осигурявайки една по-добра жизнена среда за 

населението и водят до редица преки и косвени икономически ползи.  

Таблица № 22. Разходи за осветителната уредба през периода 2018-2020 г. 

Месец 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

kWh лв. kWh лв. kWh лв. 

януари 1,547,109 321,687 1,791,592 307,970 1,809,508 311,050 

февруари 1,522,599 315,358 1,493,285 257,461 1,508,218 260,036 

март 1,390,358 280,247 1,385,125 239,529 1,398,976 241,924 

април 1,247,243 241,894 1,178,258 204,027 1,201,823 208,108 

май 1,011,001 191,681 1,053,449 180,968 1,074,518 184,587 

юни 1,013,254 190,289 1,087,456 184,725 1,109,205 188,420 

юли 861,688 160,103 1,210,420 204,747 1,222,524 206,794 

август 901,409 150,868 1,317,432 222,366 1,339,515 227,742 

септември 1,095,923 186,022 1,343,990 229,266 1,388,777 237,472 

октомври 1,161,368 201,366 1,527,996 262,216 1,133,622 191,791 

ноември 1,333,825 236,979 1,561,068 269,490 1,645,421 280,622 

декември 1,414,167 258,005 1,727,550 297,465 1,808,499 308,013 

Общо: 14,499,946 2,734,499 16,677,621 2,860,231 16,640,606 2,846,559 

Източник: Община Варна 

С реализацията на проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна 

система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в 

Район „Младост“, кв. 16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р.“ на Община 

Варна ще се извърши подмяна на амортизирани осветители с нови светодиодни LED 

осветители с високо качество и повишен светлинен добив, ще се внедри модерна 

система за управление на уличното осветление и изгради автономна фотоволтаична 

система. Очаква се намаляване на разходите за електроенергия за външна осветителна 

уредба със 109,981.64 лв. с ДДС и емисиите СО2 със 714.02 tCO2. 

Енергийната политика на местно ниво е насочена към прилагане на соларно осветление 
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за фасади на обществени сгради, парково осветление и постепенното му въвеждане за 

уличното осветление. Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане 

на LED осветителни тела с фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се реализират 

съществени енергийни икономии. 
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III. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Развитието на сектора на възобновяемата енергия придобива все по-важна роля за 

достигане целите на ЕС. Оползотворяването на енергия от ВИ се разглежда като един от 

основните фактори за преминаване към нисковъглеродни икономики, за развитие на 

нови високотехнологични производства и осигуряване на т. нар. „зелен“ растеж и 

„зелени“ работни места.  

Целите на Програмата, съгласно методическите указания на АУЕР, следва да бъдат 

конкретни и измерими. Основните цели и подцели на настоящата Програма са изцяло 

съобразени с тези заложени в националните и регионалните стратегически документи, 

отнасящи се до развитието на района за планиране, енергийната ефективност и 

използването на енергия от възобновяеми източници. 

Чрез Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива за периода 2021-2030 г. се цели насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници, превръщане на Община Варна в енергийно 

ефективна и независима община с чиста околна среда и намален разход на енергия. 

Дългосрочната програма на Община Варна за насърчаване на използването на енергията 

от възобновяеми източници и биогорива 2021-2030 г. се явява естествено продължение 

на дългогодишните действия на Общината в тази област. При осигуряване на 

приемственост с актуалните стратегически и програмни документи в областта на 

устойчивото развитие, с настоящата Програма се задава дългосрочната визия за периода 

2021-2030 г. на Община Варна за политиките свързани с използването на енергия от 

възобновяеми източници. В подкрепа на тези политики и отчитайки стратегическите 

цели на ЕС до 2030 г., делът на енергията от ВЕИ да бъде 30% от общото потребление, 

настоящата Програма залага следната обща стратегическа цел: 

Увеличаване дела на енергията от ВЕИ от брутното крайно потребление на 

енергия за територията на Община Варна до 32% през 2030 г. 

В съответствие с общата стратегическа цел са определени и дългосрочните цели със 

съответните индикатори за тяхното изпълнение. 

Дългосрочна цел № 1: Ефективно оползотворяване на възобновяемите енергийни 

ресурси в общинския сграден фонд, в жилищния сграден фонд и транспорта 

Индикаторите за изпълнение на целта са, както следва: 

• Енергийно обследвани и сертифицирани сгради общинска собственост, получени 

удостоверения за енергийни спестявания;  

• Обследвани за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено 

осветление и въведени мерки за повишаване на енергийната ефективност чрез 

използване на енергия от ВИ в населените места от Общината; 

• Увеличен дял на електрически превозни средства в градския транспорт 

използващи алтернативни горива - биодизел, биоетанол; 

• Монтирани минимум 10 зарядни станции за електромобили; 

• 65 общински сгради, използващи ВЕИ за отопление и производство на топла вода 

в съчетание с мерки за ЕЕ; 
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• 30 нови фотоволтаични централи в общински сгради; 

• Изградена инфраструктура за захранване с минерална вода на сгради с 

обществено предназначение (детски градини, училища, болници, адм. сгради и други); 

• Изградена инсталация за производство на пелети от растителни и дървесни 

отпадъци, както и биомаса; 

• Изградена фотоволтаична централа за производство на електроенергия на 

територията на летище Варна;  

• 180 нови инсталации със слънчеви колектори за производство на топла вода в 

жилищни сгради; 

• 300 нови фотоволтаични централи в жилищни сгради и инфраструктура; 

• 7,000 апартаменти или еднофамилни сгради с монтирани нови отоплителни 

уреди, използващи ВЕИ; 

• Намалени разходи за горива и енергия;  

• Намалени емисиите на СО2;  

• Подобрен комфорт на обитаване в съществуващите сгради. 

Дългосрочна цел № 2: Повишаване на осведомеността и насърчаване на частните 

инвестиции за изграждане на ВЕИ инсталации на територията на Община 

Варна 

Индикаторите за изпълнение на целта са, както следва: 

• Намалена консумацията на енергия в промишления сектор; 

• Намалени емисиите парникови газове и постигане на екологичен ефект; 

• Недопуснати високо-въглеродни технологии и производства на територията на 

Общината;  

• Изградени партньорства с малки, средни и големи предприятия за въвеждане на 

пакети от енергийно ефективни мерки и оползотворяване на енергията от възобновяеми 

източници; 

• Повишена конкурентоспособност на бизнеса; 

• Проведена информационна кампания за различни целеви групи (крайни 

потребители, промишленост, търговци на енергия и горива); 

• Нови фотоволтаични централи в промишлеността (енергията се използва за 

собствени нужди); 

• Нови инсталации за оползотворяване на биомаса (извън жилищния и общински 

сграден фонд) с обща мощност 1 MW. 

Дългосрочна цел № 3: Осигуряване на необходимите условия за ефективно 

планиране, прилагане и мониторинг на политиките за насърчаване и 

оползотворяване на енергията от възобновяеми източници 

Индикаторите за изпълнение на целта са, както следва: 

• Регистър с наличните инсталации за производство на енергия от ВЕИ на 



Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

на територията на Община Варна 2021-2030 г. 

 

56 

територията на Община Варна; 

• Въведена система за енергиен мониторинг; 

• Въведено постоянно наблюдение, извършен анализ и оценка на състоянието на 

изпълнението на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ и публикувани периодични 

информации за тяхната реализация; 

• Проведени периодични обучения, форуми, дискусии, кръгли маси и семинари, 

свързани с използването на ВЕИ;  

• Въведена подходяща система за обучение на експерти от местната 

администрация в ресорните звена, ангажирани с планирането, изпълнението и контрола 

на капиталовите инвестиции и политиките по териториално развитие относно 

използването на ВЕИ; 

• Участие в курсове за повишаване на местните умения и възможности за 

устойчиво енергийно развитие чрез използване на ВЕИ; 

• Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинските 

програми по ЕЕ и ВЕИ;  

• Установено трайно партньорство между Общинска администрация, бизнеса и 

гражданите;  

• Подготвена и проведена широка разяснителна кампания сред населението и 

местния бизнес за целите на общинските програми по ВЕИ и за необходимостта от 

партньорство между участниците в нейното изпълнение. 
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IV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ 

ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА. ВРЪЗКИ С ДРУГИ 

ПРОГРАМИ 

За постигане на общата стратегическа цел и на дългосрочните цели са определени 

приоритетите за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, а 

именно постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, 

подобряване на стандарта на живот на населението на територията на Общината и 

намаляване на емисиите на парникови газове, като елементи от политиката по устойчиво 

енергийно развитие. 

При определянето им се отчетоха възможностите на Общината в други области и 

произтичащите от тях мерки и насоки, имащи отношение към оползотворяването на 

енергия от възобновяеми източници.  

Приоритет № 1: Увеличаване на енергийната ефективност в общинския сектор чрез 

използване на ВЕИ 
 

Мярка № 1.1: Намаляване на консумацията на енергия в общинските сгради чрез 

използване на ВЕИ  

Дейности: 

• Енергийно обследване и сертифициране на сгради общинска и държавна 

собственост, получаване на удостоверения за енергийни спестявания; 

• Изграждане на нова, реконструиране и обновяване на съществуваща общинска 

административна, социална, здравна, спортна, културна и образователна 

инфраструктура и въвеждане на пакети от енергоспестяващи мерки чрез използване на 

ВЕИ. 

Мярка № 1.2: Повишаване дела на производство на ВЕИ  

Дейности: 

• Разработване на предпроектни проучвания за установяване на потенциала на 

геотермалните източници на територията на Община Варна за отопление, охлаждане и 

водоснабдяване на сгради с обществено предназначение. 

• Обследване, проектиране, изграждане на инфраструктура за захранване с 

минерална вода на сгради с обществено предназначение (детски градини, училища, 

болници, административни сгради и други) за производство на топлинна енергия; 

• Проектиране и изграждане на инсталация за производство на пелети от 

растителни и дървесни отпадъци, както и от биомаса; 

•  Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия на 

територията на летище „Варна“. 

Мярка № 1.3: Обновяване на системата за улично осветление чрез използване на ВЕИ 

Дейности: 

• Обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено 

осветление, определяне на специфичните възможности за намаляване на енергийното 

потребление и определяне на мерки за повишаване на енергийната ефективност чрез 
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използване на енергия от ВЕИ; 

• Изготвяне и изпълнение на проекти за ремонт и модернизация на съществуващо 

и изграждане на ново енергийно ефективно улично осветление във всички населени 

места от Общината; 

• Поетапно изграждане на автономно енергоспестяващо улично осветление в 

проблемни жилищни райони чрез използване на енергия от ВИ.  

Мярка № 1.4: Повишаване на енергийната ефективност в обществени градски 

транспорт чрез използване на ВЕИ 

Дейности: 

• Увеличаване на дела на електрически превозни средства в градския транспорт 

използващи алтернативни горива – биодизел, биоетанол; 

• Монтиране на зарядни станции за автомобили. 

Приоритет № 2: Повишаване на използването на ВЕИ от местния бизнес  
 

Мярка № 2.1: Насърчаване на използването на ВЕИ в предприятията на територията на 

Общината  
 

Мярка № 2.2: Насърчаване на бизнеса и привличане на инвеститори за изграждане на 

ВЕИ инсталации на територията на Общината  

Дейности: 

• Намаляване на консумацията на енергия в промишления сектор;  

• Намаляване на емисиите парникови газове и постигане на екологичен ефект; 

• Недопускане на високо-въглеродни технологии и производства на територията 

на Общината;  

• Повишаване на конкурентоспособността на бизнеса.  

Приоритет № 3: Намаляване на потреблението на енергия в сектор „Домакинства“ чрез 

използване на ВЕИ  
 

Мярка № 3.1: Насърчаване използването на ВЕИ в домакинствата на територията на 

Общината  

Дейности: 

• Намаляване на годишния разход на енергия от населението;  

• Подобрен комфорт на обитаваните сгради;  

• Провеждане на общинска информационна кампания за насърчаване на 

използването на ВЕИ жилищни сгради;  

• Установяване на информационен телефон за съвети и обратна връзка върху 

енергоефективно поведение на потребителите, рационално използване на енергията, 

предпочитани източници и енергоносители; 

• Изграждане на партньорства с местни и регионални структури на гражданското 
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общество, медиите и бизнеса за провеждане на съвместни инициативи за 

популяризиране на мерки за енергийна ефективност чрез използване на ВЕИ; 

• Информиране на жителите на Общината за възможни финансови схеми за 

реализиране на частни проекти за използване на ВЕИ. 

Приоритет № 4: Въвеждане на система за управление на енергията на територията на 

Общината, включително на енергията, получена от ВИ  
 

Мярка № 4.1: Създаване на система за енергиен мониторинг  

Дейности: 

• Въвеждане на система за енергиен мониторинг; 

• Въвеждане на постоянно наблюдение, анализ и оценка на състоянието на 

изпълнението на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ и публикуване на периодични 

информации за тяхната реализация. 

Мярка № 4.2: Осъществяване на обучения на общински ръководители и специалисти в 

сферата на ВЕИ за работа в Общинската администрация  

Дейности: 

• Провеждане на периодични обучения, форуми, дискусии, кръгли маси и 

семинари, свързани с използването на ВЕИ; 

• Въвеждане на подходяща система за обучение на експерти в местната 

администрация от ресорните звена, ангажирани с планирането, изпълнението и контрола 

на капиталовите инвестиции и политиките по териториално развитие; 

• Участие в курсове за повишаване на местните умения и възможности за 

устойчиво енергийно развитие чрез използване на ВЕИ. 

Мярка № 4.3: Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на програмите по 

ВЕИ на основата на широко партньорство с бизнеса и организациите на гражданското 

общество  

Дейности: 

• Осигуряване на широка обществена подкрепа за изпълнението на общинските 

програми по ЕЕ и ВЕИ;  

• Установяване на трайно партньорство между Общинска администрация, бизнеса 

и гражданите;  

• Подготовка и провеждане на широка разяснителна кампания сред населението и 

местния бизнес за целите на общинските програми по ВЕИ и за необходимостта от 

партньорство между участниците в нейното изпълнение. 
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V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И 

БИОГОРИВА ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ 

В периода 2020-2030 г., на национално равнище, делът на енергията от ВИ в брутното 

крайно потребление на енергия ще нарасне от 20.18% до 24.73%. Между 2020 г. и 2025 

г. увеличението ще се дължи главно на изграждането на нови мощности на ВИ, докато 

растежът от 2025 г. до 2030 г. ще се дължи на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност в крайното потребление на енергия.  

Настоящите политики и мерки влияят положително на дела на енергията от ВИ във 

всички сектори. Най-голямо увеличение се очаква в сектор електрическа енергия, където 

делът на електрическата енергия от ВИ може да достигне 29.60% през 2030 г. 

Република България постига годишно увеличение на дела на енергията от ВИ в сектор 

топлинна енергия и енергия за охлаждане от приблизително 1 процентен пункт за 

периода 2020-2030 г. (изчислено като разлика между дела на енергията от ВИ за периода 

2020-2030 г., разделена на броя години), което е по-ниско от изискванията, предвидени 

в Директива (ЕС) 2018/2001. 

Директива (ЕС) 2018/2001 определя за всяка държава членка изискване за постигане 

най-малко на 14% дял на енергията от ВИ в крайното потребление на енергия в 

транспорта. Прогнозата при настоящите политики и мерки показва, че през 2030 г. този 

дял няма да бъде постигнат. 

Със съществуващите политики и мерки, инсталираните мощности за производство на 

електрическа енергия за периода 2020-2030 г. показват увеличение със средногодишни 

темпове на растеж от 1.1% и достигайки нетна инсталирана мощност от 13.9 GW през 

2030 г. Прогнозите за 2030 г. показват значително увеличение на инсталираните 

мощности на ЕЦ на биомаса (средногодишни темпове на растеж за периода 2020-2030 

г. – 11.5%) и ФЕЦ (средногодишни темпове на растеж за периода 2020-2030 г. – 12.4%). 

От друга страна, се очаква намаление на инсталираните мощности на електрически 

централи на твърди горива (средногодишни темпове на растеж за периода 2020-2030 г. 

– (-5.2%)), докато инсталираните мощности, използващи ядрена и водна енергия ще 

останат относително стабилни. 

По отношение на производството на топлинна енергия се очаква увеличаване на 

инсталираните мощности през 2025 г., последвано от значително намаляване поради 

извеждане от експлоатация на мощности (комбинирани и отоплителни централи), в 

резултат на което през 2030 г. нетна инсталирана мощност ще възлиза на 5.7 GW. Очаква 

се съотношението между комбинирани централи за производство на топлинна и 

електрическа енергия и отоплителни централи да остане стабилно (80% за комбинирани 

централи и 20% за отоплителни централи) до 2030 г.  

По отношение на използването на енергия от ВИ при настоящите политики и мерки се 

очаква да бъдат изградени нови ВтЕЦ и ФЕЦ до 2030 г. По този начин производството 

на електрическа енергия от ВтЕЦ ще достигне почти 15% от брутното производство на 

електрическа енергия от ВИ, докато от ФЕЦ ще е над 37%. Освен това се очаква 

въвеждане и на нови мощности на биомасата, като до 2030 г. произведената от тях 

електрическа енергия ще достигне 1,347 GWh. Очаква се производството на 

електрическа енергия от ВЕЦ да остане непроменено до 2030 г.  

В периода 2020-2030 г. се очаква търсенето на енергия от биомаса да се увеличи, поради 
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увеличаване на крайното потребление и нарастване използването на биомаса за 

производството на електрическа енергия. За задоволяване на потреблението от биомаса 

ще е необходимо да се увеличи производството на енергия от биомаса в България, като 

се увеличи с 9% между 2020 г. и 2030 г. Нетният внос също трябва да се увеличи от 58 

GWh през 2020 г. до 835 GWh през 2030 г. Крайното потребление на енергия от биомаса 

се очаква да се увеличи във всички икономически сектори. Изключение прави сектор 

услуги, където потреблението остава относително постоянно. Най-голямото увеличение 

се наблюдава в сектор индустрия (65%), последвано от сектор транспорт (8%), поради 

увеличеното търсене на биогорива. В сектор домакинства, който използва най-много 

енергия от биомаса в сравнение с всички останали сектори (повече от 66% през 2020 г.) 

се очаква потреблението на енергия от биомаса да нараства с по-бавни темпове, като в 

периода 2020-2040 г. увеличението е с 3.4%. 

На територията на Община Варна се използват следните ВЕИ: Биомаса под формата на 

горски и селскостопански отпадъци и дървесина за директно изгаряне в битови уреди за 

отопление или за преработка под формата на пелети/ брикети също за отопление; 

Слънчева енергия – използва се за преобразуване в топлинна енергия за битова гореща 

вода и/или подпомагане на отоплението и за производство на електрическа енергия за 

собствено потребление или продажба на преференциални цени в мрежата; Геотермална 

енергия – изградени термопомпени инсталации за отопление на сгради; Аеротермална 

енергия – изградени са термопомпени инсталации, използващи енергията на околната 

среда. 

Сметищен газ и газ от пречиствателни станции за отпадъчни води не се използват. Няма 

данни за използване на биогаз от селскостопански отпадъци, както и на вятърна енергия. 

Общинската администрация подава данни за инвестиции във възобновяеми енергийни 

източници и спестените енергия и средства при инсталиране на системи в общински 

сграден фон. Съгласно подадената в АУЕР информация за периода 2014-2020 г. само 

през 2014 г. са отчетени мерки за ВЕИ, а направени инвестиции в размер на 388,828 лв. 

в 30 (тридесет) сгради на детски градини на територията на Общината за инсталиране 

на слънчеви колектори за топла вода. Годишното производство на енергия е оценено на 

153,564.10 kWh/г. при финансови ползи 23,252.25 лв./г.  

Установен е голям потенциал за използването на слънчевата енергия както за битова 

гореща вода, така и за производството на електроенергия, предвид големите покривни 

площи на част от сградите общинска собственост. Очакваният ефект е намаляване на 

разходите на Общината за енергия, намаляване на парниковите газове отделени в 

атмосферата, независимост от енергийните доставчици и други. 

В Таблица № 23 са представени обектите, използващи слънчева енергия за производство 

на електрическа енергия на територията на Община Варна към м. септември 2021 г. Те 

са с обща инсталирана мощност 0.995220 MW.  

Таблица № 23. Брой обекти и инсталирана мощност, използващи ВЕИ на 

територията на Община Варна 

№ Наименование Наименование 
Населено 

място 

Присъединена 

мощност (MW) 
Вид ВЕИ 

1 „ПАРАЛАКС 

ИНВЕСТ“ ЕООД 

ФтЕЦ „Акчелар“ Варна 0.02106 Слънчева 

енергия 
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№ Наименование Наименование 
Населено 

място 

Присъединена 

мощност (MW) 
Вид ВЕИ 

2 „ГЛОБО ТРЕЙД“ 

ЕООД 

ФтЕЦ „Карина“ Варна 0.00500 Слънчева 

енергия 

3 „Марч“ ЕООД ФтЕЦ „Христо 

Смирненски – Варна“ 

Варна 0.03000 Слънчева 

енергия 

4 СД „Мива Старт, 

Попов и Сие“ 

ФтЕЦ „Западна 

промишлена зона – 

Варна“ 

Варна 0.02646 Слънчева 

енергия 

5 Димитър Георгиев 

Тимнев 

ФтЕЦ „Вилите – Варна“ Варна 0.00800 Слънчева 

енергия 

6 Петър Нанев Радулов ФтЕЦ „Ален Мак“ Варна 0.00300 Слънчева 

енергия 

7 Адела Петрова 

Алекова 

ФтЕЦ „Добрева чешма“ Варна 0.00330 Слънчева 

енергия 

8 Валентин Николаев 

Фердов 

ФЕЦ „Казашко“ Казашко 0.00500 Слънчева 

енергия 

9 Яница Русева 

Школенкова 

ФтЕЦ „Ракитника“ Варна 0.00330 Слънчева 

енергия 

10 „ЕКАТЕРИНА И 

СИНОВЕ“ ЕООД 

ФтЕЦ „Ален мак – 1“ Варна 0.01500 Слънчева 

енергия 

11 Стефан Петров 

Гердев 

ФтЕЦ „Варна – 

Траката“ 

Варна 0.00500 Слънчева 

енергия 

12 „Марч“ ЕООД ФтЕЦ „Каменар“ Каменар 0.03000 Слънчева 

енергия 

13 Григор Бончев Жеков ФтЕЦ „Варна – Кочмар“ Варна 0.00500 Слънчева 

енергия 

14 „ИГРЕГ“ ЕООД ФтЕЦ „ВАРНА – 

ЦЕНТЪР“ 

Варна 0.00500 Слънчева 

енергия 

15 Станимир Николов 

Стаматов 

ФтЕЦ „Варна – 

Трошево“ 

Варна 0.00330 Слънчева 

енергия 

16 Янка Атанасова 

Чернаева 

ФтЕЦ „Варна – 

Евксиноград“ 

Варна 0.00468 Слънчева 

енергия 

17 „МЕТАЛ“ АД ФтЕЦ „Метал – Варна“ Варна 0.49970 Слънчева 

енергия 

18 „НИКОЛОВИ И 

КОМПАНИЯ“ ООД 

ФтЕЦ „Ален Мак – 2“ Варна 0.03000 Слънчева 

енергия 

19 Недялко Стефанов 

Недялков 

ФтЕЦ „Тополи“ Тополи 0.01000 Слънчева 

енергия 
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№ Наименование Наименование 
Населено 

място 

Присъединена 

мощност (MW) 
Вид ВЕИ 

20 „МУЛТИТЕСТ“ ООД ФтЕЦ „Варна - Трошево 

– 1“ 

Варна 0.03000 Слънчева 

енергия 

21 Живко Кънчев Кашев ФтЕЦ „Варна Изгрев“ Варна 0.01500 Слънчева 

енергия 

22 „Бонита Ефект“ 

ЕООД 

ФтЕЦ „Варна – Георги 

Паспалев“ 

Варна 0.01500 Слънчева 

енергия 

23 „Бонита Ефект“ 

ЕООД 

ФтЕЦ „Ален Мак 3“ Варна 0.00500 Слънчева 

енергия 

24 „ЛАЗАРА“ ЕООД ФтЕЦ „ВАРНА – 

ВИНИЦА –1“ 

Варна 0.00500 Слънчева 

енергия 

25 „ГЮРЛА“ ЕООД ФтЕЦ „Варна – 

Младост“ 

Варна 0.02000 Слънчева 

енергия 

26 „ПОЧИВНО ДЕЛО И 

КВАЛИФИКАЦИЯ“ 

ЕАД 

ФтЕЦ „Варна - КК 

Чайка“ 

Варна 0.03000 Слънчева 

енергия 

27 Стоян Тодоров Мечев ФтЕЦ „Варна – Виница“ Варна 0.00330 Слънчева 

енергия 

28 Емил Димитров 

Кайкамджозов 

ФтЕЦ „Варна – Феликс 

Каниц“ 

Варна 0.00500 Слънчева 

енергия 

29 „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД ФтЕЦ „Варна – 

Владислав Варненчик“ 

Варна 0.10000 Слънчева 

енергия 

30 „БОН МАРИН 

ХОЛДИНГ“ АД 

ФтЕЦ „Тополи – 1“ Тополи 0.02880 Слънчева 

енергия 

31 „НЕНКОМ“ ООД ФтЕЦ „Варна – 

Мургаш“ 

Варна 0.03000 Слънчева 

енергия 

Източник: АУЕР 

Количеството произведена енергия от ВИ на територията на Община Варна за периода 

2015-2020 г. е представена в следващата таблица. 

Таблица № 24. Количество произведена енергия от ВИ и инсталирана мощност на 

територията на Община Варна през периода 2015-2020 г. 

Наименование 
2015 г./ 

МW 

2016 г./ 

МW 

2017 г./ 

МW 

2018 г./ 

МW 

2019 г./ 

МW 

2020 г./ 

МW 

Инсталирана мощност 0.105120 0.130120 0.173100 0.173100 0.225120 0.886920 

Произведена енергия от 

ВИ 
92.9240 116.5940 182.0040 171.5300 187.4350 356.2150 

Източник: АУЕР 



Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

на територията на Община Варна 2021-2030 г. 

 

64 

В Общинския план за развитие и в Интегрирания план за градско възстановяване и 

развитие е заложен проект „Изграждане на фотоволтаична централа за добив на 

слънчева енергия за нуждите на бизнеса в зоната“, който все още не е осъществен. Не е 

реализирано и заложеното „Проучване на възможностите и проектиране на 

топлоцентрали, използващи геотермална енергия на извори на територията на Общината 

за отопление на жилищни и обществени сгради“. 

Разработен е технически проект за сграда с близко до нулевото енергийно потребление 

на нова ДГ „Слънчогледи“ в Район „Приморски“, в който освен използването на 

слънчеви колектори за БГВ се използва интегриран подход на проектиране за използване 

на целия съществуващ потенциал за икономия на енергия, който включва: архитектурно 

- строителни решения, ситуиране на сградата, характеристики на влаганите материали, 

подходяща топлоизолация на ограждащите елементи, контролиране и икономия на 

крайното потребление и други. 

Програмата е изработена на базата на следната прогноза за производство на енергия чрез 

използването на ВЕИ в Община Варна за периода 2021-2030 г. 

Таблица № 25. Прогноза за производство на енергия чрез използването на ВИ и 

инсталирана мощност в Община Варна за периода 2021-2030 г. 

Наименование 

2021 

г./ 

МW 

2022 

г./ 

МW 

2023 

г./ 

МW 

2024 

г./ 

МW 

2025 

г./ 

МW 

2026 

г./ 

МW 

2027 

г./ 

МW 

2028 

г./ 

МW 

2029 

г./ 

МW 

2030 г./ 

МW 

Инсталирана 

мощност 
1,000 1,500 2,000 3,000 4,200 5,500 7,000 9,000 11,500 14,000 

Произведена 

енергия от ВИ 
843 1,264.5 1,686.0 2,529.0 3,540.6 4,636.5 5,901.0 7,587.0 9,694.5 11,802.0 

1. Слънчева енергия 

Обобщени данни за потенциала и възможностите за използването на слънчева енергия в 

България са дадени в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на 

Република България 2021-2030 г. 

Фигура № 6. Състояние на слънцегреенето на територията на Република България 

 

Източник: Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012-

2020г. 
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Потенциалът на слънчевата радиация на територията на България е значителен, но се 

наблюдават големи разлики в интензивността на слънчевото греене по региони. 

Териториално Република България се разделя на 3 (три) слънчеви зони като средната 

годишна продължителност на слънцегреенето е около 2,150 часа и представлява около 

49% от максималното възможно слънцегреене (Фигура № 7). 

Фигура № 7. Средногодишна слънчева радиация в България (kWh/м2) 

 

Източник: Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012-

2020г. 

В интегрираният план в областта на енергетиката и климата на Република България 

2021-2030 г. използването на слънчева енергия се предвижда да се увеличи от 1,664 GWh 

през 2020 г. на 4,998 GWh през 2030 г. 

По отношение на проектирането на фотоволтаичните инсталации е необходимо да се 

избегне: 

• Фрагментация (загуба) на природни местообитания и местообитания на видове; 

• Влошаване на природни местообитания и местообитания на видове; 

• Загуба на индивиди от видовете на флората и фауната; 

• Промяна на начина на трайно ползване на земята на големи територии. 

Идентифицираните въздействия се отнасят до индустриални слънчеви инсталации извън 

градския ареал, а за соларните покриви няма идентифицирани въздействия. Извън 

обектите на Натура 2000 има множество терени с нископроизводителна земеделска земя 

и каменисти, неплодородни почви, които са подходящи за реализирането на 

фотоволтаични проекти, без да имат екологични ограничения и с действителен 

потенциал за предизвикване на позитивни възстановяващи ефекти. 

Община Варна се намира в зона с продължителност на слънчевото греене – за периода 

31.03 - 31.10 = до 1,750 часа, а за периода 31.10 - 31.03 = над 450 часа. Сумарната 

слънчева радиация за района на Община Варна е изчислен между 1,326 и 1,513 kW/м2. 



Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

на територията на Община Варна 2021-2030 г. 

 

66 

Таблица № 26. Количество слънчева радиация и оптимален ъгъл на наклона 

 Зона А Зона Б Зона С 

Южна 

ориентация, 

ъгъл на 

наклон 

спрямо 

хоризонта 

0° 31.03 + 31.10 800 + 900 900 + 1000 1,000 + 1,100 

01.11 + 30.03 180 + 190 190 + 210 210 + 230 

Годишно 1,000 + 1,100 1,100 + 1,200 1,200 + 1,400 

30° 31.03 + 31.10 900 + 1000 1,000 + 1,100 1,100 + 1,200 

01.11 + 30.03 240 + 280 280 + 320 300 + 360 

Годишно 1,200 + 1,300 1,300 + 1,400 1,400 + 1,560 

40° 31.03 + 31.10 870 + 970 970 + 1,070 1,070 + 1,120 

01.11 + 30.03 270 + 300 300 + 390 330 + 380 

Годишно 1,200 + 1,280 1,280 + 1,370 1,370 + 1,470 

Източник: Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012-

2020г. 

Потенциалът за оползотворяване на слънчева енергия на територията на Община 

Варна е наличен, а инвестициите в това направление икономически оправдани. 

Понастоящем са се наложили 3 (три) основни типа фотоволтаични модули – 

монокристални, поликристални и тънкослойни (нановолтаици). Всеки един от трите 

типа модули има своите предимства и недостатъци, които трябва да бъдат отчитани при 

проектирането и реализирането на конкретни технически решения. Този отрасъл от ВЕИ 

е един от най-бързо развиващите се в момента и се очаква показателите към 2030 г. да 

бъдат съществено подобрени. 

Понастоящем, средно прогнозируем добив от 1 MWh/г. от 1 kWp инсталирана 

мощност е реалистичен показател за условията на Община Варна. Съществуват 

изследвания, които посочват с около 30% по-високи прогнозни стойности, но те не 

отчитат два съществени фактора, които са много специфични при изграждането на 

покривни фотоволтаични инсталации: 

• Вероятността от силно заледяване през зимния сезон, което предвид 

затруднената поддръжка на покривните инсталации ще води до загуба на 

работоспособност на инсталациите при тежки метеорологични условия; 

• Вероятността от по-силното замърсяване на фотоволтаиците предизвикано от 

птици. 

Развитието на технологиите на Grid Connected инверторите с малка мощност, 

предполага че акумулаторни уредби към фотоволтаичните инсталации в близко бъдеще 

въобще няма да бъдат използвани. При сегашните технологии фотоволтаични модули и 

предвид спецификата на покривните инсталации, които имат по-добро запълване за м2 

на инсталираната мощност, в сравнение с големите фотоволтаични централи, 

инсталирането на мощности от порядъка на 0.3 kW/м2 e постижимо. За условията на 

Община Варна е очаквано приложение да намерят следните типове фотоволтаични 
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инсталации: 

• Покривни до 6 kWp, Grid Connected, monocrystal или polycristal за еднофамилни 

и многофамилни сгради; 

• Покривни от 30 до 100 kWp, Grid Connected, monocrystal или polycristal за 

жилищни блокове; 

• Покривни от 100 kWp до 300 kWp, Grid Connected, monocrystal или polycristal за 

индустриални халета, търговски обекти и други стопански постройки; 

• Покриващи конструкции на паркинги, открити площи и други от 300 kWp до 2 

MWp, Grid Connected, monocrystal или polycrystal тънкослойни от 30 kWp до 60 kWp, 

Grid Connected – за вграждане в стъклопакети и други на големи остъклени площи или 

декоративни покрития стени, покривни конструкции и други на големи сгради, 

търговски обекти, стопански сгради и други; 

• PVT модули (комбинация на фотоволтаик и слънчев колектор за БТВ) – 

иновативна технология. 

За всяка една от тях показателят 0.3 kW/м2 инсталационен ресурс е постижим. 

Колектори за битова топла вода 

Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на слънчевите 

термични инсталации предизвиква периодът късна пролет – лято – ранна есен, когато 

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

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

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

който се приема като най-активен по отношение на слънчевото греене. За този период 

може да се приеме осреднена стойност на слънчевото греене около 1,080 часа, среден 

ресурс на слънчевата радиация – 1,230 kWh/м2. 

Съществуват различни технологии слънчеви колектори, като понастоящем най- 

ефективни се явяват вакуумно-тръбните. 

Понастоящем, средно прогнозируем добив от 3 MWht/г. от 1 kWt инсталирана 

мощност е реалистичен показател за условията на Община Варна. 

На база проведени експерименти може да се твърди, че при селективен тип колектор 

специфичното преобразуване на слънчевата енергия за една година е 583 kWh/м2, а за 

неселективен тип – 364 kWh/м2. Следователно ефективността на преобразуване на 

слънчева енергия от селективната инсталация е 38% по-голямо от това на 

неселективната. Въпреки това, към момента в Община Варна са намерили приложение 

предимно неселективните слънчеви термични системи за топла вода за битови нужди на 

жилищни, обществени и стопански обекти. Тук решаващо значение имат технико-

икономическите показатели, а също така и експлоатационния фактор – поддръжка. 

Поради силното намаляване на цените на слънчевите термични колектори и високата им 

ефективност, може да се твърди, че има значителен интерес от гражданите да инвестират 

в такъв тип съоръжения. Съществена пречка за момента се явяват затрудненията 

свързани с издаване на разрешения за инсталирането им, а също така и 

регламентирането на междусъседските отношения. 

Теоретичен потенциал за използване на слънчевата енергия 

Техническият потенциал се определя от: 



Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

на територията на Община Варна 2021-2030 г. 

 

68 

• Капацитетът от покривна площ (м2) подходяща за разполагане на фотоволтаици, 

колектори или PVT инсталации; 

• Капацитетът от подходящи пространства за изграждане на покриващи 

конструкции от фотоволтаици (над паркинги, открити площи и други) (м2); 

• Използваните технологии. 

Понастоящем е много трудно да се даде точна оценка по указаните фактори. За 

многоетажни сгради, от чисто технически съображения (ниво на загубите в системите), 

се счита, че използването на слънчеви колектори е целесъобразно до 3 етажа под 

покривната повърхност (при използване на стандартни топлоизолации на топлинните 

контури). В този аспект, предвид типа строителство, като макро оценка може да се 

приеме възможен брой от около 40% от всички битови потребители.  

За фотоволтаичните инсталации е още по-трудно да се направи оценка, тъй като 

възможният капацитет от пространства и площи е значително по-голям, но пък на този 

етап те са по-трудно възвращаеми като инвестиция. Предвид факта, че колекторите за 

БТВ и PVT технологията са по-ефективни (около 3 (три) пъти като икономия на ел. 

енергия) и на по-ниска цена за инсталирана мощност, а също така и ограничената 

покривна площ за всяка сграда, то фотоволтаичните инсталации следва да останат като 

вторичен ВЕИ. При този тип инсталации, продаденото количество ще е малко, тъй като 

произведената енергия първо ще компенсира енергийните нужди на сградите. 

Съществуват възможности за реализиране и на още 2 (две) иновативни технологии 

свързани със слънчевата енергия: 

• Термични колектори за загряване на въздух: иновативна технология, която е 

особено ефективна при отопление на големи сгради; 

• Светлинни концентратори и светловоди: иновативна технология за 

осигуряване на изкуствено осветление в директен вид (без енергийно преобразуване) – 

иновативна технология, която е особено ефективна за осветление на големи сгради и 

закрити пространства. 

На този етап е трудно да бъде даден теоретичен потенциал за този тип технологии, но 

предвид дългия срок – до 2030 г., те не бива да бъдат подценявани. 

2. Вятърна енергия 

Обобщени данни за потенциала и възможностите за използването на вятърна енергия в 

България са дадени в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на 

Република България 2021-2030 г. 

Вятърната енергия е възобновяем вид енергия и представлява кинетичната енергия на 

въздушните маси в атмосферата. Тя се превръща в полезна форма на енергия, най-често 

в електрическа или механична. 

• Механична енергия: вятърът е използван за задвижване на платноходи, за 

изпомпване на вода за напояване, или за задвижване на вятърни мелници; 

• Електрическа: с помощта на електрически генератори силата на вятъра може да 

се превърне в електричество. 

Вятърната енергия е чиста, без вредни емисии, но има някои странични ефекти върху 

околната среда – разливане на смазочни материали и хидравлични течности, промени в 

микроклимата, опасност за птиците, загрозяване на пейзажа и други. 
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Благоприятното географско разположение и атмосферни условия, показано на Фигура 

№ 9, правят Черноморското крайбрежие много атрактивно за инвестиране в 

изграждането на ветрови генератори. 

Фигура № 8. Географско разположение и атмосферни условия 

 

Източник: Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012-

2020г. 

Фигура № 9. Карта на ветровия потенциал и плътност на енергийния поток в 

Република България 

 

Източник: Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012-

2020г. 

Енергийният потенциал на вятърната енергия, взета средно за година на ниво 10 м над 

земната повърхност, може схематично да се раздели на 3 (три) района. 

Първият район (Зона А) включва обширните равнинни части на страната (Дунавската 

равнина, Тракийската низина, Софийското поле, долините на р. Струма и р. Места и 
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района на Предбалкана), където средната многогодишна скорост на вятъра като правило 

не превишава 2 м/с. Най-висока там е скоростта на вятъра през зимата (февруари, март), 

а най-ниска – през есента (септември, октомври). Добре е изразен денонощният ход на 

скоростта на вятъра, предвид наличието на планинско-долинна циркулация в 

Предбалкана. 

Вторият район (Зона Б) обхваща части от страната, които са разположени на изток от 

линията Русе – Велико Търново – Елхово и Дунавското крайбрежие, а така също 

откритите нископланински части до височина около 1,000 м, където средната 

многогодишна скорост на вятъра се изменя от 2 до 4 м/с. Годишният максимум на 

скоростта е през зимата (февруари, март), а денонощният – през деня. Минималната 

скорост на вятъра тук е в края на лятото и началото на есента (август, септември). По 

Черноморското крайбрежие се наблюдава определено изместване в годишния ход на 

скоростта: максимумът е през февруари, а минимумът – през юни, юли. В района на 

вдадените в морето части от сушата (на носовете) средната скорост на вятъра превишава 

4 м/с. 

Третият район (Зона В) обединява откритите и обезлесени планински места с височина 

над 1,000 м. Той се отличава с високи средни скорости на вятъра, значително 

превишаващи 4 м/с. Максимумът на скоростта тук е през зимата (февруари), а 

минимумът през лятото (август). Денонощният ход на скоростта се проследява добре 

само в преходните сезони - максимумът е през нощта, а минимумът през деня. 

Община Варна попада в Зона Б от схематичното разделение. 

В Зона Б средната многогодишна скорост на вятъра се изменя от 2 до 4 м/с. Годишният 

максимум на скоростта е през зимата (февруари, март), а денонощният – през деня. 

Минималната скорост на вятъра тук е в края на лятото и началото на есента (август, 

септември). Средната скорост не е представителна величина за оценката на вятъра като 

източник на енергия. По тази причина се използва плътността на енергийния поток на 

вятъра. 

Разпределението на максималния ветрови потенциал е свързано с режима на вятъра в 

съответното място. Той варира през различните сезони. В Зона Б е 60-65% през зимата 

и пролетта и 35-40% през лятото и есента. 

Таблица № 26. Ветровият потенциал за Община Варна 

Метеорологична 

станция 

Надморска 

височина (м) 

Височина над повърхността (м) 

10 25 50 100 

Зона Б 

Варна 3 270 393 507 641 

Източник: Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012-

2020г. 

Ветровият потенциал за Община Варна е определен на база измервания на височина 10 

м от земната повърхност. На височина над 50 м над повърхността на земята ветровият 

потенциал е 2 (два) пъти по-голям, отколкото на височина 10 м. Разпределението на 

максималния ветрови потенциал е свързано с режима на вятъра в съответното място. 

Той варира през различните сезони. 
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Таблица № 27. Ветрови потенциал по сезони, в % от средногодишния 

Сезон Зима Пролет Лято Есен 

Зона Б 

Варна 42 23 13 22 

Източник: Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012-

2020г. 

В Община Варна ветровият потенциал съответно е 60-65% през зимата и пролетта и 40-

35% през лятото и есента. Продължителността на вятъра със скорост над 2 м/с през 

зимата и пролетта е около 2,300-2,400 часа. През лятото и есента горната 

продължителност се намалява с около 200 часа. 

Ветроусловията се оценяват в седем енергийни класа, които във възходящ ред показват 

прогресивно увеличение на плътността на ветровата мощност. Класификация на местата 

в зависимост от средногодишните скорост и плътност на мощността на вятъра на 10 м и 

на 50 м над земната повърхност, според Battelle Wind Energy Resource Atlas, е показана 

на Таблица № 22. 

Таблица № 28. Класификация по Battelle Wind Energy Resource Atlas 

Клас според плътността 

на мощността на вятъра 

10 метра 50 метра 

Плътност, 

W/м2 

Скорост на 

вятъра, м/с 

Плътност, 

W/м2 

Скорост на 

вятъра, м/с 

1 <100 <4.4 <200 <5.6 

2 100-150 4.4-5.1 200-300 5.6-6.4 

3 150-200 5.1-5.6 300-400 6.4-7.0 

4 200-250 5.6-6.0 400-500 7.0-7.5 

5 250-300 6.0-6.4 500-600 7.5-8.0 

6 300-400 6.4-7.0 600-800 8.0-8.8 

7 >400 >7.0 >800 >8.8 

Източник: www.windpower.generatorguide.net/wind-speed-power.html 

Плътността на ветровата мощност е основната характеристика за оценка на 

ветроенергийния потенциал. До скоро се считаше, че технико-икономически 

рентабилни са места с клас 3 (300 < Pw < 400) при 50 метра височина или по-голям. 

Място с клас 3 съответства на средногодишна скорост на вятъра по-голяма от 6.4 м/с 

(при 50 м височина). Местата с клас 4 и повече са подходящи за създаване на големи 

ветроенергийни ферми (паркове). За създаване на големи, свързани към 

електропреносната мрежа, паркове за производство на ел. енергия се изисква годишна 

средна скорост на вятъра над 5 м/с. При скорости от 3 до 4 м/с на височината на оста на 

турбината е подходящо изграждане на самостоятелни (автономни) ветрогенератори за 

зареждане на акумулатори и механични приложения като изпомпване на вода. 



Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

на територията на Община Варна 2021-2030 г. 

 

72 

При посочените по-горе стойности на средната скорост на вятъра за Община Варна 

около 3 м/с, съответната скорост при 50 м височина ще бъде около 4 м/с, което я поставя 

в първи клас според плътността на мощността на вятъра. 

Друга класификация е свързана с отчитането на степента на използваемост на терена в 

Национален мащаб. 

Таблица № 29. Класификация според степента на използваемост на терена 

КЛАС Степен на използваемост на терена, % Достъпни ресурси, GWh 

1 62.9 18,522 

2 76.5 12,229 

3 57.3 12,504 

4 31.0 2,542 

5 32.5 1,200 

6 28.4 1,715 

7 86.4 3,872 

8 25.0 8,057 

Общо 62,256 (5,354 ktoe) 

Източник: Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012-

2020г. 

Традицията в производството на ветрогенератори в света е с височини на мачтата над 40 

м. Едва през последните години започна производството на ветрогенератори с малка 

мощност и височина на монтажа до 10-12 м.  

За определяне на скоростта на вятъра на по-голяма височина от 10 м е разработен 

моделиран тест от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, 

използващ математическа идеализация за вероятната скорост на вятъра. 

Статистиката от по-далечното минало не се различава съществено от съвременните 

класификации. 

Таблица № 30. Средно месечни скорости на вятъра измерени във Варна (1931-1970 г.) 

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

Скорост м/с 3.8 3.8 3.9 3.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.5 3.7 4 3.6 

Ср. кв. откл. м/с 1.72 1.87 1.63 1.08 1.07 1.1 1.11 1.08 1.29 1.21 1.32 1.39 

Коефициент 

на вар. 

% 44 48 45 36 36 40 41 38 40 36 37 38 

Максимална 

скорост 

м/с 5.52 5.67 5.53 4.38 4.17 4.21 4.21 4.18 4.79 4.91 5.32 4.99 
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  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Минимална 

скорост 

м/с 3.36 3.32 3.45 2.94 2.74 2.7 2.69 2.72 3.1 3.34 3.63 3.22 

Източник: Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012-

2020г. 

Пречки за използването на енергията от вятъра на територията на Община Варна 

Освен забраната за осъществяване на стопанска дейност в защитените територии, 

допълнително съществува забрана за изграждане на вятърни електроцентрали на 

отстояние по-малко от 500 м от границите на урбанизираната територия, което 

допълнително ограничава развитието на ветрогенераторните мощности в Община 

Варна. 

Изграждане на големи ветрогенераторни паркови при сегашните технико- 

икономически условия за територията на Община Варна е нерентабилно. 

В този аспект, при силно инвестиционно намерение, е препоръчително преди да се 

инвестира в конкретен терен да се извърши ветроенергиен одит, за да може да се 

определят с висока точност параметрите на генератора, стойността на инвестицията и 

срока на възвръщаемост. 

Следва да се избягва инсталирането на вятърни паркове в близост до резерватите за 

птици или близо до зоните на тяхната миграция, както и да се увеличат превантивните 

мерки. 

На картите по-долу са показани защитените територии разположени на територията на 

Община Варна и места, свързани с местообитанията на птиците включени в Натура 2000. 

Фигура № 10. Карта на защитена зона „Варненско-Белославско езеро“ 

 

Източник: Натура 2000 

Географската характеристика, икономическата перспектива и усилията насочени към 

опазване на околната среда не предполага развитие на големи и средни ветроенергийни 

паркове на територията на Община Варна. Съществен проблем за развитието на 

ветроенергетиката е фактът, че защитената зона буквално разполовява територията на 

Община Варна и е включена в Натура 2000. Южната част от крайбрежието също е 
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защитена зона, а северната е част от морски път. 

В Община Варна съществува потенциал за изграждане на единични ветрогенератори или 

групи, но тяхното изграждане ще зависи от икономическата и екологичната оценка на 

избрания терен. Възможно техническо решение за зоните, които не са включени в 

защитените зони, но са евентуално трасе за птиците, е използването на вертикално-осеви 

ветрогенератори, които са многократно по-безопасни от утвърдената технология от 

хоризонтално-освеви. 

Фигура № 11. Места с орнитологична важност в България 

 

Източник: Българско дружество за защита на птиците 

Развитие на малки единични ветрогенератори в урбанизираните територии към момента 

е възпрепятствано поради следните причини: 

1. Вятърните турбини причиняват дразнещ шум; 

2. Опасни са за птиците; 

3. Естетически са неприемливи; 

4. Имат ниска енергийна ефективност; 

5. Вятърът в населените места не е достатъчно силен за конвенционалните 

ветротурбини. 

Въпреки посочените 5 (пет) причини, глобалният растеж на малката 

ветроенергетиката е впечатляващ – около 25% годишно в световен мащаб. Този 

растеж не се дължи на радикално преодоляване на нито една от посочените пет пречки. 

Той се дължи изцяло на 2 (две) преимущества на локалните ветротурбини, които, засега, 

са достатъчни за бързия растеж на този пазар: 

• Производството на 100% екологична енергия, което се поощрява и материално в 

редица държави; 

• Независимостта от енергийните доставчици. 
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Въпреки различните стимули за развитие и използване на ВЕИ в енергетиката, 

напредъкът на технологиите в тази сфера все още е недостатъчен. Малките локални 

ветрогенератори имат и допълнителни ограничения, които не са в сила за големите 

турбини – а именно за нисък шум и високи естетически показатели. Малките 

ветрогенератори се монтират много по-ниско над терена, където вятърът е по- 

турбулентен и по-слаб. Главният технически недостатък (номер 4 от горния списък) на 

известните малки вятърни турбини е тяхната ниска ефективност и невъзможността им 

да работят при малки ветроскорости (номер 5 от горния списък) и висока турбулентност 

на ветротеченията. А точно такива са условията в населените места. Поради факта, че 

масово използваните пропелерни вятърни турбини са енергийно ефективни при 

сравнително силни ветрове – около и над 10 м/с, то те лесно и евтино се оптимизират да 

достигнат максималната си ефективност/производителност именно при тези условия. 

При конвенционалните ветрогенератори максимална (номинална) е при постоянен 

силен вятър, а не е за реално работеща турбина в силно променливи ветрови условия. 

Известно е, че при много силни ветрове конвенционалните турбини спират, за да не се 

саморазрушат, а при слаби не могат да се завъртят. 

Бъдещото развитие в урбанизираните територии при по-ниски скорости на вятъра 

зависи от прилагането на усъвършенствани технологии и нови технически решения за 

ветрогенератори с малка мощност за локално приложение. Общината може да 

предприеме действия за изграждане на опитни станции съвместно с научни организации 

с цел мониторинг в средносрочен и дългосрочен план на ветровите характеристики на 

района. Усилията на Община Варна трябва да са насочени към популяризиране на 

ветровата енергетика за локално приложение при използване на Грид-конекторна схема 

или с цел пряка продажба на електроенергията. 

Като заключение, реалистичната възможност в средносрочен период – до 2030 г., е 

внедряването на малки вертикално-осеви ветрогенератори с мощности до 5 kW, които 

ще са необходимия компромис между ефективност, природни дадености и екологично 

въздействие. Реализирането им в жилищните квартали не се препоръчва поради 

негативните причини посочени по-горе. Реализирането им в извънградски райони силно 

ще намали тяхната крайна целесъобразност – генерираната мощност като цяло ще е 

малка и отдалечена от консуматорите на ел. енергия, т.е. загубите по пренос на 

произведената енергия ще са значителни и съизмерими с полезния ефект. Реалистична 

възможност е използването им в сектор „Промишленост“, а именно в индустриални, 

търговски зони и други на покривите на големи стопански постройки, тъй като 

проблемите свързани с шума и въздействието върху птиците ще са значително 

редуцирани, а проблемът с точката на присъединяване и загубите от пренос на енергията 

решен в голяма степен. Трябва да се отбележи факта, че големите индустриални зони в 

Община Варна са непосредствено до Варненското езеро и тук трябва да бъде много 

детайлно проучен въпроса с точните граници на защитената зона и възможностите за 

използването на значително по-безопасната за птиците технология – вертикално-осеви 

генератори, непосредствено до тези граници. 

3. Водна енергия 

Водата, която се задържа върху земната повърхност на височина над морското ниво, има 

потенциална енергия и следователно е енергиен ресурс. Той обаче може да бъде усвоен 

само със съответните съоръжения, построени от хората – язовири, деривации, 

електроцентрали и други. 

Водата се движи под действието на теглото си от горе надолу. Мощността на водния 
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поток може да се определи от произведението на плътността на водата, земното 

ускорение, дебитът и разликата във височините (пад на водата или геодезичен напор). 

Основните параметри, които характеризират работата на водните турбини са: напор, 

дебит, мощност, коефициент на полезно действия и скорост на въртене. 

Фигура № 12. Принципна хидравлична схема 

 

Източник: Проект „Програма за трансгранично усъвършенстване на областните 

администрации на окръг Гюргево и област Русе“ 

Под дебит на една водна турбина се разбира обемът вода, който преминава през 

входното сечение на турбината за единица време. 

Геодезичният напор може да се разглежда като специфична (отнесена към единица 

тегло) енергия, с която разполага ВЕЦ. Ако от геодезичния напор hb (брутен пад) се 

извади падът h1, който отразява хидравличните загуби в напорния тръбопровод, се 

получава т.нар. полезен напор (нетен пад) или по-просто напор на турбината hn. 

Напорът характеризира отдадената енергия при преминаването на водата през 

турбината. 

При известен напор може да се определят последователно хидравличната мощност на 

турбината, механичната мощност на вала на турбината и произведена електрическа 

енергия. 

Водните турбини се присъединяват към генераторите директно или чрез мултипликатор/ 

редуктор към генератора. Обикновено се цели получаването на постоянна скорост на 

въртене. В тези случаи генераторите (синхронни или асинхронни с на късо съединен 

ротор) са свързани директно към мрежата. Ако турбината е опростена и не поддържа 

постоянна скорост, генераторите трябва да се свързват към мрежата посредством 

електронни преобразуватели. 

Когато се разглеждат ВЕИ, към тях се причисляват малките ВЕЦ, тъй като те по-точно 

отговарят на определението за възобновяема енергия. В някои случаи обаче към ВЕИ се 

причисляват и централите, построени на големи водохранилища. Съображенията за това 

са, че водата се разглежда като възобновяем източник. 

Най-често срещаните начини (схеми) за създаване на геодезичен напор са следните: при 
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язовирна схема, деривационна схема, смесена схема, помпено-акумулиращи водно-

електрически централи (ПАВЕЦ). 

ВЕЦ могат да бъдат класифицирани и по други признаци: 

а) Според режима на водите: 

• ВЕЦ на течащи води; 

• ВЕЦ на изравнени води; 

• Каскада от ВЕЦ. 

б) Според характера на работа в енергийната система: 

• Основни – работят непрекъснато; 

• Върхови – работят в часовете на върхово натоварване на 

електроенергийната система. 

Водната турбина е двигател, който преобразува енергията на движещата се вода в 

механична енергия. Съществува голямо разнообразие в конструкциите и в работата на 

различните водни турбини, но според принципа си на действие те могат да бъдат 

разделени в две групи: активни и реактивни. 

Активни са тези водни турбини, които преобразуват само кинетичната енергия на 

водата, докато реактивните водни турбини преобразуват предимно потенциалната 

енергия. 

Фигура № 13. Стъпки за преобразуване на водната енергия в електрическа 

 

Източник: Проект „Програма за трансгранично усъвършенстване на областните 

администрации на окръг Гюргево и област Русе“ 

На предишната фигура е показана последователността при преобразуване на енергията 

при хидроенергийните съоръжения, които произвеждат електрическа енергия. 

Има 3 (три) преобразувания на вида на енергията, преди да се получи електричество. 

Трансформаторът на изхода не е задължителен елемент. При ВЕЦ с много малка 

мощност се работи с ниско напрежение и не е необходим трансформатор. 

Различните видове турбини имат различни стойности на к.п.д., който се променя в 

зависимост от степента на натоварване. Тъй като водните турбини могат да работят най-

добре в определени граници на дебита и напора, за различните комбинации от тези 

величини са подходящи различни типове турбини.  

В последните години с развитието на ВЕИ все по-голямо внимание се обръща и на 

малките водноелектрически централи. Големите ВЕЦ се считат за добре утвърдена и 



Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

на територията на Община Варна 2021-2030 г. 

 

78 

широко разпространена технология за производство на електроенергия. Не е такова 

положението с малките ВЕЦ, при които има все още много голямо развитие на 

технологиите на хидроагрегатите. При тях се използват различни хидроагрегати, които 

не са като тези при големите централи. 

Дефиницията за малка ВЕЦ е различна в различните страни. В повечето случаи основна 

количествена характеристика на малките ВЕЦ е максималната стойност на 

инсталираната мощност. Тя варира от 2 до 50 MW в отделните страни в зависимост от 

съответната нормативна уредба. Така например в Европа в категорията „малки ВЕЦ“ 

спадат централи с мощност до 10 MW, в Русия и САЩ – до 30 MW, в Канада – до 50 

MW. 

За „мини ВЕЦ“ се считат тези с мощност от 500 до 2,000 kW, а за „микроцентрали“ – с 

мощност до 500 kW. В рамките на следващата таблица е дадена една възможна 

класификация на мощностите на малките ВЕЦ според напорите. 

Таблица № 31. Класификация на малки ВЕЦ според мощността 

Мощност, kW 

Напор, м 

Нисък Среден Висок 

5 – 50 1.5 – 15 15 – 50 50 – 150 

50 – 500 2 – 20 20 – 100 100 – 250 

500 – 10,000 3 – 30 30 – 120 120 – 400 

Източник: Проект „Програма за трансгранично усъвършенстване на областните 

администрации на окръг Гюргево и област Русе“ 

Малките ВЕЦ могат да се изграждат на различни места, където има достатъчен воден 

енергиен потенциал: планински реки, напоителни системи, малки водохранилища. Те 

могат да работят в паралел с електрическата мрежа или да са автономни и да задоволяват 

енергийните нужди на изолирани консуматори – ферми, планински хижи, малки 

предприятия и други. 

При изграждането на малки ВЕЦ трябва да се имат предвид следните препоръки: 

1. Използването на типови проекти и стандартизирани или типови детайли и 

оборудване. Това води до силно понижаване на инвестициите за изграждане на 

централите. 

2. Вземане на необходимите мерки за ефективна работа на ВЕЦ при сравнително 

големи колебания на дебита на водата. Това е свързано със сезонните изменения на 

режима на водите в дадения район. Работата на малките ВЕЦ, които са изградени към 

напоителни и водоснабдителни системи, се определят от режимите на водопотребление 

на тези системи. Поради това производството на електроенергия в тези ВЕЦ има сезонен 

характер или е с големи промени в рамките на едно денонощие. 

3. Използване на прости и надеждни системи за ръчно и/или автоматично 

управление, които да не затрудняват потребителите. Производството на електроенергия 

от малките ВЕЦ може да бъде автоматизирано в много висока степен, при което се 

постига и висока ефективност. 

При ВЕЦ с малка мощност се използват почти всички популярни типове турбини, 
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разгледани по-горе. Популярни са и Страфло турбините, които обединяват работното 

колело с генератора. Използват се капсулни турбини, при които генераторът и турбината 

са в едно тяло. Има конструкции с мултипликатор между турбината и генератора с цел 

повишаване на скоростта на въртене и намаляване на габаритите на генератора. На 

много места се използват двукратни турбини или Турго турбини, като целта е да се 

получи по-ниска цена на инсталацията. 

В малките ВЕЦ се използват както синхронни, така и асинхронни генератори. 

Асинхронните генератори са по-прости, евтини и надеждни от синхронните, но изискват 

реактивна енергия за възбуждане. При по-големи мощности се използват предимно 

синхронни генератори. 

Основните предимства при производството на електрическа енергия от водата са: 

• При производството на електроенергията не се отделят в атмосферата вредни 

емисии от въглеродни, азотни, серни и други газове; 

• Използва се непрекъснато възобновяваща се енергия; 

• Ефективността на преобразуването на енергията е значително по-висока в 

сравнение с тази в термичните, вятърните и фотоволтаичните електроцентрали; 

• Голямото бързодействие на водните турбини, което ги прави незаменими при 

регулирането на електроенергийни системи; 

• Машините и съоръженията във ВЕЦ имат висока надеждност и могат да работят 

с много висока степен на автоматизация; 

• Цената на електроенергията, произведена от ВЕЦ, е по-ниска от тази на ТЕЦ и на 

енергията, произведена от други ВИ; 

• ВЕЦ покриват изключително голям обхват от мощности – от < 10 kW до 20,000 

MW; 

• Експлоатацията на водните централи по принцип не създава сериозни 

екологични проблеми. Животът на тези съоръжения е много дълъг – над 70 г. 

Недостатъци на ВЕЦ: 

• За централите с голяма мощност е необходим строеж на големи язовири, което 

води до заливането на големи площи обикновено обработваема земя и загуба на 

местообитание на много животни. Освен това от язовирите се отделят метан (от 

гниенето на водните растения) и водни пари, които са сред газовете, предизвикващи 

парников ефект; 

• Променливо производство на енергия във времето, което е свързано със 

сезонните промени на количествата на валежите. 

• Въздействие върху речните течения и водната екология, включително и 

миграцията на рибите (задължително е изграждане на рибоводи) и намаляване на 

количеството на кислорода във водата. 

По-нататъшното развитие на хидроенергетиката е свързано с изграждането на малки 

ВЕЦ, защото тяхното изграждане е относително бързо, с по-малки капиталовложения, 

като сумарният им ефект е значителен както за местното население, така и за 

електроенергетиката. 

На територията на Община Варна най-значим естествен водоем е Варненското езеро, а 
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по-незначителни са 10 (десет) дерета с дължина между 0.7 и 12 км (Игнатиевско, в с. 

Тополи, Владиславовско, Максуденско, Звездишко, Галатейско, дере – канал по бул. 

„Царевец“, Винишко дере, Евксиноградско дере). Варненското езеро се намира в 

непосредствена близост до гр. Варна. Свързано е с Варненския залив и Белославското 

езеро чрез изкуствени канали. 

Варненското езеро е крайбрежно лиманно езеро с естествен произход. В миналото е било 

сладководен басейн с незначителна връзка с Белославското езеро на запад и със слаб 

отток към морето. 

Анализът на водните ресурси на Община Варна показва, че съществуващите водни 

басейни не са подходящи за добив на електроенергия чрез средни и големи ВЕЦ. В 

дългосрочен план Общината би могла да извърши проучвания за потенциала за 

изграждане на малки ВЕЦ. 

При извършване на проучвания за потенциала за изграждане на ВЕЦ е необходимо да се 

отчете, че съществува опасност от: 

• Промяна на хидроморфологичния режим и водния поток на водното тяло, което 

може да доведе до загуба на хранилища или загуба на природни местообитания, 

местообитания на водозависими видове; 

• Влошаване на състоянието на местообитанията; 

• Загуба или влошаване на състоянието на защитените природни местообитания 

във или около водния обект; 

• Изменение и унищожаване на речните местообитания, водната и крайбрежната 

фауна, унищожаване и фрагментация на местообитания, бариерен ефект на речните 

видове, въздействие върху фауната поради непостоянен речен отток, безпокойство по 

време на експлоатацията на водноелектрическата централа; 

• Промяната в хидроморфологията е фактор за промяна на екологичния статус на 

повърхността на водите и свързаните с тях екосистеми, поради ефекта на водовземането 

и бариерите в реки без изградени или добре функциониращи рибни пасажи. 

Въздействието върху водите и спазването на изискванията на Директива 2000/60/ЕО за 

доброто състояние на повърхностните води, подземните води и водозащитните зони 

(които включват голяма част от зоните по „Натура 2000“, но не само, например защитени 

зони на вода, използвана за пиене) също трябва да се има предвид. 

Енергия от морето 

Мощен източник на механична енергия се явява енергията на вълните на океаните, 

моретата, езерата и язовирите. Тази енергия безполезно се губи за преодоляване 

съпротивлението при движението на вълните и при удара им в брегове и ограждения. 

Идеята за използването на значителна част от енергията на тези вълни датира отдавна, 

но все още практическото използване на тази енергия не е получило голямо развитие. 

Безспорно, база за оценка на ресурсите на морските вълни се явяват основните 

характеристики и особеностите на съответния морски басейн. В условията на България 

единственият такъв е Черно море. 

Освен солеността на морската вода, имаща значение при изграждането на технически 

съоръжения, друга особеност е относително високото съдържание на сероводород > 10 

мг/л при дълбочини под 150-200 м. Значението на този факт, макар и неединичен в 

рамките на световния океан (аналогии има край бреговете на Канада, Венецуела и 
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други), се подсилва особено от наблюдаващата се тенденция в последните години за 

„издигане“ нивото на сероводорода, т.е. на по-малка дълбочина. Едновременно с това 

трябва да се отчитат, макар и неголемите, концентрации на метали, които се съдържат 

във водните басейни на световния океан. 

Обикновено, скоростта на вятъра по време на щорма не е постоянна – нарастваща и 

намаляваща (след максималната си стойност) с флуктуационни изменения във времето 

и посоката. При оценката трябва да се отчитат най-подходящите, за дадените условия, 

модели за описание и енергиен ресурс на вълните, както и непостоянството на 

щормовите условия. Определяща се явява, в крайна сметка, нормираната на един линеен 

метър от вълновия формат мощност на морските вълни в дълбоководните зони. По 

литературни данни стойността на този показател, в участъците от крайбрежието на 

САЩ и Япония, е около 40 kW/м, по западното крайбрежие на Англия – до 60 kW/м, а 

за черноморското крайбрежие (България) – до 12-15 kW/м. 

Направена е оценка на енергията на вълнението и на някои различни зависимости. 

Резултатите са показани в рамките на следващата таблица. 

Таблица № 32. Резултати от оценка на енергията за вълнението 

Участък t [h] 
Е/b (Р.М) 

[kWh/м] 

P/b (Р.М) 

[kWh/м] 
E/b [kWh/м] P/b [kWh/м] 

Тюленово 1,851.7 129,505.0 69.9 24,260.3 13.1 

Каварна 606.1 15,902.2 26.2 4,902.0 8.1 

Варна 954.1 47,757.9 50.0 11,305.3 11.9 

Шкорпиловци 1,446.1 49,957.3 34.5 16,647.5 11.5 

Несебър 684.5 41,938.1 61.3 9,508.7 13.9 

Приморско 1,586.5 120,672.8 76.1 21,618.7 13.6 

Източник: Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012-

2020г. 

В първата колона на таблицата са представени участъците, пред които в дълбоководието 

е пресметната вълновата енергия. Във втората колона е представено времето в часове, 

през което има щормове в течение на една година. В следващите колони са дадени 

съответно работата и мощността на линеен метър оценени по две методики. В 

последните две колони – работата и мощността оценени по H и T-мощността е 

пресметната като работата извършена от всички щормове за времето на 

продължителността на щормовете през годината. От таблицата се вижда, че през 

годината щормове на крайбрежието на Варна има в продължение на 50 дни. При това, 

щорм повече от 100 часа непрекъснато се наблюдава рядко. Ако допуснем че 25% от 

енергията на вълнението бъде превърната в електрическа, получава се около 3 kW/м 

мощност на линеен метър от вълновия фронт в дълбоководието. Независимо от 

наличието на теоретичен потенциал, усвоимият технически потенциал за 

разглеждания период ще бъде близък до 0. Това се дължи на факта, че инвестиции за 

развитие на енергията от морето са доста скъпи и нерентабилни. Дори да бъдат 

изградени няколко малки дълбоководни централи за разглеждания период, те биха 

имали по-скоро научно-изследователски характер, отколкото икономическо значение за 
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баланса на енергия в Община Варна и производството на енергия от морето. 

Използването на морето като източник на енергия на този етап е нецелесъобразно. 

Поради малките си размери Черно море се характеризира с нищожен прилив (от 3 до 8 

см), което прави невъзможно използването на приливни ВЕЦ. Съществуват теоретични 

концепции за бъдещото използване на централи работещи с подводни течения. Такъв 

подход на този етап е спорен, поради две причини: 

• Недостатъчна извадка от задълбочени проучвания на технико-икономическия 

ефект от такова решение за условията на акваторията на Община Варна; 

• Недостатъчно изследване на екологичното въздействие – Черно море в по- 

голямата си част е мъртво море – растителното и животинско многообразие е 

съсредоточено във водите по крайбрежието и внедряването на технически решения 

отнемащи енергия и респективно променящи характеристиките на теченията имат засега 

неясен, но теоретично възможно – силно негативен ефект върху околната среда. 

4. Геотермална енергия 

Геотермалната енергия включва: топлината на термалните води, водната пара, нагретите 

скали намиращи се на по-голяма дълбочина. (Полезна информация: Находища на 

минерални води). Енергийният потенциал на термалните води се определя от 

оползотворения дебит и реализираната температурна разлика (охлаждане) на водата. 

Геотермалната енергия е неизчерпаем, възобновяващ се ресурс от топлинна енергия, 

идваща от Земята. Тя е екологична и постоянна. В сравнение с други видове 

електроцентрали, геотермалните оказват относително малък ефект върху околната 

среда. 

Геотермалната енергия е топлината, която постоянно се излъчва от Земята и годишното 

количество паднали валежи възстановяват количеството вода в геотермалните 

резервоари. Всъщност, независимо дали го осъзнаваме или не, ние живеем върху един 

гигантски резервоар от енергия. Ресурсите на геотермалната енергия се простират от 

плиткото до горещите води и горещите скали, намиращи се на няколко километра под 

земната повърхност и дори още по-дълбоко, чак до изключително високите температури 

на разтопените скали, наричани магма. Строежът на геотермална електроцентрала е 

скъп, но разходите по нейната експлоатация са ниски, което води до ниска цена на 

електроенергията. Производството на енергия от тях може да се поддържа десетилетия, 

а може би и столетия. Това прави тази алтернатива за добив на енергия доста добра 

перспектива за добиване на достатъчно количество енергия за задоволяване на нуждите 

на човечеството. Постоянна, ефективна, възобновяема и щадяща околната среда. 

Геотермални извори 

Ресурсите на геотермална енергия, извличани чрез сондажи или улавяни на местата с 

естествен излив, могат да бъдат класифицирани според своята температура и област на 

приложение както следва: 

• Геотермална енергия с ниска температура (от 20°С до 100°С): използват се за 

отопление, оранжерийно производство, индустриални процеси и балнео-лечебни 

центрове, в директна или индиректна схема на експлоатация на източника. Изборът на 

схемата зависи от химичния състав на извора. 

• Геотермална енергия със средна или висока температура (към този клас се 

причисляват находищата на подпочвени води под налягане, с температура от 90°С 
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до 180°С): позволяват производството на електричество или чрез пряко освобождаване 

на пара, ако температурата е достатъчна (140°С – 120°С), или чрез изпарение на 

органичен флуид. 

Общо в страната са регистрирани 136 броя топли минерални извора с различен дебит и 

температура. Характерна особеност на термалните води в България е, че те са слабо 

минерализирани, с малък дебит 0.5 л/с до 478 л/с или общо за страната от 3,934.7 л/с до 

4,600 л/с и ниска температура, от 20°С до 101.4°С със сумарен енергиен еквивалент 0.3 

кtoe. От този дебит 300 л/с е доказаният поток на ресурсите на минерална вода с 

температура 20°С. Около 33% от съществуващия потенциал са води с температура 

между 20°С и 30°С, а 43% са с температурен градиент между 40°С и 60°С.  

Ниско алкалните води (pH 7.2 – 8.2) представляват 55% от общия дебит.  

Тези характеристики на потенциала предопределят начина на използване на 

геотермалната вода у нас. Техническият потенциал на геотермалната вода намира 

реализация за здравно–хигиенни, комунално–битови, топлофикационни и промишлени 

нужди и в селското стопанство.  

Фигура № 14. Теоретичен потенциал на геотермалната енергия в България 

 

Източник: Проект „Програма за трансгранично усъвършенстване на областните 

администрации на окръг Гюргево и област Русе“ 

Таблица № 33. Теоретичен потенциал на геотермална енергия по областни центрове 

в България 

Областен център TJ/ г. MWh toe/ г. 

Североизточен ВАРНА 4,506.4 126.7 91,142 

Източник: Проект по ФАР „Техническа и икономическа оценка на възобновяемите 

енергийни източници в България“ – 1997 г. 
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Справка за състоянието, физико-химична характеристика и степента на усвояване на 

ресурса от минерална вода - изключителна държавна собственост по концесионния и 

разрешителен режим, както и за свободните количества, може да бъде намерена 

интернет страницата на МОСВ – www.moew.government.bg.  

В момента около 80% от ресурса на топлите минерални води се губи при свободното им 

изливане. 

Геотермалната енергия в Община Варна 

На територията на Община Варна съществуват 3 (три) водоносни хоризонта със 

стопанско значение. Подземните води от горноюрско-валанжския хоризонт са с напорен 

характер и на много места се самоизливат на повърхността. В гр. Варна температурата 

на тези води е около 50°С, в другите области от територията на Община Варна – по-

ниска. Еоценският водоносен хоризонт е напорен. Температурата на водата е 11-12°С в 

зоната на подхранване и 26-36°С в района на Черноморското крайбрежие. Водите на 

миоценския водоносен хоризонт са пресни с обща минерализация от средно твърда до 

твърда и температура, достигаща до 15-18°С. На територията на Общината са изградени 

27 (двадесет и седем) сондажни кладенеца с общ дебит 980 л/с (включително самоизлив). 

Водите са слабо минерализирани с температура 30-54°С и приблизителен ресурс 1.5-3 

м3/с. 

В обсега на града са прокарани 9 (девет) самоизливащи се сондажа със сумарен дебит 

351 л/с и 3 (три) сондажа със свободно ниво, подлежащи на експлоатация чрез помпи, с 

общ дебит 130 л/с. Годишната натовареност на сондажите не е надхвърляла 30-35% от 

посочените дебити. Препоръчителен срок за експлоатация на сондажите е 25 години. 

Около половината от сондажите са надхвърлили този срок. 

Приложение на геотермалната енергия 

Използването на геотермална енергия, от енергетична гледна точка, намира приложение 

в 2 (две) основни области – производство на електричество и за неелектрически цели. 

Основен източник и в двете сфери е хидрогеотермалната енергия, извличана от земните 

недра. Термалните води, носители на геотермална енергия, достигат до земната 

повърхност чрез естествено разтоварване (извори) и чрез сондажи. 

Наличният в страната потенциал позволява използването на тези два ресурса предимно 

за неелектрически цели – производство на топлинна енергия. В момента в България 

геотермалната енергия, получавана от водните ресурси, основно се използва в системата 

на специализираните здравни заведения за рехабилитация, профилактика и отдих – 

физико-химичните свойства на водата, за нуждите на битовото горещо водоснабдяване 

в болници, хотели и санаториуми и за нуждите на отоплителните системи както на 

гореизброените консуматори, така и в училища, сгради общинска и държавна 

собственост. Приложението на този ресурс в селското стопанство не е широко 

разпространено в страната, но има значителен енергоспестяващ ефект. 

➢ Използване на хидрогеотермалната енергия за електрическо производство 

Разполагаемите параметри на водните геотермални ресурси в Община Варна не 

позволяват нейното директно използване за производство на електрическа енергия, 

независимо от това по-долу е посочена една от възможните схеми за такова 

производство.  

Производство на електрическа енергия от ниско и средно температурни геотермални 

източници или от отпадната топлина при процесите на сепариране може да се осъществи 
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чрез използването на бинарна (двукомпонентна) технология или фреонови турбини. 

Тези системи използват вторичен флуид, най-често органичен, който има ниска точка на 

кипене. 

Фигура № 15. Схема на използване на водните геотермални ресурси 

 

Източник: Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012-

2020г. 

Чрез избор на подходящия вторичен флуид е възможно да се утилизира геотермална 

вода с температурен обхват 85-170°С.  

➢ Използване на хидрогеотермалната енергия за неелектрическо 

производство в бита 

Директна употреба – този вид използване на геотермалните ресурси е най- 

разпространения и най-стария метод. Захранването с топла вода за битови нужди, 

локални и централни отоплителни инсталации са често срещаните форми на 

приложение. 

Изграждането на централизирана геотермална отоплителна система изисква значителни 

капитални инвестиции. Голяма част от инвестицията представляват първоначалните 

капиталовложения за проучване, сондажни дейности, тръбопроводи, разпределителни 

трасета, допълнително работно оборудване – помпени станции, съоръжения за 

наблюдение и контрол, водо-подгревателни станции и акумулиращи съдове. 

Операционните разходи, в сравнение с конвенционалните централи, са по-ниски. 

Решаващи фактори, в определяне на първоначалната стойност на системата, са 

стойността на концесията и големината на топлинния товар, който тази система ще 

покрива. Усвояването на целия възможен топлинен потенциал определя и 

икономическата целесъобразност от изграждане на този вид системи. 

Важно, при изграждане на такъв тип системи, е комплексното оползотворяване на целия 

енергиен ресурс. Добри технически и икономически резултати се постигат, например 

при двугенерацията на енергия, тоест комбинацията от производството на топлинна и 

охладителна енергия. 

Друга, недостатъчно оценена, възможност за приложение на термопомпите е 
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промишлеността. Особено перспективни са производствата, където едновременно се 

налага охлаждане и отопление в един технологичен процес. Като пример може да се даде 

пивоварната промишленост, където се налага охлаждане на бирата и едновременно 

загряване на технологична вода. Най-широко термопомпите могат да се използват в 

химическата, хранително-вкусовата, текстилната и други клонове на промишлеността. 

Интересен пример е приложението на термопомпите в спортни центрове с ледена 

пързалка и плувен басейн. 

Фигура № 16. Теоретичният и техническият усвоим потенциал за Област Варна 

 

Източник: Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012-

2020г. 

Фигура № 17. Геотермални извори в Община Варна 

 

Източник: Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012-

2020г. 

На картата на гр. Варна са означени геотермалните извори. На този етап представлява 

интерес мощността, която може да се получи от тях и дела й в енергийния баланс на 
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Общината. 

При едностепенно използване само на енергията на геотермалната вода (т.е. при 

снижение на температурното й ниво с около 10 К) – енергийният потенциал на дебит 

481 л/с представлява 20.14 MW. (По данни за 2002 г. от този потенциал се използва едва 

7.049 MW. 

При хипотеза, че броят на сондажите за геотермална вода се увеличи с 30% – очакваният 

дебит на геотермалната вода ще бъде 625.3 л/с. Енергийният потенциал на такъв дебит 

при едностепенно използване е 26.18 MW, което означава, че количеството топлина за 

година ще бъде 229,337 MWh/г. 

При двустепенно използване на този дебит на геотермална вода – енергийният 

потенциал става общо 52.36 MW. 

В заключение, геотермалната енергия в Община Варна е недостатъчно оползотворен 

ресурс. Техническите възможности за използването й са свързани основно с 

използването и за отопление на сгради. Те обаче са силно ограничени от разположението 

на сградите – възможен ползвател са сградите находящи се в близост до изворите, тъй 

като в противен случай топлинните загуби за транспортиране на флуида ще са много 

големи. Модернистичният подход е използването й като подгравящ компонент в ОВК 

системите на сгради за обществено или стопанско предназначение като допълнителен 

енергиен носител към основните (електричество, природен газ). Възможно е 

използването й и в жилищни сгради, но тъй като те нямат единни ОВК системи, то ще 

могат да бъдат използвани само в традиционни отоплителни системи с топла вода. 

5. Енергия от биомаса 

Биомаса е всичко, което възниква в процеса на непрекъснат кръговрат в природата като 

резултат от сложните химически процеси. Съгласно Директива 2009/28/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 2009 г. за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници, чл. 2, т.д) „биомаса означава биоразградимата част на 

продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство 

(включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с 

тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и 

биоразградимата част на промишлени битови отпадъци“. 

Чрез различни процеси като изгаряне, газифициране и пиролиза, биомасата може да 

бъде преобразувана в биогориво, био-топлина или био-електроенергия. Основно 

предимство на биомасата пред конвенционалните органични горива е възможността от 

биомасата да бъдат произведени всички компоненти, които се получават от другите 

горива, но с много по-ниски нива на въглеродни емисии в атмосферния въздух и 

намалено отрицателно въздействие върху околната среда. 

Категориите биомаса са: 

• Отпадна и неизползвана биомаса: остатъци от горскостопанските дейности 

(клони и вършина), възможно увеличение на добитите количества дървесина от горското 

стопанство, индустриални дървесни отпадъци (дървесни стърготини, кори, изрезки, 

черна луга и други), строителни дървесни отпадъци, твърди селскостопански отпадъци 

(слама, царевични и слънчогледови стъбла, лозови пръчки, клони от резитба на овощни 

дървета, тютюневи стъбла), тор от животновъдни ферми, твърди битови отпадъци, 

утайки от пречиствателни инсталации за отпадни води, отпадно готварско олио. 

• Компост: продукт, получен от естественото разграждане на растителни и други 
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биоразградими отпадъци под въздействието на бактерии и други микроорганизми при 

наличието на достатъчно количество кислород, влага и при постоянна температура. 

• Енергийните култури: едногодишни енергийни култури (зърнена култура, 

прибрана заедно със сламата, зърнена култура, картофи, захарно цвекло, слънчогледово 

и рапично семе и други), а също и многогодишни енергийни култури (бързорастящи 

дървесни видове – топола и акация, бързооборотни насаждения от върба или топола, 

слонска трева и други). 

Основните ресурси, които позволяват използването на биомасата като енергиен 

източник, са: 

• Дървесина: дърва за огрев, отпадна дървесина от горското стопанство и 

горскостопанските работи и други; 

• Енергийните култури: бързо растящи дървесни видове и маслодайни култури 

за производство на течни биогорива; 

• Селскостопанските отпадъци: твърди отпадъци от земеделски култури и течни 

отпадъци животни и други; 

• Индустриални отпадъци: твърди (хартия, талаш, стърготини и други) и течни 

(от хранително вкусовата промишленост и други); 

• Градските отпадъци: твърди (органични твърди фракции от домакинствата и 

търговския сектор – над 70% от нетретираните отпадъци подлежат на биологично 

разпадане) и течни (отпадни води); 

• Утайките от пречиствателните станции. 

Фигура № 18. Технологии за оползотворяване на биомаса 

 

Източник: Проект „Програма за трансгранично усъвършенстване на областните 

администрации на окръг Гюргево и област Русе“ 

Биомасата, и по-специално дървесината, е с най-голям принос от всички ВЕИ в 

енергийния баланс на страната. Енергията, получена от биомаса е 2.8 пъти повече от 

тази, получена от водна енергия. На фона на оценката на потенциала от биомаса може 

да се твърди, че употребеното за енергийни нужди количество биомаса в страната не е 
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достигнало своята максимална стойност. Трябва да се вземе под внимание, че битовият 

сектор сега е основния консуматор (86%) на биомаса (почти изцяло дърва за огрев) в 

страната. 

Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и предпазлив 

подход, тъй като става дума за ресурси, които имат ограничен прираст и много други 

ценни приложения, включително осигуряване прехраната на хората и кислорода за 

атмосферата. Затова подходът е да се включват в потенциала само отпадъци от селското 

и горско стопанство, битови отпадъци, малоценна дървесина, която не намира друго 

приложение и отпада по естествени причини без да се използва, енергийни култури 

отглеждани на пустеещи земи и т.н. 

Таблица № 34. Обобщени данни за потенциала на биомаса в България 

Вид отпадък 

Потенциал 

Общ Неизползван 

ktoe ktoe % 

Дървесина 1,110 510 46 

Отпадъци от индустрията 77 23 30 

Селскостопански растителни отпадъци 1,000 1,000 100 

Селскостопански животински отпадъци 320 320 100 

Сметищен газ 68 68 100 

Рапицово масло и отпадни мазнини 117 117 100 

Общо 2,692 2,038 76 

Източник: Проект „Програма за трансгранично усъвършенстване на областните 

администрации на окръг Гюргево и област Русе“ 

Нарастващата енергийна употреба на дървесината в страната се дължи основно на 

ниската й цена и незначителните инвестиции за съоръженията, които сега се използват 

основно от населението, за трансформирането й в топлинна енергия. Провежданата 

досега ценова политика, както и влиянието на международните енергийни пазари, 

доведе до непрекъснатото покачване на цените на дребно на течните горива и природния 

газ, както и на електрическата и топлинна енергии и оказа силен натиск върху 

потребителя в полза на преориентирането му към дървесина. Експертните прогнози 

показват, че използването на дървесина и нейните производни (при определени условия) 

ще продължи да бъде икономически изгодно. Разликата в цените на дървесината и 

останалите горива ще се запази или даже ще се увеличи и поради факта, че биомасата е 

местен и възобновяем ресурс. 

Дървата за огрев се използват за директно изгаряне в примитивни печки, с нисък КПД 

(40%), самостоятелно или съвместно с въглища. Броят на употребяваните в 

домакинствата съвременни котли е все още незначителен поради ограничени финансови 

възможности. Използването на съвременни котли може да повиши до 2 (два) пъти 

полезното количество топлина, получавано от дървата за огрев, което е равностойно на 
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двукратно увеличаване на потенциала без да се увеличава потреблението. 

В България няма масова практика на използване на надробена на трески дървесина. 

Все още в малки мащаби се произвеждат брикети и пелети. 

Останалото количество, използвана днес биомаса са индустриалните отпадъци, 

оползотворявани главно в предприятията, където се образуват. Дървесните отпадъци с 

ниска влажност се използват предимно в самите предприятия за производство на пара 

за технологични нужди и за отопление. 

В целулозно-хартиената промишленост се изгаря изцяло черната луга (отпадък от 

преработка на дървесината) в содо-регенерационни котли, като парата се използва в 

заводските централи за комбинирано производство на топло- и електроенергия. Много 

малко се използват отпадъците от дърводобива за производство на дървесен чипс или 

пелети. 

Един от основните видове енергия от възобновяеми източници е биомасата – дърва за 

горене, основно сред населението и много малко в обществения сектор. Тенденцията в 

обществения сектор е потреблението на дърва за горене да спада с използване за 

отопление природен газ и компресиран метан или дървесни пелети. Основният проблем 

в използването на дърва и пелети за отопление е генерирането на фини прахови частици. 

Това задължително налага използването на филтри за улавяне на фините частици. 

В заключение, необходимата биомаса за постигане на целите в областта на климата и 

енергетиката, съгласно Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на 

Република България 2021-2030 г., може да идва от неоползотворените възможности за 

използване на големи количества биомаса от селското стопанство, аквакултурите, 

добитъка и други, както и от биоразградимите отпадъци (в периода 2020-2030 г. 

биоразградими отпадъци ще възлизат на 1,416 GWh), което също е в съответствие с 

принципите на Кръговата икономика. 

В Община Варна липсват систематизирани данни за потреблението на биомаса и 

съответно произведената от нея енергия. В тази връзка са необходими допълнителни 

усилия за създаването на база с такива данни, за да може да се управлява по-ефективно 

енергийното потребление в общинския сграден фонд и да може реално да се изчисли 

процентът на енергията от възобновяеми източници в общинския сграден фонд. 

5.1. Използването на биомаса от горското стопанство и свързаните с 

него промишлености 

Горската територия държавна собственост, попадаща в Община Варна, по 

Горскостопанския план на Териториално поделение „Държавно горско стопанство“ – 

Варна (ТП ДГС Варна) е 6,140 дка. Лесистостта в териториалния обхват на Община 

Варна е 29%. 

Таблица № 35. Основни лесообразуващи дървесни видове на територията на Община 

Варна 

Лесообразуващ дървесен вид % 

Цер 43 

Благун 14,7 

Акация 9,2 
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Лесообразуващ дървесен вид % 

Келяв габър 9,0 

Черен бор 6,8 

Габър 5,2 

Сребролиста липа 2,8 

Мъждрян 1,9 

Космат дъб 1,2 

Други 62 

Източник: ТП ДГС Варна 

Състоянието на горите в ТП ДГС Варна е сравнително добро. Общо повреди са 

установени на 1.5% от залесената площ на стопанството. Церавите насаждения в района 

страдат от суховършия, гниене и понякога от антропогенно въздействие. По-

престарелите акациеви гори са засегнати главно от суховършие. Иглолистните култури 

страдат най-често от снеголоми и снеговали. По-често боледуват чистите насаждения. 

Смесените дървостои са по-устойчиви и при тях процента на повредените насаждения е 

по-нисък като повредите са предимно от I и II степен, но има и засегнати насаждения от 

III степен. Пожарите се разпространяват по-бързо в чистите иглолистни насаждения, 

отколкото в смесените с широколистни видове. 

Фигура № 19. Разпределение на горските площи на територията на Община Варна по 

вид на собствеността 

 

Източник: ТП ДГС Варна 

Разпределението на горските площи в Община Варна, по собственост, е следното: 

• Горска територия държавна собственост – 6,140 ха; 

• Горска територия общинска собственост – 220.3 ха; 

• Горска територия частна собственост на частни физически лица – 868.9 ха; 

• Горска територия частна собственост на частни юридически лица – 204.7 ха; 
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• Горски територии съсобственост – 32 ха. 

На територията на ТП ДГС Варна има възможност да се извърши добив на следните 

недървесни горски продукти: гъби, шипки, къпини, риган, жълт кантарион, бял равнец, 

смрадлика, мащерка. 

Съгласно Горскостопански план на ТП ДГС Варна за 2021 г. е предвидено ползване на 

дървесина в размер 44,440 м3 стояща маса. Процентното разпределение на обема по 

видове сечи е както следва: 

• От възобновителни сечи – 89.2%; 

• От отгледни сечи – 10.3%; 

• От санитарни сечи – 0.5%. 

Таблица № 36. Местоположение на гори с ВКС на територията на Община Варна 

Местоположение на 

горите с ВКС 

Обща площ на горските територии 

държавна собственост (ДС) в зоната, ха 

Съотношение на залесени 

към незалесени площи ДС, ха 

Защитена зона 

BG0000103 Галата 
215.7 

188.9 ха залесена (75%) 

26.8 ха незалесена 

Защитена зона 

BG0000118 Златни 

пясъци 

1,055.6 

1,006.4 ха залесена (95.3%) 

49.2 ха незалесена 

Защитена зона 

BG0002060 Галата 
3,643.2 

заселена 3,409.9 ха (93.6%) 

незалесена 233.3 ха 

Защитена местност 

Аладжа манастир 
13.9 

заселена 10.5 ха (75.5%) 

незалесена 3.4 ха 

Източник: ТП ДГС Варна 

Съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗУТ в териториите на общините се устройват озеленени площи, 

обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и 

хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението. 

Зелената система на Община Варна се състои от съществуващите и новопредвидените 

озеленени площи за широко и ограничено обществено ползване в урбанизираните 

територии, защитните и рекреационните гори (курортни гори и местности, горски 

паркове и зелени зони извън урбанизираните територии), горите и земите от горския 

фонд, попадащи в защитените територии, обявени по реда на ЗЗТ и в защитените зони, 

обявени по реда на ЗБР. 

Основа на зелената система на Община Варна са озеленените площи за широко 

обществено ползване – общоградските паркове, районните и микрорайонните паркове, 

градските и кварталните градини и скверове, уличното озеленяване, защитни зелени 

пояси около водните обекти, озеленяването на сервитутните ивици на линейните 

съоръжения на техническата инфраструктура и други. 

Допълващи зелената система са озеленените площи за ограничено обществено ползване 

– озеленени площи на жилищни, вилни, обществени, производствени, курортни и 
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спортни сгради и комплекси, както и озеленените площи с друго специфично 

предназначение – озеленените площи в терените за представителни нужди (резиденции), 

озеленените площи в терените със специално предназначение: гробищни паркове, 

ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения - мелиоративно озеленяване 

покрай деретата, санитарнозащитно озеленяване, зелени пояси около магистралите и 

промишлените зони и други. 

Нарастването на потреблението на биомаса, особено на дървесина за енергийни цели, е 

световна тенденция. Биомасата е ресурс, чието по-широко използване позволява 

намаляване на зависимостта от внос на енергийни ресурси, допринася за сигурността на 

енергийните доставки и оказва сравнително по-малко въздействие върху околната среда, 

в сравнение с конвенционалните горива. Именно тези предимства са причина за 

мащабното й използване в страните от Европейския съюз. България, като страна, чиято 

зависимост от внос на енергийни ресурси е над 70 % (при отчитане на ядрената енергия 

като вносен енергиен ресурс) е необходимо да положи усилия за ефективно усвояване 

на потенциала от биомаса. Общо залесената площ възлиза на 3,651,243 ха (което 

представлява около 33% от територията на България).  

Фигура № 20. Структура на общата залесена площ по видове гори в България 

 

Източник: ТП ДГС Варна 

Клоните и вършината са отпадъци от дърводобива. Към настоящия момент се използва 

само малка част от тях, защото се счита, че събирането на дребноразмерна дървесина е 

икономически неефективно. Технологията за добив на дребноразмерна дървесина 

включва надробяване на клоните и вършината на трески, на възможно най-близката 

точка до сечището, до която може да се достигне по горски път. 

Дървата за огрев все още са един от използваните ресурси за отопление на територията 

на Община Варна, най-вече в крайните квартали и селата. В много случаи се използват 

дърва с висока влажност, които освен това се изгарят с много ниска ефективност в 

нискотехнологични и стари печки. Това води до по-голям разход на енергия и до 

замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици. Проблемът се засилва и от 

това, че по подобен начин се горят въглища (към днешна дата в минимални количества), 

както и нерегламентирано различни видове отпадъци. Чрез използване на съвременни 

автоматизирани и високоефективни съоръжения за изгаряне на дървесна биомаса и 

дървесина с гарантирано качество, ефективността на оползотворяване на биомасата 

може да се повиши до 2 (два) пъти, което ще намали значително използваното общо 

количество дървесина и ще допринесе за намаляване на замърсяването на атмосферния 
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въздух. Въвеждането на контрол на качеството на пазара на дърва за огрев и върху 

използването на нерегламентирано добита дървесина ще допринесе едновременно за 

намаляване на локалното замърсяване на въздуха и за увеличаване на дела на енергията 

от ВИ. 

Наред с това, с преминаването към биомаса за производство на топлинна енергия чрез 

използване на модерни и високоефективни автоматизирани котли в общинските сгради, 

които използват течно или твърдо гориво, ще се постигне както намаляване на емисиите 

на парникови газове, така и на вредните емисии от местно значение. Замяната на 

конвенционални източници на енергия с такива от биомаса продължава да бъде една от 

възможностите за Общината в дългосрочен план, тъй като в проектите на голяма част от 

основните стратегически документи на национално ниво са предвидени подобни 

дейности, включително и възможности за финансиране. Важно е да се отбележи, че за 

постигане на максимален ефект от замяната на конвенционални източници на енергия с 

такива на биомаса е необходимо в сградите да са изпълнени мерки за енергийна 

ефективност, които да са постигнали минимална необходимост от енергия за отопление. 

Всеки тип селскостопански и горски отпадък може да се използва, но влажността на 

материала трябва да е по-малко от 12%, а големината на гранулите да е по-малка от 5.5 

мм. Използвани суровини: черупки от фъстъци, черупки и стъбла, дървесни стърготини, 

стъблата на слънчогледите, пшеничена слама, отпадъци от горите – храсти, клонки, 

дървесна кора и още много различни селскостопански отпадъци. Промяната на 

суровините в брикети, което е крайния продукт, става посредством четири стъпки: 

• Раздробяване – тази стъпка е необходима, защото суровината трябва да е във вид 

на стърготини или прах; 

• Изсушаване – сушилнята се използва, когато суровините са с влажност по-

голяма от 13%; 

• Брикетиращата машина – излизащият от тази машина продукт е оформен в 

определен вид и е подготвен за следващата стъпка; 

• Овъгляване – след тази последна стъпка на финала излиза необходимия 

продукт. 

Фигура № 21. Видове оползотворен дървесен материал 

 

  

Брикети от дървени стърготини  Пелети от дървени стърготини Пелети от слънчогледови обелки  

Източник: Проект „Програма за трансгранично усъвършенстване на областните 

администрации на окръг Гюргево и област Русе“ 

Раздробителят, сушилнята, брикетиращата част и овъгляващата пещ са основните 

системи от инсталацията. 
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5.2. Използване на биомаса от селското стопанство по сектори – 

земеделие и животновъдство 

За осигуряването на необходимата биомаса се предполага, че България ще разчита не 

само на горската биомаса, съгласно Националния план за действие за енергията за 

горските биомаси 2018-2027 г., но и ще използва неоползотворения потенциал на 

биологично разградимата част от продуктите, отпадъците и остатъците от биологичен 

произход от селското стопанство, включително растителни и животински вещества, от 

горското стопанство и свързаните с него промишлености, включително рибарство и 

аквакултури, както и биоразградимата част от отпадъците, включително промишлените 

и битовите отпадъци от биологичен произход, отговарящи на критериите за 

устойчивост, посочени в член 29 от Директива (ЕС) 2018/2001 от 11 декември 2018 г. за 

насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (Директива RED 

II). 

За снабдяването с конвенционални биогорива площта на земята, необходима за 

производството им, ще намалее между 2020 г. и 2030 г. Допълнителните площи, 

необходими за производството на биогорива от ново поколение, поради въвеждането на 

допълнителни мерки, стимулиращи използването на биогорива от ново поколение от 

2020 г., ще бъдат компенсирани от общото намаление на площите, необходими за 

конвенционалните биогорива.  

5.2.1. Земеделие 

Твърдите селскостопански отпадъци се генерират при отглеждането на земеделски 

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

реколтивираните площи. Сламата е твърд селскостопански отпадък, който в страната се 

използва основно в растениевъдството и животновъдството. Около 80% от нея е 

възможно да се оползотворява за енергийни нужди. Възможните методи за 

преобразуване на биомасата в енергия включват: директно изгаряне с оползотворяване 

на топлината, газификация или пиролиза (при която се получава горивен газ) и бърза 

пиролиза (при която се получава течен горивен продукт). Твърдите селскостопански 

отпадъци могат да се използват и като гориво за стирлингови двигатели. Съществуват 

методи за производство на етанол от целулозните компоненти на биомасата, както и на 

въглеводороди от нейните лигнинови компоненти. От всички изброени методи, най-

ефективно е директното изгаряне.  

На база методите за енергийно оползотворяване видовете биомаса могат да бъдат 

класифицирани в следните 3 (три) групи: 

• Лозови пръчки и клони от овощни дървета; 

• Слама; 

• Царевични, слънчогледови и тютюневи стъбла. 

В миналото в България e имало практика за използването на сламата като енергиен 

ресурс – за отоплителни цели, а в първата половина на XX век – и като гориво за 

локомобилите на вършачните машини.  

Съществувала е добре развита практика за прибиране на значителна част от наличната 

слама от полето и използване в животновъдството и в целулозно-хартиената индустрия. 

Имало е случаи на транспортиране на балирана слама на сравнително големи 

разстояния, за нуждите на целулозно-хартиената промишленост. За балиране и 

транспорт на сламата има подходяща технология. Необходимото оборудване в голяма 
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степен е налице.  

Лозовите пръчки и клоните от резитба на овощни дървета също са били използвани като 

гориво в миналото. Тази практика може да бъде улеснена чрез надробяването им на 

трески близо до местата на резитбата, по подобие на надробяването на трески на клони 

и вършина от горското стопанство.  

По отношение на лозовите пръчки и клоните от овощни дървета съществува добре 

известна технология за директно изгаряне. Причината да не се използват тези продукти 

в по-голяма степен е липсата на подходящи съоръжения за предварително третиране 

(например, надробяване на трески). Балираната слама е продукт, който по-трудно може 

да се използва като гориво. 

Като една възможност за оползотворяване на сламата, царевични и слънчогледови 

стъбла се явява изграждането на брикетираща инсталация за съвместно използване на 

суровините от земеделието и горското стопанство. 

Може да се потвърди, че Общината има предпоставки за развитие на биогориво от 

биомаса. Производството на биогориво ще допринесе за спад на емисиите на СО2 и 

други вредни вещества в атмосферата. Предимствата са, че ще направи Община Варна 

по енергийно независима, както и ще въздейства благоприятно върху заетостта.  

От икономическа гледна точка, основно сламата представлява интерес за осъществяване 

на възможен инвестиционен проект. Използването й може да е в различни направления, 

като за условията в Общината биха представлявали интерес следните:  

• Отоплителни станции. В практиката се използват различни варианти на 

организация на работата на отоплителните станции, изгарящи слама. Използват се 

котли, предназначени както за изгаряне на бали слама, така и на натрошена слама; 

• Топлогенератори на слама. Сламата може да се използва и за получаване на 

топлинна енергия под формата на загрят въздух при изгарянето й в топлогенератор. 

Загретият въздух от топлогенератора се счита за подходящ за различни сушилни 

инсталации; 

• Пелети от слама. Сламата може да бъде използвана и за производство на пелети.  

Добре е да се има предвид, обаче, че при изгарянето на пелети от слама използваното 

съоръжение трябва да бъде предназначено точно за тези цел. Като суровина сламата 

съдържа повече прах, но обикновено е и с по-ниска влажност в сравнение с дървесните 

стърготини, на което се дължи и по-малкото количество изразходвана енергия при 

производството на пелети. 

5.2.2. Животновъдство 

Един от възможните начини за оползотворяване на отпадъците от животновъдството се 

основава на анаеробното разлагане. Продуктите, които се получават при този процес, са: 

• Биогаз: смес от метан (40-60%) и въглероден диоксид, съдържащ също малки 

количества водород и въглероден сулфид; 

• Кисел остатък от разлагането: органично вещество, съдържащо лигнин, хитин 

и редица минерални компоненти. Може да се използва като компост или като съставка 

за строителни материали, например фиброплоскости; 

• Луга: богата на хранителни вещества, в някои случаи може да се използва за 

наторяване. 
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От тези 3 (три) продукта, от енергийна гледна точка интерес представлява биогазът. Той 

може да се използва като гориво за котли или за бутални двигатели, използвани за 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Количеството 

генериран биогаз зависи от редица фактори. При добра експлоатация на съответната 

инсталация е възможно да се получи биогаз с енергиен еквивалент 2,150 kcal/кг суха 

маса тор. Това отговаря на получаването от 1 тон суха маса тор на 500 м3 биогаз с 50% 

съдържание на метан (долната топлина на изгаряне на метана е 35,818 MJ/м3). 

Потенциалът на биомасата в животновъдството е основно в оползотворяване на тор от 

едър рогат добитък, свине и птици отглеждани в съответни ферми или комплекси. Както 

вече беше разгледано, животновъдството в Община Варна е сравнително слабо развито. 

Животните са в сравнително малки ферми и в личните стопанства – при дребни 

производители, разпръснати в индивидуални стопанства с единици, рядко с десет и 

повече глави животни. Само в единични ферми е налице концентрация на по-голям брой 

животни. По-малък е броят на другите животни отглеждани в частни стопанства.  

При анализиране възможността за производство на биогаз, трябва да се отчетат няколко 

основни момента, както следва:  

• Най-ниската базова цена на една инсталация за ферма с 300-400 крави е около 

600-650 хил. евро. Възвръщаемостта на инвестицията е в рамките на 6 до 8 години; 

• Добивът приблизително от един тон оборски тор от едър рогат добитък е 200-350 

м3 биогаз със съдържание на метан около 60%, а от един тон растения 300-630 м3 биогаз 

със съдържание на метан до 70%; 

• При биогаза е въведено понятието „животинска единица“. Една „животинска 

единица“ дава на денонощие отпадъци (изпражнения), от които може да се произведе 

около 1.5 м3 биогаз. Тя се равнява на 1 крава или съответно 5 телета, 6 свине или 250 

кокошки.  

Потенциалът, доколкото е възможен, за Община Варна е отделен фермер или сдружение 

от фермери на територията на Общината, обединени с цел осигуряване необходимото 

количество суровина, може да подготви проект и да изгради система за производство на 

топлинна или електрическа енергия от животинските отпадъци. Получената топлинна 

или електрическа енергия може да се използва както за отопление на отделни сгради или 

тяхното осветление, така и за продажба. 

5.3. Използване на биомаса от битови отпадъци 

До 2011 г. единственият начин за третиране на битовите отпадъци, генерирани на 

територията на Община Варна, е депонирането на отпадъците – на депото в землището 

на с. Въглен, Община Аксаково. 

През 2011 г. влиза в експлоатация инсталацията за механично-биологично третиране на 

„Екоинвест Асетс“ АД с капацитет 140,000 т/година. В това съоръжение ежедневно 

постъпват отпадъците от гр. Варна и курортните комплекси. Основните предимства на 

съоръжението са възможността за сепариране на смесените битови отпадъци, което дава 

възможност за рециклиране на пластмаси, стъкло и хартия като вторични суровини; 

възможност за оползотворяване на калоричната стойност на отпадъците чрез сепариране 

и получаване на модифицирани горива от отпадъци (RDF) и минимизиране на обема и 

теглото на отпадъците чрез компостиране на биоразградимата част, с което се постига и 

стабилизиране на отпадъците преди депонирането им. Полученият компост може да се 

използва като подобрител на почвата. 
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Дейността по третиране на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община 

Варна в Инсталация за механично-биологично третиране се осъществява въз основа на 

договор № 1693/ 22.10.2007 г. с „Екоинвест Асетс“ АД с предмет „Инженеринг – 

комплексен проект за изграждане на завод за преработка на твърди битови отпадъци“. 

В Община Варна за периода 2017-2020 г. се наблюдава тенденция за намаляване на 

количеството образувани битови отпадъци. 

Таблица № 37. Количества (тон) битови отпадъци, генерирани в Община Варна за 

периода 2017-2020 г. 

  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Предадени за третиране в МБТ 207,423.307 183,981.802 111,724.41 121,593.860 

Предадени за обезвреждане на РСУО 258,192.36 234,620.287 23,856.14 16,905.00 

Всичко: 465,615.667 418,602.089 135,580.55 138,498.86 

Източник: Община Варна 

В периода 2015-2016 г. на територията на Община Варна е извършен морфологичен 

анализ на генерираните битови отпадъци.  

Таблица № 38. Морфологичен анализ на смесените битови отпадъци на Община 

Варна (обобщени данни) 

№ Вид отпадък % 

1 Хранителни 8% 

2 Хартия 5% 

3 Картон 3% 

4 Пластмаса 10% 

5 Текстил 6% 

6 Гума 1% 

7 Кожа 2% 

8 Градински 11% 

9 Дървесни 3% 

10 Стъкло 4% 

11 Метали 2% 

12 Инертни > 4 см 3% 

13 Опасни 3% 

14 Други 2% 
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№ Вид отпадък % 

15 Ситна фракция < 4см 37% 

Източник: Община Варна 

При определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, проби от битови 

отпадъци са взети в депото в с. Въглен, Община Аксаково. Изследвани са проби 

отпадъци от следните квартали, районите, зони и населени места на територията на 

Община Варна: райони „Приморски“, „Владислав Варненчик“, „Младост“, „Одеса“, 

квартали „Виница“ и „Аспарухово“, южна и западна промишлени зони, к.к. „Златни 

пясъци“ и селата Каменар и Тополи.  

В таблицата по-долу е представен морфологичният състав на битовите отпадъци 

съобразно населението – в частност за Община Варна са показани данни за населени 

места с население над 150 хил. души, съгласно Методика за определяне на 

морфологичния състав на битовите отпадъци, 2019 г. 

Таблица № 39. Морфологичен състав на БО съобразно населението на населените 

места (%) 

№ Вид отпадък % 

1 Хранителни 10% 

2 Хартия 4% 

3 Картон 4% 

4 Пластмаса 11% 

5 Текстил 5% 

6 Гума 1% 

7 Кожа 2% 

8 Градински 13% 

9 Дървесни 2% 

10 Стъкло 4% 

11 Метали 3% 

12 Инертни > 4 см 5% 

13 Опасни 2% 

14 Други 4% 

15 Ситна фракция < 4 см 28% 

Източник: Методика за определяне на морфологичния състав на битовите 

отпадъци, МОСВ, 2019 г. 
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Сравнението на данните от извършения морфологичен анализ на територията на гр. 

Варна и данните от Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите 

отпадъци, МОСВ, 2019 г. показват, че: 

• Процентното съотношение на отпадъчни фракции „гума“, „кожа“ и „стъкло“ са 

съпоставими; 

• Процентното съотношение на отпадъчни фракции „хранителни“, „пластмаса“, 

„картон“, „градински“, „метали“, „инертни > 4 см“ и „други“ в гр. Варна са по-ниски в 

сравнение с тези, определени с Методиката за градове с население над 150 хиляди души; 

• Процентното съотношение на отпадъчни фракции „хартия“, „текстил“, 

„дървесни“, „опасни отпадъци“ и „ситна фракция < 4 см“ в гр. Варна са по-високи в 

сравнение с тези, определени с Методиката за градове с население над 150 хиляди души. 

В Община Варна е създадена организация градинските и дървесните отпадъци да се 

събират разделно. До въвеждането на РСУО същите са били използвани за рекултивация 

на терени, а след нейното изграждане се третират в система за компостиране на зелени 

отпадъци. Данни за количеството им е посочено в таблицата по-долу. 

Таблица № 40. Количество разделно събрани градински и дървесни отпадъци 

 2017 г. 2018 г. 

Градински и дървесни отпадъци, т/година 3,330 3,722.38 

Източник: Община Варна 

Инсталацията за МБТ включва: Линия за механично третиране на ТБО с капацитет 450 

т/денонощие; Линия за биологично третиране на ТБО с капацитет 248 т/денонощие; 

Линия за RDF с максимален капацитет 224 т/денонощие. 

5.4. Използване на биогорива в транспорта 

Обобщени данни за потенциала и възможностите за производство и използване на 

биогорива в България са дадени в Интегрирания план в областта на енергетиката и 

климата на Република България 2021-2030 г. 

За производство на биогаз могат да се използват животински и растителни земеделски 

отпадъци, но енергийното оползотворяване на последните е по-ефективно чрез 

директното им изгаряне. Съществен недостатък при производството на биогаз е 

необходимостта от сравнително висока температура за ферментацията на отпадъците - 

30-40°С. Това налага спиране работата на ферментаторите или използване на значителна 

част от произведения газ за подгряването им през студения период на годината, когато 

има най-голяма нужда от произвеждания газ. 

Основните бариери пред производството на биогаз са: 

• Значителните инвестиции за изграждането на съвременни инсталации, 

достигащи до 4,000-5,000 евро/kWh(e) в ЕС, при производство на електроенергия; 

• Намиране пазар на произвежданите вторични продукти (торове); 

• Неефективна работа през зимата. 

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

превръща директно в течни горива за транспортните ни нужди. Двата най-
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разпространени вида биогорива са етанолът и биодизелът.  

Етанолът, който е алкохол, се получава от ферментирането на всяка биомаса, богата на 

въглехидрати, като царевицата, чрез процес подобен на този на получаването на бира. 

Той се използва предимно като добавка към горивото за намаляване на въглеродния 

моно-оксид на превозното средство и други емисии, които причиняват смог. 

Биоетанолът представлява биогориво в течно агрегатно състояние, получено от 

растителна маса чрез процес на ферментация на въглехидрати (например брашно от 

зърнени култури, картофено нишесте, захарно цвекло и захарна тръстика). Произвежда 

се от царевица, ечемик, захарна тръстика и други. Предимствата на биоетанола са, че 

той е възобновяем енергиен източник, дава по-добри резултати чрез високото число на 

октана и ефективната работа на двигателя. Намалява вредните емисии отделяни в 

атмосферата и запазва образуването на озон. Биоетанолът е без токсични съставни части 

и без съдържание на сяра и има безотпадно производство.  

Биодизелът, който е вид естер, се получава от растителни масла, животински мазнини, 

водорасли, или дори рециклирани готварски мазнини. Той може да се използва като 

добавка към дизела за намаляване на емисиите на превозното средство или в чистата му 

форма като гориво. Биодизелът е гориво, произведено от биологични ресурси различни 

от нефт. Той може да се произвежда от растителни масла (в зависимост 

местонахождението на производството на това, което е традиционна култура за 

континента: за Южна и Северна Америка – соя, за Европа – рапица и слънчоглед, за Азия 

– кокос) или от животински мазнини и се използва в автомобилни и други двигатели. 

Това е най-перспективното и екологично чисто гориво. Биодизелът се произвежда също 

и от използвани мазнини. 

Биодизелът може да се използва като чист биодизел (означение В100) или може да се 

смесва с петродизел в различни съотношения за повечето модерни дизелови мотори. 

Най-популярната смеска е 30/70. Като 30% е биодизелът а 70% е петродизел. Чистият 

биодизел (В100) може да бъде наливан директно в резервоара за гориво. Както и 

петродизела, биодизелът през зимата се продава с добавки предпазващи горивото от 

замръзване. 

Трябва да се отбележи, че биологичното гориво от ново поколение, което се произвежда 

от органични отпадъци, ще измести част от биодизела, произвеждан от земеделски 

култури. В момента, в България, в дизеловите горива се влагат задължително 6% 

биодизел. Тези шест процента стават 5+1, като пет процента е биодизелът, получен от 

свежи масла от маслодайни култури, а един процент – от отпадъци. Това е част от 

европейска тенденция, за която има планове да се задълбочава в периода до 2030 г., като 

стремежът е производството на маслодайни култури все повече да е насочено към 

естествената им употреба, а техния дял в производството на биодизел да намалява, за 

сметка на този от отпадъци. 

Използването на биогорива и енергия от ВИ в транспорта на територията на Община 

Варна е в съответствие с разпоредбите на Закона за енергията от възобновяеми 

източници. Горивата за дизелови и бензинови двигатели се предлагат на пазара, смесени 

с биогорива в определени процентни съотношения.  

Поради недостиг на суровина на територията на Община Варна няма изградени 

предприятия за производство на биогорива, поради тази причина няма и заявен 

инвеститорски интерес. 

Все още на биогоривата се гледа като на алтернатива на конвенционалните горива. Но 
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постоянно нарастващите цени на изкопаемите горива, тяхната практическа 

изчерпаемост и глобалните цели за намаляване емисиите на парникови газове и опазване 

на околната среда, поставят биогоривата на една нова позиция – горива на бъдещето. Те 

се получават чрез обработка на биомаса, която от своя страна е възобновяем източник. 

Биогоривата могат да заместят директно изкопаемите горива в транспортния сектор и да 

се интегрират в системата за снабдяване с горива. 

5.5. Използване на енергия от възобновяеми източници в транспорта 

По отношение емисиите на парникови газове от подсектор „Транспорт“ при 

разглеждания сценарий, свързан с прилагането на допълнителни мерки, може да се 

заключи, че до 2030 г. се очаква, макар и по-плавен, лек спад в сравнение с базовата за 

модела 2015 г. 

Общото увеличение на крайното потребление на енергия в транспортния сегмент се 

обуславя от авиационния сегмент, който се очаква да нарасне с приблизително 35% 

спрямо нивото през 2020 г. Частният автомобилен транспорт се очаква да се увеличи 

малко между 2020-2030 г., същевременно с лек ръст на железопътния транспорт. 

По отношение на възобновяемата енергия, използвана в транспортния сектор, се очаква 

диверсификация на източниците чрез въвеждане на биогорива от ново поколение (1,095 

GWh през 2030 г.) и водород (32 GWh до 2030 г.). Тези промени в енергийните ресурси 

захранващи транспортния сектор, включително прогнозираното увеличение на дела на 

обществения електрически транспорт и електрическите и хибридни превозни средства, 

както и развитието на зареждащата инфраструктура в градските райони по отношение 

на транспортния сектор, водят до регистрираното намаляване на емисиите на ПГ. 

Очаква се товарният транспорт постепенно да увеличи товарния транспорт по пътищата, 

по-значително от железопътния и вътрешния воден транспорт, като увеличенията и в 

двата сценария поддържат едни и същи нива. 

Допълнителните мерки, разгледани за транспортния сектор, се отнасят главно до по- 

висока степен на смесване на биогоривата, както и до увеличен брой електрически 

превозни средства (особено лекотоварни).  

В периода 2020-2030 г. се очаква да се разнообразят използваните ВИ в сектор транспорт 

чрез въвеждане на биогорива от ново поколение и водород (през 2030 г.). Освен това се 

очаква потреблението на електрическа енергия от ВИ да се увеличи повече от 2 (два) 

пъти. 

Таблица № 41. Прогнозни криви по технологии за енергията от ВИ за периода 2020-

2030 г. (в ktoe) – Сектор „Транспорт“ 

Гориво 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Биогорива 

(ограничение 

до 7%) 

187.6 189.0 190.3 191.7 193.0 194.4 181.5 168.2 155.0 141.7 128.4 

Биогорива от 

ново 

поколение 

27.7 28.0 28.2 28.5 28.7 29.0 42.0 55.0 68.1 81.1 94.1 

Биогорива от 

ново 

поколение, 

55.4 55.9 56.5 57.0 57.5 58.0 84.1 110.1 136.2 162.3 188.4 
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Гориво 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

умножени по 2 

или 2*1.2 

Биогаз 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Биогаз, 

умножен по 2 

или 2*1.2 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

Е-ВИ в пътния 

транспорт 

1.3 1.7 2.1 2.4 2.8 3.2 5.3 7.5 9.7 11.9 14.1 

Е-ВИ в сектор 

транспорт (за 

2020 г. 

умножена по 

5, съгласно 

Директива 

2009/28/ЕО, за 

периода 2021-

2030 г. 

умножена по 4 

съгласно 

Директива 

(ЕС) 

2018/2001) 

6.6 7.8 9.0 10.2 11.4 12.6 21.4 30.1 38.9 47.6 56.4 

Е-ВИ в 

железопътния 

транспорт 

6.0 6.3 6.6 6.9 7.2 7.4 7.9 8.5 9.0 9.5 10.0 

Е-ВИ в 

железопътния 

транспорт (за 

2020 г. 

умножена по 

2.5, съгласно 

Директива 

2009/28/ЕО, за 

периода 2021-

2030 г. 

умножена по 

1.5, съгласно 

Директива 

(ЕС) 

2018/2001) 

15.0 14.2 13.5 12.7 11.9 11.2 11.9 12.7 13.4 14.2 15.0 

Е-ВИ в други 

сектори на 

транспорта 

0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 

Водород 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 

Крайно 

потребление 

на енергия от 

ВИ в сектор 

223.1 225.4 227.7 229.9 232.2 234.5 237.4 239.9 242.4 244.9 250.2 
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Гориво 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

транспорт 

Крайно 

потребление 

на енергия от 

ВИ в сектор 

транспорт, 

изчислено за 

определяне на 

секторната цел 

265.2 267.5 269.8 272.1 274.4 276.7 299.5 321.9 344.3 366.6 391.7 

Крайно 

потребление 

на енергия в 

сектор 

транспорт 

2 

680.6 

2 

699.8 

2 

719.0 

2 

738.2 

2 

757.3 

2 

776.5 

2 

773.0 

2 

769.4 

2 

765.8 

2 

762.2 

2 

758.6 

ВИ-Т, % 9.89 9.91 9.92 9.94 9.95 9.97 10.80 11.62 12.45 13.27 14.20 

Източник: По данни на (B)EST model, E3-Modelling, анализ на Делойт 
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VI. ИЗБОР НА ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ 

С оглед на описаните съображения за избор на мерки за насърчаване на използването на 

енергия от възобновяеми източници, в програмата са формулирани 29 (двадесет и 

девет) мерки, които е целесъобразно да се осъществят в рамките на настоящата 

Програма. Те са условно разделени в 2 (две) категории, в съответствие с утвърдените 

Указания за изготвяне на общински програми за насърчаване на използването на енергия 

от възобновяеми източници и биогорива, обнародвани от АУЕР. На този етап фокусът е 

върху административните и финансовите мерки, чрез които се цели да се създаде една 

добра основа за изпълнение на дългосрочната програма с хоризонт 2030 г. и изпълнение 

на значително по-мащабни технически мерки в бъдеще.  

1. Административни мерки 

Предложените административни мерки целят да създадат благоприятни условия за 

изпълнение на конкретни дейности и да допринесат за постигането на трите 

дългосрочни цели на Програмата. Тяхното изпълнение е необходимо за надграждане на 

институционалния капацитет на Общинската администрация да разбира, планира и 

отчита изпълнението на общинските политики за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници. Освен чисто експертните знания, е необходимо да бъдат 

положени усилия за създаване на информационна база с достатъчно данни, която да 

служи като опорна точна при планирането и взимането на решения, тъй като липсата на 

данни е едно от основните предизвикателства, особено извън общинския сектор. В 

допълнение, но не на последно място, изпълнението на административните мерки, 

насочени към гражданите и бизнеса, целят по-добрата комуникация и повишаване на 

информираността относно възможностите за реализация на инсталации за 

оползотворяване на ВЕИ и ползите от тях.  

Планирани са 6 (шест) административни мерки за успешното изпълнение на 

Дългосрочна цел № 2: „Повишаване на осведомеността и насърчаване на частните 

инвестиции за изграждане на ВЕИ инсталации на територията на Община Варна“, 

както следва:  

• АМ1 – Подготовка и провеждане на широка разяснителна кампания сред 

населението и местния бизнес за целите на общинските програми по ВЕИ и за 

необходимостта от партньорство между участниците в нейното изпълнение. 

Индикативна стойност: 120,000 лв. 

Източници на финансиране: Бюджет на Общината. 

• АМ2 – Изграждане на партньорства с малки, средни и големи предприятия за 

въвеждане на пакети от енергийно ефективни мерки и оползотворяване на енергията от 

възобновяеми източници; 

Индикативна стойност: Н.П. (не е нужен финансов ресурс). 

• АМ3 – Информиране на жителите на Общината за възможни финансови схеми за 

реализиране на частни проекти за използване на ВЕИ. 

Индикативна стойност: Н.П. (не е нужен финансов ресурс). 

• АМ4 – Провеждане на общинска информационна кампания за насърчаване на 

използването на ВЕИ жилищни сгради. 

Индикативна стойност: 40,000 лв. 
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Източници на финансиране: Бюджет на Общината. 

• АМ5 – Установяване на информационен телефон за съвети и обратна връзка 

върху енергоефективно поведение на потребителите, рационално използване на 

енергията, предпочитани източници и енергоносители. 

Индикативна стойност: Н.П. (не е нужен финансов ресурс). 

• АМ6 – Изграждане на партньорства с местни и регионални структури на 

гражданското общество, медиите и бизнеса за провеждане на съвместни инициативи за 

популяризиране на мерки за енергийна ефективност чрез използване на ВЕИ. 

Индикативна стойност: Н.П. (не е нужен финансов ресурс). 

В допълнение по отношение на Дългосрочна цел № 3: „Осигуряване на 

необходимите условия за ефективно планиране, прилагане и мониторинг на 

политиките за насърчаване и оползотворяване на енергията от възобновяеми 

източници“ са планирани изпълнението на 7 (седем) административни мерки, както 

следва:  

• АМ7 – Въвеждане на система за енергиен мониторинг. 

Индикативна стойност: 20,000 лв. 

Източници на финансиране: Бюджет на Общината. 

• АМ8 – Въвеждане на постоянно наблюдение, анализ и оценка на състоянието на 

изпълнението на общинските програми по ЕЕ и ВЕИ и публикуване на периодични 

информации за тяхната реализация. 

Индикативна стойност: Н.П. (не е нужен финансов ресурс). 

• АМ9 – Провеждане на периодични обучения, форуми, дискусии, кръгли маси и 

семинари, свързани с използването на ВЕИ. 

Индикативна стойност: 120,000 лв. 

Източници на финансиране: Бюджет на Общината. 

• АМ10 – Въвеждане на подходяща система за обучение на експерти в местната 

администрация от ресорните звена, ангажирани с планирането, изпълнението и контрола 

на капиталовите инвестиции и политиките по териториално развитие. 

Индикативна стойност: Н.П. (не е нужен финансов ресурс). 

• АМ11 – Участие в курсове за повишаване на местните умения и възможности за 

устойчиво енергийно развитие чрез използване на ВЕИ. 

Индикативна стойност: 27,000 лв. 

Източници на финансиране: Бюджет на Общината. 

• АМ12 – Осигуряване на широка обществена подкрепа за изпълнението на 

общинските програми по ЕЕ и ВЕИ. 

Индикативна стойност: Н.П. (не е нужен финансов ресурс). 

• АМ13 – Установяване на трайно партньорство между Общинска администрация, 

бизнеса и гражданите. 

Индикативна стойност: Н.П. (не е нужен финансов ресурс). 
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2. Финансово-технически мерки  

Техническите мерки водят до конкретната реализация на проекти и дейности за 

производство на енергия от ВИ. Те са насочени към интегрирането на инсталации в 

общински и частни сгради, но и към замяна на неефективни отоплителни уреди в 

домакинствата с екологични алтернативи, вкл. ВЕИ. В допълнение към конкретните 

проекти е предвидено изпълнение на предпроектни проучвания, които да дадат по-добра 

представа за техническия потенциал за реализиране на иновативни проекти, както и 

необходимата подготовка за Община Варна да се възползва максимално ефективно от 

новите възможности, които ще бъдат налични за местните власти през следващия 

програмен период. Към финансовите мерки спада привличането на финансов ресурс за 

изпълнение на дейности и проекти, които съответстват на целите на програмата. В 

съответствие с Дългосрочна цел № 1: „Ефективно оползотворяване на 

възобновяемите енергийни ресурси в общинския и жилищния сграден фонд“ са 

планирани следните финансово-технически мерки:  

• ТМ1 – Енергийно обследване и сертифициране на сгради общинска собственост 

Индикативна стойност: 200,000 лв. 

Източници на финансиране: Бюджет на Общината, Оперативни програми. 

• ТМ2 – Изграждане на нови и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 

съществуващи административни общински сгради, включително мерки за 

оползотворяване на ВЕИ и биогорива (изграждане на административна сграда за 

кметството в с. Тополи; изграждане административна сграда на Район „Младост“; 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на Община 

Варна; на административна сграда – кметство на Район „Владислав Варненчик“; на 

административната сграда на Район „Приморски“).  

Индикативна стойност: 14,400,000 лв.  

Източници на финансиране: Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., 

Приоритет № 1, НПВУ, Бюджет на Общината. 

• ТМ3 – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради общинска 

собственост за култура и спорт, включително мерки за оползотворяване на ВЕИ и 

биогорива (НЧ „Петко Рачев Славейков – 1928“ в Район „Владислав Варненчик“, СК 

„Локомотив“, Гребна база „Сия Нейкова“ в Район „Приморски“) 

Индикативна стойност: 4,600,000 лв.  

Източници на финансиране: Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., 

Приоритет № 1, НПВУ, Бюджет на Общината. 

• ТМ4 – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради общинска 

собственост за здравеопазване и социални услуги, включително мерки за 

оползотворяване на ВЕИ и биогорива (ДЯ № 2 „Моряче“; ДЯ № 3 „Зайо Байо“; ДЯ № 5 

„Чуден свят“; ДЯ № 8 „Щурче“; ДЯ № 9 „Детелина“; ДЯ № 13 „Русалка“; ДКЦ № 1 

„Света Клементина“; ДКЦ № 2 „Свети Иван Рилски“; ДКЦ № 3 Варна; ДКЦ № 4 – Варна; 

ДКЦ № 5 „Свети Eкатерина“; ДКЦ „Чайка“; Дентален център № 1 – Варна; 

Специализирана Болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р 

Д. Стаматов“; Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 

„Д-р Марко А. Марков“; Специализирана болница за активно лечение на пневмо-

фтизиатрични заболявания – Варна; Специализирана болница по очни болести за 
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активно лечение – Варна; МБАЛ „Света Анна“ – Варна; ЦСП „Владислав Варненчик“; 

Дом за стари хора „Гергана“; Център за обществена подкрепа; Център за социални 

услуги).  

Индикативна стойност: 34,000,000 лв.  

Източници на финансиране: Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., 

Приоритет № 1, НПВУ, Бюджет на Общината. 

• ТМ5 – Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на нова, 

иновативна образователна инфраструктура, включително въвеждане на мерки за 

оползотворяване на ВЕИ и биогорива (ДГ № 43 „Пинокио“; ДГ № 47 „Люляче“; ДГ № 

35 „Детска радост“; ДГ „Синчец“; ДГ № 8 „Хр. Ботев“; ДГ № 3„Звездичка“; ДГ № 7 „А. 

С. Пушкин“; ДГ № 18; ДГ № 11 „Незабравка“; ДГ № 15 „Гълъбче“; ДГ № 22 „Мечо 

Пух“; ДГ № 19 „Славейче“; ДГ № 14 „Дружба“; ДГ № 10 „Карамфилче“; ДГ № 35 

„Детска радост“; ДГ № 24 „Детско градче“; ОУ „Капитан Петко Войвода“; ОУ „Христо 

Ботев“; СУ „Любен Каравелов“; ОУ „Стоян Михайловски“; СУ „Неофит Бозвели“; СУ 

„Гео Милев“; ОУ „Отец Паисий“; ОУ „Добри Чинтулов“; СУПЦЕ; СУ „Елин Пелин“; 

ОУ „Цар Симеон“; ЦПЛР СО „Михаил Колони“; ОУ „Йордан Йовков“; ОУ „Свети свети 

Кирил и Методий“; СУ за ХНИ „К. Преславски“; ОУ „Г. С. Раковски“; ОУ „Черноризец 

Храбър“; ОУ „Васил Априлов“; СУЕО „Ал. С. Пушкин“; IV ЕГ „Фредерик Жолио-

Кюри“; ОУ „Захари Стоянов“; Първа Езикова гимназия; III ОУ „Ангел Кънчев“; ОУ 

„Панайот Волов“; ОУ „Христо Смирненски“; ОУ „Свети Климент Охридски“; ОУ 

„Добри Войников“; МГ „Д-р Петър Берон“; СУЕО „Ал. С. Пушкин“; ОУ „Захари 

Стоянов“; ДГ „Ран Босилек“ – с. Тополи; ДГ № 5 „Слънчо“; ОУ „Добри Чинтулов“; ОУ 

„Йордан Йовков“; ОУ „Христо Смирненски“; ДГ „Слънчогледи“; ДГ № 17 „Д-р Петър 

Берон“; ДГ № 39 „Приказка“; ДЯ № 7 „Роза“; VII СУ „Найден Геров“; СУ „Св. Климент 

Охридски“; ОУ „Васил Друмев“; Изграждане на нова профилирана 

природоматематическа гимназия – III ПМГ „Акад. Методий Попов“, в имот УПИ-П-110 

за „учебно заведение“, кв. 518 по плана на 13-ти м.р. с административен адрес: бул. 

„Сливница“ № 113, гр. Варна; Изграждане на Начално училище за ученици от I-ви до 

IV-ти клас с 2 (две) подготвителни групи в имот с идентификатор 10135.2564.1132 с 

административен адрес: ул. „28-ма“, гр. Варна; Изграждане на ново училище – 

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ в ПИ 10135.3517.3 с 

административен адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 225, 15 м.р., гр. Варна; 

Изграждане на нова детска градина за 4 (четири) групи, физкултурен салон, кухненски 

блок и котелно стопанство в УПИ-ГУ-131 „за детска градина“ (ПИ 10135.71.131), кв. 

189, по плана на 12 м.р., ул. „Хъшове“ № 2, гр. Варна). 

Индикативна стойност: 234,536,000 лв.  

Източници на финансиране: Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., 

Приоритет № 1; Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г.; 

НПВУ; Бюджет на Общината. 

• ТМ6 – Разработване на предпроектни проучвания за установяване на потенциала 

на геотермалните източници на територията на Община Варна за отопление, охлаждане 

и водоснабдяване на сгради с обществено предназначение. 

Индикативна стойност: 200,000 лв.  

Източници на финансиране: : Бюджет на Общината; Оперативни програми. 
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• ТМ7 – Обследване, проектиране, изграждане на инфраструктура за захранване с 

минерална вода на сгради с обществено предназначение (детски градини, училища, 

болници, административни сгради и други) с цел ефективно използване на 

геотермалните източници за осигуряване на отопление, охлаждане, резервно питейно-

битово водоснабдяване. 

Индикативна стойност: 7,000,000 лв.  

Източници на финансиране: : Бюджет на Общината; ПЧП. 

• ТМ8 – Проектиране и изграждане на инсталация за производство на пелети от 

растителни и дървесни отпадъци, както и от биомаса. 

Индикативна стойност: 4,500,000 лв.  

Източници на финансиране: Бюджет на Общината. 

• ТМ9 – Изграждане на фотоволтаична централа за производство на 

електроенергия на територията на летище „Варна“ 

Индикативна стойност: 3,912,000 лв.  

Източници на финансиране: Програма „Конкурентоспособност и иновации в 

предприятията“ 2021-2027 г., ПЧП. 

• ТМ10 – Обследване за енергийна ефективност, въвеждане на мерки за ЕЕ, 

включително въвеждане на мерки за оползотворяване на ВЕИ, на уличното осветление 

в населените места от Общината 

Индикативна стойност: 3,200,000 лв. 

Източници на финансиране: Бюджет на Общината, Оперативни програми. 

• ТМ11 – Монтиране на 10 зарядни станции за електромобили на територията на 

Община Варна 

Индикативна стойност: 150,000 лв.  

Източници на финансиране: Фонд за градско развитие за Северна България. 

• ТМ12 – Изпълнение на проекти за оползотворяване на слънчева енергия за 

подгряване на вода (180 инсталации) и производство на електрическа енергия (300 

инсталации) в жилищни сгради 

Индикативна стойност: 32,640,000 лв.  

Източници на финансиране: Национална програма за ЕЕ на многофамилни жилищни 

сгради, Частно финансиране. 

• ТМ13 – Изпълнение на проекти за замяна на конвенционални горива с ВЕИ в 

жилищния сектор (7,000 апартамента с нови отоплителни уреди) 

Индикативна стойност: 19,000,000 лв.  

Източници на финансиране: Национална програма за ЕЕ на многофамилни жилищни 

сгради, Частно финансиране. 

• ФМ1 – Изготвяне на проучвания за използване на енергия от ВИ (основно 

слънчева енергия и биомаса) на територията на Община Варна и създаване на регистър 

с инсталациите за производство на енергия от ВЕИ 
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Индикативна стойност: 70,000 лв.  

Източници на финансиране: Бюджет на Общината, Международни проекти. 

• ФМ2 – Осигуряване на участието на Община Варна в международни проекти в 

областта на енергията и устойчивото развитие с външно финансиране 

Индикативна стойност: Н.П. (не е нужен финансов ресурс за участие в проектни 

предложения). 

• ФМ3 – Проучване на възможности за привличане на инвестиции чрез публично-

частни партньорства с прилагане на новаторски организационни и финансови схеми, 

като енергийни кооперативи и договори с гарантиран резултат, в рамките на съвместни 

европейски проекти.  

Индикативна стойност: Н.П. (не е нужен финансов ресурс). 

3. Източници и схеми на финансиране 

За целесъобразното насочване на финансовите потоци и обезпечаване на реализирането 

на разработената Дългосрочна програма е необходимо да се направи обстоен анализ на 

възможностите за финансиране.  

Релевантните източници могат да се обособят в следните групи: 

➢ Национални публични средства: 

• Местен бюджет; 

• Централен бюджет; 

• Национални фондове. 

➢ Външни публични средства: 

• Национални оперативни програми; 

• Европейски фондове; 

• Европейски програми. 

➢ Публично-частно партньорство. 

Обезпечаването на по-голямата част от дейностите на Дългосрочната програма е 

възможно да бъде по линия на частни инвестиции или собствени средства, с оглед 

реализирането на възможно най-голям ресурс. В настоящата социално-икономическа 

реалност и при ограничените ресурси на публичния сектор е необходимо все по-

интензивно да се търси развитие на сътрудничество с частния сектор.  

3.1. Национални публични средства 

За постигане на целите за ВИ, заложени в ИНПЕК, България планира да инвестира 

значителни средства в развитието на мощности за възобновяема енергия в секторите за 

производство на електрическа енергия и топлинна енергия. Тези инвестиции възлизат 

на почти 2.4 млрд. евро за периода 2021-2030 г. Очаква се около 1.7 млрд. евро да бъдат 

инвестирани в развитието на ФЕЦ, както и около 400 млн. евро в централи на биомаса.  

С оглед стимулиране по-широкото разгръщане на енергията от ВИ ще бъдат използвани 

средства от фондовете на Съюза за насърчаване и използване на енергия от 

възобновяеми източници за отопление и охлаждане. 
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В допълнение за реализацията на мероприятията, заложени в дългосрочната програма, 

могат да се използват средства и от: 

3.3.1. Програма „Държавни инвестиционни заеми“ на Република 

България 

Програма държавни инвестиционни заеми е разполагаемият ресурс, който се 

регламентира чрез съответните постановления за годишното изпълнение на държавния 

бюджет на Република България и в съответствие със ЗПФ.  

Държавно гарантирани заеми са заемите на база на финансови договори между 

правителството на Република България и съответната финансираща институция. От 

държавните инвестиционни заеми могат да се възползват бенефициенти частни 

дружества и първостепенни разпоредители на бюджет. 

3.3.2. Фонд „Научни изследвания“ на Република България 

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) има за цел да подкрепя проекти и дейности за 

насърчаване на научните изследвания, съобразени с ратифицирани рамкови програми с 

определени приоритети на ЕС и на Република България. 

ФНИ насърчава научните изследвания като: 

• Подпомага финансово научните организации и висшите училища на базата на 

проектно-програмно финансиране; 

• Финансира проекти, разработки и демонстрационни проекти в определените от 

Фонда научни направления; 

• Финансира проекти, разработки и демонстрационни проекти на млади учени. 

3.3.3. Местни бюджети и Държавен бюджет 

Така например, локални, но ключови инфраструктурни проекти могат да бъдат 

финансирани от бюджета на Община Варна, в съответствие с отговорностите на 

местната власт по отношение използването на енергия от ВЕИ.  

Държавният бюджет дава възможност чрез бюджетите на министерства и ведомства, 

регионални институции и публични власти, в рамките на компетентността им и 

отговорностите по отношение използването на енергия от ВЕИ да предоставят помощ 

за проекти от местно, регионално и национално ниво.  

3.2. Външни публични средства 

По Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на ЕИП с общ бюджет в размер на 

близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани проекти свързани с подобряване на 

енергийната ефективност и използването на енергия от ВИ. 

В резултат от изпълнението на тези мерки се предвижда реализация на проекти за 

производство на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ 

в размер на 46,000 MWh/годишно и годишни намаления на емисиите на CO2 от 54,280 

tCO2. 

В периода 2021-2030 г. Община Варна ще се възползва от инвестиционната подкрепа, 

която ще се предоставя по „Модернизационен фонд“, като ще разгледа възможността 

за финансиране на проекти, свързани с производството на електрическа енергия от ВИ, 
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подобряване на енергийната ефективност, съхраняване на енергия и модернизиране на 

енергийните мрежи. Фондът ще се създаде на основание чл. 10г на Директива (ЕС) 

2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на 

Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и 

на нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814. В периода 2021-2030 

г. 2% от общото количество квоти на ЕС ще бъдат продавани на търг и средствата 

постъпват в Модернизационния фонд, съгласно чл. 10, параграф 1 от Директива (ЕС) 

2018/410 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО 

с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните 

инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814. 

Тук влизат КФ и ЕФРР. Поради високото ниво на познаване на тези два фонда, тук е 

представена най-обща информация за двата фонда. 

Кохезионният фонд (КФ) е насочен към държавите членки, чийто брутен национален 

доход на глава от населението е по-нисък от 90% от средния за ЕС. Той има за цел да 

намали икономическите и социални различия и да насърчи устойчивото развитие. 

Фондът финансира: 

• Инфраструктурни обекти от енергийната мрежа; 

• Дейности по опазване на околната среда; 

• Икономика с ниска въглеродна интензивност. 

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) се стреми да засили икономическото 

и социалното сближаване в ЕС, като коригира неравенствата между регионите на Съюза. 

Финансовата помощ на фонда се изразява в подкрепа на следните области:  

• Научни изследвания и развитие;  

• Малки и средни предприятия;  

• Икономика с ниска въглеродна интензивност;  

• Енергийни инфраструктурни обекти.  

Допълнителни източници на проектно финансиране са Европейската банка за 

възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка и отделни техни схеми 

(операции). Тези по принцип частни финансови институции с акционерно участие от ЕС 

предлагат смесено финансиране (проектен заем и по-малко безвъзмезден грант), чрез 

което се цели повишаване на финансовата отговорност за целесъобразност на разходите 

за проекти. Част от „спестените“ от грантовете средства се оползотворяват за създаване 

на гаранционни фондове, чрез които се облекчават бенефициентите при ползване на 

заемно финансиране за изпълнение на проекти по грантови схеми.  

По-надолу са представени основните възможности за финансиране на проекти за 

използване на ВЕИ чрез структурните фондове и/или финансови инструменти.  

Община Варна възнамерява да се възползва и от структурните фондове за финансиране 

на инвестиционни нужди за декарбонизация на енергийния сектор, осигурявайки 

адаптиране към климата и справедлив преход. Тя възнамерява също така да получи 

достъп до средства от ЕФРР и КФ. 

3.2.1. Структурни фондове: ЕФРР и КФ 

Новата МФР 2021-2027 г. предоставя 273 млрд. евро за ЕФРР и КФ. Новата МФР ще има 
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тематичен фокус, от който цел на Политиката № 2: „По-зелена Европа“ и Цел на 

политиката (ЦП) № 3: „По-свързана Европа“, имат най-тясна връзка с инвестиционната 

нужда при Сценария WAM. 

За енергийния сектор най-подходяща е ЦП 2. Тази ЦП насърчава по-зелена Европа с 

ниски въглеродни емисии, като насърчава прехода към чиста и справедлива енергия, 

зелени инвестиции, кръговата икономика, адаптация към изменението на климата и 

предотвратяване и управление на риска. В рамките на тази ЦП специфичните цели на 

ЕФРР/КФ са: 

➢ Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на 

парникови газове 

В тази връзка са определени следните инвестиционни приоритети: 

1. Мерки за подкрепа за подобряване на енергийната ефективност за зелени 

инвестиции и ниски емисии на въглероден диоксид от цялата икономика и цялата 

енергийна верига; 

2. Подкрепа за енергийна ефективност на обществени, промишлени и жилищни 

сгради чрез обновяване, включително чрез присъединяване към компонента за 

консолидация по отношение на сеизмичния риск; 

3. Подкрепа за енергийна ефективност за МСП, големи предприятия и местни 

власти. 

➢ Насърчаване на енергията от възобновяеми източници 

В тази връзка са идентифицирани следните инвестиционни приоритети: Развитие и 

модернизация на капацитета за съхранение на енергия и резервни системи (backup 

systems); Подкрепа на децентрализираното разпределение; Адаптиране на преноса и 

разпределението; Увеличаване на адекватността на електроенергийната мрежа. 

➢ Развитие на интелигентни енергийни системи, мрежи и съхранение извън 

TEN-E 

В тази връзка са определени следните инвестиционни приоритета: 

• Дигитализация на националната енергийна система в сегментите на транспорта, 

разпределението и потреблението и въвеждане на интелигентни системи за управление 

и мерки за подпомагане на прилагането на концепцията за интелигентен град стъпка по 

стъпка; 

• Развитие на капацитета за пренос и разпределение на електроенергийните мрежи, 

за да се осигурят необходимите технически параметри за добра взаимосвързаност с 

трансевропейската енергийна инфраструктура за електроенергия. 

За сектора околна среда ЦП № 2 е най-приложима. ЕФРР/КФ преследват следните 

специфични цели за този сектор: 

➢ Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, 

предотвратяване на риска и устойчивост на бедствия 

В тази връзка са определени следните инвестиционни приоритета: 

1. Адаптиране към мерките за изменение на климата, предотвратяване или 

управление на климатичните рискове, наводнения и свлачища, пожари, бури и други; 

2. Предотвратяване на риска и управление на неклиматични природни опасности 
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(например земетресения) и рискове, свързани с човешки дейности (например 

технологични аварии), включително системи за повишаване на осведомеността, 

инфраструктура, гражданска защита и управление на бедствия. 

➢ Насърчаване на прехода към кръгова икономика 

В тази връзка са определени следните инвестиционни приоритети: 

1. Управление на битовите отпадъци: мерки за предотвратяване, минимизиране, 

сортиране, рециклиране; 

2. Управление на битовите отпадъци: третиране на остатъчни отпадъци; 

3. Управление на търговски, промишлени или опасни отпадъци; 

4. Насърчаване на използването на рециклирани материали като суровини; 

5. Подобряване на защитата на природата и биоразнообразието, зелената 

инфраструктура, особено в градските райони и намаляването на замърсяването. 

За транспортния сектор най-подходяща е ЦП № 3. Тази ЦП ще подкрепи следните 

инвестиции: 

• Разработване на устойчива TEN-T мрежа, адаптирана към изменението на 

климата, сигурна и интермодална; 

• Разработване и укрепване на устойчива, гъвкава и интермодална национална, 

регионална и местна мобилност, включително подобряване на достъпа до мрежата TEN-

T и трансграничната мобилност. 

3.2.2. Национален план за възстановяване и устойчивост 

Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в 

еднофамилни сгради и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни 

и газопреносни мрежи.  

Програмата цели да повиши използването на енергия от възобновяеми източници при 

крайното потребление в сектор домакинства чрез финансиране закупуването на нови 

слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи. 

Предвидено е финансирането на два вида мерки за възобновяема енергия за 

домакинствата: 

• Изграждане на слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване. 

Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се 

предвижда да е 60% от стойността на системата, но не повече от 1,176.50 лв., а за 

домакинство, което получава енергийни помощи – 100% от стойността на системата, но 

не повече от 1,960.83 лв.; 

• Изграждане на фотоволтаични системи до 4 kW. Максималният размер на 

безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е 60% от 

стойността на системата, но не повече от 6,260.50 лв., а за домакинство, което получава 

енергийни помощи – 100% от стойността на системата, но не повече от 10,434.17 лв.  

Общият планиран ресурс е 240 млн. лв. (140 млн. лв. за сметка на Инструмента за 

възстановяване и устойчивост и 100 млн. лв. национално съфинансиране, вкл. 90 млн. 

лв. собствено финансиране от крайните ползватели на помощта) с период на изпълнение 

2021-2024 г. 
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3.2.3. Invest EU 

Програмата Invest EU по новата МФР предоставя гаранция от бюджета на ЕС в размер 

на 38 млрд. евро. Фондът ще бъде инвестиран посредством финансови партньори, като 

основният е групата на ЕИБ. Допустимите инвестиции са организирани в няколко 

прозореца на политиките, от които следните са най-тясно свързани с Интегрирания 

национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК): 

➢ Устойчива инфраструктура 

Тази област има за цел развитието на енергийния сектор, развитието на устойчива 

транспортна инфраструктура, иновативно оборудване и технологии, опазване на 

околната среда и ресурсите, развитие на цифрова свързаност на инфраструктурата. 

Допустимите инвестиции включват по-конкретно: 

• Производството, доставката или използването на чиста, устойчива и безопасна 

енергия от възобновяеми ресурси и други енергийни източници, близки до нулеви или 

ниски емисии; 

• Енергийна ефективност и енергийни спестявания; 

• Развитие и модернизация на устойчива енергийна инфраструктура на ниво 

транспорт и разпределение на енергия, съхранение, интелигентни мрежи; 

• Разработване на иновативни отоплителни и когенерационни системи с ниски или 

нулеви емисии; 

• Производство и доставка на синтетични горива, получени от възобновяеми или 

въглеродно неутрални енергийни източници; 

• Инфраструктура за системи за улавяне и съхранение на въглероден диоксид; 

• Инфраструктура за алтернативни горива: електрическа енергия, водород и 

втечнени газове и други технологии с ниски и нулеви емисии; 

• Проекти, насочени към борба с или адаптиране към изменението на климата. 

➢ Научни изследвания, иновации и дигитализация 

Тази област има за цел да стимулира дигиталната трансформация на европейските 

компании, пазари и държави членки на ЕС. Тя има за цел да постигне научно, 

технологично, икономическо и обществено въздействие чрез укрепване на научната и 

технологична база на ЕС, като крайната цел е да се изпълнят стратегическите 

приоритети на ЕС и да се осигури подкрепа за модернизацията на иновативните 

компании и за пускане на технологии на пазара. 

➢ Малки и средни предприятия 

Тази област има за цел да насърчи глобалната конкурентоспособност на МСП в целия 

ЕС на всеки етап от тяхното развитие. 

➢ Социални инвестиции 

Тази област цели намаляването на неравенствата, повишаването на приобщаването, 

социалните предприятия и социалната икономика, социалното включване, 

подобряването на здравето на гражданите, общото благосъстояние и качеството на 

живот, което стимулира резултатите от образованието, като подкрепя справедливия 

преход към нисковъглеродна икономика. 
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3.2.4. Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради 

Националната програма е създадена в контекста на постигане както целите в 

краткосрочен план, така и тези в дългосрочен на европейско ниво за справяне с 

предизвикателствата от изменението на климата, енергийната сигурност и изчерпването 

на ресурсите. 

3.2.5. Национален фонд за декарбонизация 

Като основна финансова схема в подкрепа на българската стратегия за дългосрочно 

обновяване, е предвидено създаването на единен Фонд за декарбонизация за България 

(„Фондът“), финансиран със средства по Европейските фондовете за кохезионна 

политика и други източници за финансиране. Организиран като консолидиран и ясно 

разпознаваем фонд, той ще включва голям кръг заинтересовани страни и успешно ще 

адресира необходимостта от финансиране за широка група бенефициенти, за да доведе 

до максимално постигане на целите, които ще бъдат заложени. Фондът ще работи на 

независим управител (фонд мениджър). 

Фондът ще се състои от 3 (три) отделни подфонда, според вида на крайните 

бенефициенти: 

• Подфонд публичен сектор („ПФД1“); 

• Подфонд търговски дружества („ПФД2“); 

• Подфонд жилищни сгради („ПФД3“) (заедно „Подфондовете“).  

Такава структура предоставя необходимата гъвкавост по отношение на бъдещи 

(законови и регулативни) изисквания към определени получатели или бъдещо 

приложено по-детайлно национално сегментиране. 

Фондът ще се използва за предлагане на безвъзмездни средства и финансови 

инструменти, включващи кредитни линии и гаранции и/или комбинация от тях. Не на 

последно място към Фонда ще се предвиди единна точка за техническата помощ на 

кандидатите чрез обслужване на едно гише или подобни механизми. 

Участието на местните банки/ финансови институции в тази финансова схема ще е 

ключов елемент за успеха на Фонда, тъй като в ролята им на финансов посредник 

тяхното участие ще допринесе не само към ливериджа под формата на съ-финансиране, 

но ще се очаква значително да опрости процеса на финансиране на проекти. 

Международните финансови институции ще имат възможността да участват активно и 

на ниво финансов посредник. Не на последно място, посредник може да бъде и 

дружество за предоставяне на комунални услуги, чрез механизъм „Финансирането по 

сметка“, в който случай се заемат средства на крайните потребители, които същите 

изплащат чрез сметките си за електрическа енергия/ топлинна енергия. 

Що се отнася до целевите мерки, Фондът ще насърчава инвестиции в пакети от мерки за 

обновяване и енергийна ефективност чрез осигуряване на по-цялостен подход, водещ до 

по-големи спестявания на енергия. В същото време с цел постигане на по-добри 

резултати, заложените в Дългосрочната национална стратегия индивидуални мерки, 

които биха засегнали конкретни части от сградите или техните ОВК/ енергийни системи 

също ще бъдат насърчавани. Адекватното финансиране (т.е. достъпно и подходящо за 

целевата аудитория) ще е подкрепено от по-амбициозен набор от политики. Очаква се 

тези политики да стимулират по-големи действия от страна на собствениците и 
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управителите на сградите чрез комбинация от стимули и задължения. Следователно 

съчетаването на силна политика и налични финансови средства е от съществено 

значение. 

3.2.6. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ 

(ФЕЕВИ) 

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ е създаден чрез ЗЕЕ (от 2004 

г.), като юридическо лице независимо от държавните институции. Фондът осъществява 

своята дейност съгласно разпоредбите на ЗЕЕ, ЗЕВИ и споразуменията с Донорите. 

Фондът не е част от консолидирания държавен бюджет. ФЕЕВИ е първоначално 

капитализиран изцяло с грантови средства. Основни донори са Глобалният екологичен 

фонд на ООН чрез Международната банка за възстановяване и развитие (Световна 

банка) – с 10 млн. щатски долара, Правителството на Австрия – с 1.5 млн. евро, 

Правителството на Република България – с 3 млн. лева, и частни български спонсори. 

Основен принцип в управлението на Фонда е публично-частното партньорство (ПЧП). 

Той съчетава в едно: капацитет за разработване на проекти и капацитет за финансово 

структуриране. Оказва финансова помощ за атрактивни проекти на: общини, МСП, 

асоциации на потребители на енергия, физически лица, банки и други чрез заеми и/или 

предоставяне на частични гаранции и други. Необходимо условие за подпомагане е 

детайлното енергийно обследване за анализ и избор на енергоспестяващи мерки. 

3.2.7. Национален доверителен „Екофонд“ (НДЕФ) 

Националният доверителен „Екофонд“ е създаден през октомври 1995 г. по силата на 

суапово споразумение „Дълг срещу околна среда“ между Правителството на 

Конфедерация Швейцария и Правителството на Република България. 

3.2.8. Програма LIFE 

Програма LIFE е инструмент на ЕС за финансиране в областта на околната среда и 

действията по климата, създаден през 1992 г. Настоящият период на финансиране 2014 

-2020 г. разполага с бюджет от 3.4 млрд. евро. За следващия дългосрочен бюджет на ЕС 

за периода 2021-2027 г. Комисията предлага да се увеличи финансирането по LIFE с 

почти 60%. Една от основните приоритетни области е стимулирането на инвестициите 

и подкрепящите дейности, насочени към енергийната ефективност, особено в 

европейските региони, които изостават в прехода към чиста енергия. Както частни, така 

и публични участници могат да кандидатстват за различна подкрепа на проекти, стига 

тя да е свързана с околната среда и действията по климата. Част от Програма LIFE е и 

финансовия инструмент „Private Finance for Energy Efficiency“ (PF4EE), който е 

съвместно споразумение между ЕИБ и ЕК имащо за цел да допълни финансирането за 

инвестиции в енергийна ефективност. Инструментът е насочен към проекти, които 

подкрепят изпълнението на националните планове за действие за енергийна 

ефективност или други програми за енергийна ефективност на държавите-членки на ЕС. 

3.2.9. Финансов механизъм на Европейското икономическо 

пространство (ЕИП) и Норвежката програма за сътрудничество 

Европейското икономическо пространство (ЕИП) включва Норвегия, Исландия и 

Лихтенщайн в единен вътрешен пазар за подпомагане на специфични европроекти. През 

последните години на България се предоставят ежегодно по около 130 млн. евро от 

Норвежката програма за сътрудничество и Финансовия механизъм на ЕИП.  

Приоритетни области на Норвежката програмата са: Намаляване на емисиите от 

https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-who-can-apply%23inline-nav-0
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парникови газове, включително проекти за съвместно изпълнение по Протокола от 

Киото, както и на други емисии във въздуха и водата; Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия; Подпомагане на устойчивото производство.  

Приоритетни области, които се финансират по ЕИП са: Защита на околната среда, 

включително градската среда чрез намаляване на замърсяването и насърчаване 

използването на ВЕИ; Насърчаване на устойчивото развитие чрез подобряване на 

използването на ресурсите и тяхното управление. 

Подкрепата по Норвежката програма за сътрудничество, както и по ЕИП не може да 

надхвърля 60% от стойността на проекта. Това означава, че бенефициенти за подобни 

проекти биха могли да бъдат само финансово стабилни организации. Възможни са и две 

изключения за по-ниско съфинансиране от бенефициенти: (1) до 15% – за проекти на 

общините, при осигурено допълнително финансиране от държавния или местния 

бюджет; (2) до 10% – за проекти на неправителствени организации и социалните 

партньори – бизнес камари, професионалните съюзи и други. 

3.2.10. Заеми от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) 

ЕИБ предоставя финансиране за проекти, които помагат за постигане на целите на ЕС в 

и извън Съюза. Страните от ЕС съвместно са собственици на ЕИБ. Целта на банката е: 

• Да повишава потенциала на Европа по отношение на работните места и заетостта; 

• Да подкрепя действия за смекчаване на изменението на климата; 

• Да подкрепя политиките на ЕС извън неговите предели. 

Банката взема назаем средства на капиталовите пазари и с тях кредитира при 

благоприятни условия проекти, подкрепящи целите на ЕС. Около 90% от кредитите се 

предоставят в страни от ЕС. Не се предоставят никакви средства от бюджета на ЕС. 

ЕИБ предоставя три основни вида продукти и услуги: 

• Кредитиране – около 90% от общите финансови ангажименти на банката. 

Банката отпуска кредити на клиенти от всякакъв размер, за да подкрепя растежа и 

заетостта, като често тази подкрепа помага за привличане на други инвеститори; 

• Смесено финансиране – то позволява на клиентите да съчетават финансиране от 

ЕИБ с допълнителни инвестиции; 

• Консултации и техническа помощ – за постигане на максимална рентабилност; 

• ЕИБ отпуска пряко кредити в размер над 25 млн. евро. Когато става дума за 

по-малки заеми, банката открива кредитни линии за финансови институции, които след 

това предоставят тези средства под формата на заеми. 

Тя взема решенията си за получаване и отпускане на заеми въз основа на качествата на 

всеки отделен проект и възможностите, предлагани от финансовите пазари. В ЕС 

банката има специфични приоритети за кредитиране. Извън ЕС тя подпомага 

политиките на Съюза за развитие и сътрудничество по света. 

Като независим орган, банката взема самостоятелни решения за вземане и предоставяне 

на кредити. Тя си сътрудничи с други институции на ЕС и по-специално с ЕК, 

Европейския парламент и Съвета на ЕС. 

Относими приоритети, които могат да спомогнат за реализиране на целите на 

Дългосрочната програма, са: 
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• Инвестиции в енергийна ефективност, като се вземе предвид целта на ЕС от 

32.5% до 2030 г., особено за жилищни сгради, като се очаква да се въведе нов 

инструмент за енергийна ефективност – Европейска инициатива за обновяване на 

сгради, която също ще бъде насочена и към енергийната ефективност на МСП; 

• Декарбонизиране на енергийните доставки, като се има предвид целта за целия 

ЕС за намаляване на емисиите на ПГ с най-малко 40% в сравнение с 1990 г. (в тази връзка 

ЕИБ ще поеме ангажимент да подкрепи интеграцията на енергийни проекти за ВИ и по-

добро регионално сътрудничество); 

• Подкрепа за инвестиции в иновативни технологии и нови видове енергийна 

инфраструктура; 

• Сигурност, свързана с енергийната инфраструктура (ЕИБ продължава да 

подкрепя проекти от общ интерес, които не се отнасят до използването на изкопаеми 

горива). 

От 2022 г. нататък, ЕИБ вече няма да финансира инвестиции, свързани с изкопаеми 

горива, включително природен газ, с изключение на тези, с емисии 250 gCO2/kWh или 

по-малко. 

ЕИБ също ще си сътрудничи с ЕК при разработването на Фонда за справедлив преход с 

цел подпомагане на региони, които изпитват трудности при прехода към въглеродна 

неутрална икономика. ЕИБ ще финансира до 75% от допустимите разходи. Проектите 

ще се възползват от финансова подкрепа и консултантски услуги от ЕИБ. 

3.2.11. Група на Световната банка 

Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) е създадена през 1945 г. 

вследствие на споразумението, постигнато на Бретън-Уудската конференция от 1944 г. 

МБВР е една от петте институции, които обхваща Групата на Световната банка, като 

останалите са: Международната финансова корпорация (МФК), създадена през 1956 г., 

Международната асоциация за развитие (МАР), създадена през 1960 г., Агенцията за 

многостранно гарантиране на инвестициите (АМГИ), създадена през 1988 г. и 

Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (МЦУИС), създаден 

през 1966 г. 

Основните форми за подпомагане и финансиране от отделните организации в рамките 

на Групата на Световната банка са подчинени на общи цели и приоритети: намаляване 

на бедността, стимулиране на икономическото и социално развитие и подобряване на 

жизнения статус на населението. Това определя и широкия секторен обхват и 

спецификата на финансиране на Световната банка, както и нейната роля в 

международната финансова общност като група от организации, които оказват 

съдействие във всички сектори на икономиката – от инфраструктура до социална сфера. 

При предоставянето на финансова подкрепа те се ръководят освен от чисто търговски и 

икономически критерии за ефективност и възвращаемост и от критерии, свързани със 

стимулирането на позитивни реформи и устойчиво развитие. По тази причина освен в 

традиционните области, организациите от Групата на Световната банка са основен 

източник за получаване на финансиране и в нисковъзвръщаеми или невъзвръщаеми 

дейности с обществено значение – социални услуги, здравеопазване, образование, 

развитие на човешкия капитал, опазване на околната среда и други. 

МБВР е основната организация от Групата на Световната банка и предвид установената 

през годините добра практика и надеждно управление, притежава кредитен рейтинг на 
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първокласен кредитополучател, което й дава възможност да финансира дейността си при 

най-благоприятни условия на международните финансови пазари. Това позволява на 

МБВР да предоставя относително субсидиарни и по-благоприятни условия при 

отпускането на заеми на своите страни-членки. Банката отпуска финансиране само на 

правителства и подправителствени структури или при наличието на държавна гаранция 

от страната-членка.  

Базисните финансови условия, при които МБВР кредитира заемополучателите си, към 

настоящия момент, включват заеми със среднопретеглен матуритет до 18 години при 

общ срок на погасяване до 30 години, първоначална такса и плаващи лихвени проценти, 

с възможност за фиксиране на отделните им компоненти или прилагане на инструменти 

за управление на валутно-курсови и други рискове. 

Към МБВР България се присъединява със записан дялов капитал в размер на 521.5 млн. 

щатски долара (около 0.3% от общо записания капитал). Функциите на управител в 

организациите от Групата на Световната банка за България се осъществяват от 

министъра на финансите, а на заместник управителя – от подуправител на БНБ. 

Подкрепата за страни като България се осъществява основно под формата на 

предоставяното структурно и инвестиционно финансиране на държавно ниво или при 

наличието на държавна гаранция. В допълнение към кредитирането МБВР осигурява 

безвъзмездна помощ от собствени или управлявани от нея фондове и оказва 

съпътстваща аналитична и консултантска помощ в отделни ключови направления.  

Дейността на МФК и АМГИ в страната от членството й в тях е с различна интензивност, 

като е насочена към подпомагане на частни инвестиции „на зелено“ (в това число и чрез 

дялово участие), инвестиционно кредитиране за отделни проекти в частния сектор и 

отпускане на гаранции за чужди инвестиции.  

Обхватът на инвестирането и размерът на средствата се определя чрез подписване на 

Рамка за партньорство, който адресира конкретни области в съответствие с 

идентифицираните потребности на държавата-партньор. Последният период за 

финансиране е 2017-2022 г. 

3.2.12. Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) 

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е създадена през 1991 г. с цел 

да допринесе за икономическия прогрес и да подпомогне прехода към пазарно 

ориентирана икономика на страните от Централна и Източна Европа, приели да 

съблюдават принципите на плуралистичната демокрация. Акционери в нея са 63 

държави и 2 междудържавни институции – ЕС и ЕИБ. Към момента акционерният 

капитал на ЕБВР възлиза на 21 млрд. евро, а до 31.12.2021 г. се очаква да приключи 

записването от страна на акционерите на 9 млрд. евро платимите при поискване акции. 

Република България участва в капитала на ЕБВР със 165.98 млн. евро, представляващи 

16,598 акции, всяка от които с номинал 10,000 евро. 

Чрез своята дейност ЕБВР подпомага изграждането на пазарни икономики в 29 държави 

от Централна Европа до Централна Азия, явявайки се най-големият едностранен 

инвеститор.  

Чрез своята дейност и инвестиционна политика ЕБВР подпомага и съдейства за 

осъществяване на структурни и секторни реформи в страните на дейност, развитието на 

конкуренцията, стимулирането на приватизацията и частната инициатива и развитието 

на инфраструктурата, необходима за подкрепата на частния сектор. ЕБВР инвестира 
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основно в частни предприятия, обикновено съвместно с други търговски партньори. 

87% от проектите на ЕБВР са в частния сектор. В обществения сектор ЕБВР отпуска 

финансиране за значими инфраструктурни проекти. Банката също така работи с 

предприятия от обществения сектор с цел подкрепа на приватизацията, 

преструктуриране на предприятията, които са държавна собственост и за подобряването 

на общинските услуги. 

ЕБВР разполага с широк набор от финансови инструменти, съобразени с конкретните 

проекти. Основните инструменти са заеми, инвестиции и гаранции. 

Заемите се предоставят във всяка валута широко търгувана на основните световни 

финансови пазари или понякога в местна валута на заемополучателя с фиксирана или 

плаваща лихва при подчертано благоприятни условия. Високият кредитен рейтинг на 

Банката (ААА от Standard & Poor's, Aaa от Moody's и ААА от Fitch) й дава възможност, 

чрез осигуряване на финанси при най-конкурентни условия на международните пазари, 

да предоставя заеми, които най-добре да отговарят на изискванията на нейните 

клиенти. ЕБВР отпуска заеми на минимална стойност 5 млн. евро със срок за изплащане 

между 1 и 15 години, с гратисен период, когато е необходимо. Обикновено Банката 

финансира до 35% от общата стойност на проектите. 

3.3. Публично-частно партньорство (ПЧП) 

Според Закона за публично-частното партньорство (ЗПЧП): 

1. Това е дългосрочно договорно сътрудничество между публични партньори, от 

една страна, и частни партньори, от друга страна, за извършването на дейност от 

обществен интерес при оптимално разпределение на ресурси, рискове и отговорности 

между партньорите; 

2. Финансирането на ПЧП се осигурява от частния партньор; 

3. Проектите за ПЧП се осъществяват за срок до 35 години; 

4. Рисковете и разпределението на отговорностите се определят конкретно за всеки 

случай на ПЧП. 

От приложното поле на ЗПЧП са изключени обществените поръчки, които се възлагат 

по силата на специален закон – ЗОП, и чрез които се разходват публични средства. 

Концесиите като форма на прилагане на Закона за концесиите (ЗК) също са изключени 

от приложното поле на закона.  

Възможни ПЧП в енергийната ефективност са:  

• Договори за енергоефективни услуги; 

• Договори с гарантиран резултат; 

• Договори за енергийни услуги; 

• Договори „до ключ“; 

• Договори за услуга; 

• Договори за концесия. 

3.3.1. Европейски фонд за енергийна ефективност (ЕФЕЕ) 

Европейският фонд за енергийна ефективност (ЕФЕЕ) е друг вариант за финансиране 

под формата на ПЧП, предоставено от ЕК за осигуряване на изпълнението на 

https://www.eeef.eu/home.html
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енергийния съюз. Фондът осигурява пряко финансиране или насочва ресурси през 

финансови институции чрез партньорство с организации на общинско, местно или 

регионално равнище. Инструментът предоставя специално финансиране (както дългови, 

така и капиталови инструменти) за проекти за енергийна ефективност, но също и за 

проекти за възобновяема енергия и чист градски транспорт. Бенефициенти са общински, 

местни и регионални публични органи или организации, действащи от тяхно име. ЕФЕЕ 

беше създаден през 2011 г. с общ обем от 265 млн. евро. 

3.3.2. Договори с гарантиран резултат 

Финансовият механизъм е регламентиран в чл. 72 от ЗЕЕ. 

Фигура № 22. Взаимоотношения при договори с гарантиран резултат 

 

Източник: Проект „Програма за трансгранично усъвършенстване на областните 

администрации на окръг Гюргево и област Русе“ 

Договорите с гарантиран резултат (т.нар. ЕСКО договори) имат за предмет 

изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради, 

предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, като 

възстановяването на направените инвестиции и изплащането на дължимото на 

изпълнителя възнаграждение се извършват за сметка на реализираните спестявания на 

енергия. 

Фирмите за енергоефективни услуги с гарантиран резултат (известни като ЕСКО фирми) 

осигуряват със свои собствени средства ЕСКО услуги и инвестиции (проучване, 

внедряване, експлоатация и поддръжка), при гарантирано равнище на спестени 

енергийни разходи, възвръщащи инвестицията заедно с известна печалба. Съгласието за 

извършване на енергоефективни услуги се сключва с договор, по който страни са 

фирмата за енергоефективни услуги и нейния клиент (община, училище, спортна база, 

болница, библиотека, културни центрове, обществено осветление и други). При 

изпълнение на проекти за ЕSCO услуги, разходите на инвестицията се изплащат от 

постигнатите икономии. 

Финансиране – средствата за извършването на ЕСКО услуга се осигуряват изцяло от 

Изпълнителя, а Възложителят заплаща стойността ѝ във времето от реализираните 
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икономии в резултат на приложените енергоефективни мерки.  

Начин на плащане – възнаграждението на Изпълнителя е за сметка на реализираните 

икономии (чл. 21, ал. 3 от ЗЕЕ). След сключване на ДГР и извършване на услугата, 

Възложителят (разпоредителят с бюджетен кредит), стопанисващ дадената сграда, 

следва да извършва периодични плащания в полза на Изпълнителя, съгласно 

погасителен график, в размер равен на реализираната икономия от топло и 

електроенергия.  

Необходимите средства за реализиране на енергоефективните услуги от страна на 

бюджетни учреждения, се разчитат в рамките на бюджетите на министерствата, 

ведомствата и общините за съответните години на действие на договора.  

ЕСКО договорите са тясно свързани с другите институти, предвидени от ЗЕЕ – такъв 

договор може да бъде сключен и изпълнен само след извършването на обследване за 

енергийна ефективност. За търговците с енергия е създадено задължение да финансират 

постигането на енергийна ефективност – дали чрез парични вноски във фонд „Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници“ или чрез финансиране на обновявания за 

повишаване на енергийната ефективност специално чрез ЕСКО договори. 

Следователно, ЕСКО договорите са една възможност целите за енергийни спестявания, 

поставени пред търговците на енергия да бъдат постигнати с по-малко разходи при 

условие, че те докажат постигнатите резултати, например уредените по ЗЕЕ 

удостоверения. 
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VII. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от общинските 

съвети, които определят достигнатите нива на потребление на енергия от ВИ на 

територията на Общината, вследствие изпълнението на Програмата, пред Областния 

управител на Област Варна и Изпълнителния директор на АУЕР. 

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

на постигнатите резултати, като се съпоставят получените ползи с вложените финансови 

средства, което служи като основа за определяне на ефективността от реализацията на 

проектите. 

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за изпълнението 

на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници (чл. 8, ал. 2 от Наредба № РД-16-558 от 08.05.2012 г.). 

Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат сравнявани и отчитани чрез 

количествено и/или качествено измерими стойностни показатели/индикатори. За 

правилното отразяване на индикаторите трябва да се изгради система за събиране и 

съхранение на информация. В зависимост от целите на програмата са представени 

индикатори, според които да се направи оценка за изпълнението на плана. Събирането 

на информация и създаването на постоянно обновявани бази данни е от решаващо 

значение за правилния анализ на изпълнените и правилното планиране на бъдещите 

проекти в Община Варна, за развитие на използването на енергия от ВИ. 

Таблица № 42. Индикатори за водене на наблюдение и отчет 

№ Видове индикатори 
Мерна 

единица 
План Отчет Анализ 

1 Количествени индикатори 

1.1 Реализирани проекти 

за използване на 

енергия от ВИ 

брой (планирани за 

календарната 

година брой 

проекти за 

ВИЕ) 

(изпълнени за 

календарната 

година брой 

проекти за 

ВИЕ) 

(причини за 

неизпълнение / 

преизпълнение) 

1.2 Общо произведена 

електроенергия от 

ФЕЦ 

kWh (план) (отчет) (причини за 

неизпълнение / 

преизпълнение) 

1.3 Общо произведена 

топлина от слънчево-

колекторни системи 

kWh (план) (отчет) (причини за 

неизпълнение / 

преизпълнение) 

2 Качествени индикатори 

2.1 Спестени количества 

първична енергия 

kWh/ 

година 

(план - по 

проектни 

данни) 

(отчет - по 

данни от оценка 

на постигнати 

спестявания 

(причини за 

неизпълнение / 

преизпълнение) 

2.2 Спестени емисии на 

парникови газове 

tCO2/ 

година 

(план - по 

проектни 

данни) 

(отчет - по 

данни от оценка 

на постигнати 

(причини за 

неизпълнение / 

преизпълнение) 
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№ Видове индикатори 
Мерна 

единица 
План Отчет Анализ 

спестявания 

2.3 Изпълнени 

предпроектни 

проучвания за 

въвеждане на ВИЕ 

(обследване по реда 

на ЗЕЕ) 

брой (план) (отчет) (причини за 

неизпълнение / 

преизпълнение) 

2.4 Изпълнени 

последващи 

обследвания по реда 

на ЗЕЕ с оценка на 

постигнати 

спестявания 

брой (план) (отчет) (причини за 

неизпълнение / 

преизпълнение) 

3 Организационни индикатори 

3.1 Изготвени и подадени 

отчети към АУЕР 

брой (план) (отчет) (причини за 

неизпълнение / 

преизпълнение) 

3.2 Проведени 

информационни 

кампании с 

гражданите на 

Общината за 

насърчаване на 

използването на 

енергия от ВИ 

брой (план) (отчет) (причини за 

неизпълнение / 

преизпълнение) 

3.3 Проведени 

информационни 

кампании с 

представители на 

бизнеса в Общината 

за насърчаване на 

използването на 

енергия от ВИ 

брой (план) (отчет) (причини за 

неизпълнение / 

преизпълнение) 

3.4 Проведени обучения 

на специалисти от 

Общинската 

администрация в 

сферата на ВИЕ 

брой (план) (отчет) (причини за 

неизпълнение / 

преизпълнение) 

За всеки инвестиционен проект ще се извърши оценка, като се използват различни 

методи и показатели, делящи се на статични и динамични. Сериозен недостатък на 

статистическите методи е фактът, че те не отчитат промяната на стойността на парите 

във времето. Поради тази причина по-широко приложение намират динамичните 

методи, при които се отчита промяната в стойността на парите за определен период от 

време. 
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VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Високата енергийна интензивност на единица произведена продукция в България, 

влошените топлотехнически и енергийни характеристики на общинския и частния 

сграден фонд, както и липсата на традиции за икономически оправданата употреба на 

ВИЕ, са предпоставки, които налагат високите темпове на развитие в тази сфера. 

Реализирането на националната политика по ЕЕ и използването на потенциала на ВИЕ 

и биогоривата, транспонирани от директивите на ЕС в ЗЕЕ и ЗЕВИ са приоритети, които 

ще окажат положително въздействие върху множество аспекти на социално 

икономическото развитие и опазването на околната среда в страната и в частност в 

Община Варна. Въвеждането на енергийно ефективни технологии за производство ще 

повиши конкурентоспособността на българската икономика, използването на ВИЕ в 

битовата и обществена сфера, както и подобряването на топлинната изолация на 

сградите и оптимизирането на отоплителните системи, ще занижи енергийните разходи 

и ще намали натиска върху местния енергиен пазар. Същевременно ефектите върху 

околната среда ще бъдат значителни по отношение на нивото на парниковите газове, 

замърсяването на атмосферата и опазването на почвите и водите. Цялата тази 

съвкупност от взаимозависими фактори и елементи на антропосферата, са определящи 

за жизнения стандарт на населението и качеството на живот. Тяхното разумно и 

икономически обосновано управление е гаранцията за устойчиво бъдещо развитие. 

Целите, приоритетите и мерките на Дългосрочната програма на Община Варна за 

насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива 

2021-2030 г. са напълно съобразени с целите, приоритетите и мерките, заложени в 

програмните документи за развитие на Община Варна и са определени в съответствие с 

целите и приоритетите на стратегическите документи на по-високите нива, като са 

обвързани с постигането на устойчиви резултати за територията на общината. Водещата 

стратегическа цел, която си поставя Дългосрочната програма е да увеличи дела на ВЕИ 

на територията на Общината до 32% през 2030 г. Тази цел отговаря напълно на новите 

тенденции в енергийното планиране на европейско, национално и местно равнище. С 

оглед постигането на така поставената стратегическа цел се предвижда изпълнението на 

конкретни дейности в рамките на 3 (три) специфични цели, свързани с изграждането на 

институционален капацитет, повишаване на осведомеността и подкрепата за 

общинските политики от страна на гражданите, и изпълнение на проекти, с които се 

очаква замяна на енергия от конвенционални горива с енергия от ВИ. За да се създадат 

предпоставки за ефективно прилагане на мерките и изпълнение на дейностите, 

настоящата Дългосрочна стратегия залага изцяло нова система за управление на 

енергията. Прилагането на тази система ще бъде опосредствано от изпълнението на 

редица мерки за подобряване на административния и техническия капацитет на 

Общината, а прецизното и навременно отчитане на постигнатите резултати ще позволи 

изпълнението на широко обхватна комуникационна стратегия, насочена към 

стимулирането на активно участие на гражданите и бизнеса в изпълнението на проекти 

за енергийна ефективност и производство на енергия от възобновяеми източници. 

Извършването на предвидените анализи ще даде възможност на Общината да защити и 

реализира мащабни проекти в средносрочен и дългосрочен план, които ще спомогнат 

устойчивото енергийно и икономическо развитие на Община Варна. 

Настоящата програма е отворен документ, който може да бъде надграждан с мерки и 

дейности, които ще допринесат за постигане на специфичните цели и за създаване на 

устойчив модел за производство и потребление на енергия при балансирано 
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оползотворяване на конвенционални и възобновяеми енергийни ресурси на основата на 

съвременни и иновативни енергийни технологии. В рамките на тригодишните 

краткосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива ще бъдат задавани конкретни проекти, изпълнението на които 

ще има кумулативен ефект за постигане на общата стратегическа цел на настоящата 

програма. 

 

Настоящата програма е приета на заседание на Общински съвет на Община Варна с 

решение № ____, взето с протокол № ___ от ___.__.2021 г. и влиза в сила от ___.__.2021 

г. 

 


