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Въведение 
Увеличаващото се енергийно потребление и нарастващото търсене на енергия в 

световен мащаб налагат през последните години все по-често да се говори за енергийна 

ефективност, енергийно-ефективни стратегии, енергийно-ефективни технологии, системи 

и процеси, които да обезпечат енергийните зависимости на хората. Изменението в 

климата през последните години наложи да се повиши и загрижеността относно 

негативния ефект, който предизвикват парниковите газове, както и да се работи 

целенасочено в посока на разработване и изпълнение на програми и планове в областта на 

енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. 

Енергийната ефективност предствалява съотношението между изходното количество 

производителност, услуга, стока или енергия и вложеното количество енергия, т. е 

извличане на максимална полза от всяка единица енергия, чрез използване на модерни 

технологии за задоволяване на ежедневните нужди. Предизвикателството се състои в това 

да се сложи край на прекомерно увеличаващото се енергийно потребление без да се 

намалява качеството на живот. Това може да бъде постигнато чрез подобряване на 

енергийната ефективност включително чрез промяна в поведението на енергийните 

консуматори.  

ПЕЕ цели да се намали нивото на енергопотребление в обектите – общинска 

собственост (сгради, инсталации, улично осветление и др.), като по този начин да се даде 

пример на населението и бизнеса с оглед генериране на икономия на енергия в бита и 

индустрията. Предвидените в настоящата програма мерки по енергийна ефективност имат 

за цел политиката по енергийна ефективност да се превърне в приоритет на Община 

Варна, като по този начин се повишат икономическия растеж и жизнения стандарт на 

населението на общината и се подпомогне опазването на околната среда.  

Областните управи и общините представляват важен участник в необходимата 

промяна и следователно техните инициативи трябва да бъдат допълнително засилени. 

Специфична подкрепа ще бъде предоставена за новаторски интегрирани енергийни 

решения на местно ниво, допринасящи за преминаване към т. нар. Зелени градове. 

Местните власти трябва да играят водеща роля в разумното използване на енергията, 

реализирането на местни стратегии, планове и проекти за устойчиво потребление на 

енергията трябва да се превърне в неотменно задължение за всички общини в Европа, 

защото това носи значителни ползи на местните общности.  
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Основание за разработване 

Настоящата Програма за енергийна ефективност на община Варна е задължителна част 

от държавната политика по енергийна ефективност и е разработена, съгласно 

изискванията на чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), с период на 

действие от 2021 г. до 2030г.   

Програмата е в съответствие с Дългосрочна стратегия за обновяване на националния 

сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., Интегриран план в областта на 

енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г., Националния  план за 

сгради с близко до нулево потребление на енергия  и Указанията на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разработване на програми за енергийна 

ефективност. 

Общинската програма е в съответствие с Интегриран план в областта на енергетиката 

и климата на Република България 2021 - 2030 г.  и Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата (COP 21) подписанa на 22 април 2016 г. и ратифицирано от 

Европейския съюз на 5 октомври 2016 г. и рамковата политика в областта на климата и 

енергетиката през периода до 2030 г. на ЕС. Основните цели на пакета „Климат – 

енергетика” на ООН са:  

 40% намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. спрямо базовата 

година 1990 по протокола от Киото;  

 32.5% увеличение на енергийната ефективност; 

 32 % дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на 

енергия в ЕС до 2030 г. 

 Осигуряване на минимум 15% ниво на междусистемна електроенергийна 

свързаност между държавите членки 

За постигане на заложените цели в Парижкото споразумение за климата след 2030 г., 

са необходими повече усилия, като: значително да намаляване скъпоструващата си 

зависимост от изкопаемите горива, снижаване разходите за внос на изкопаеми горива, 

увеличаване енергийната си автономност и допринасяне за по-справедлив енергиен пазар. 

Изключително важно е да продължим интегрирането на енергийния пазар чрез 

изграждане на липсващите междусистемни връзки и улесняване на трансграничната 

търговия с енергия.  
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В рамките на Европейски зелен пакт и за да се постигне неутрална по отношение на 

климата Европа до 2050 г., Комисията ще представи пакет „Адаптиране към цел 55“ с цел 

намаляване на емисиите с поне 55 % до 2030 г. Той ще обхване широки области на 

политиката — от възобновяемите енергийни източници до принципа за поставяне на 

енергийната ефективност на първо място, енергийните характеристики на сградите, както 

и земеползването, енергийното данъчно облагане, разпределянето на усилията и 

търговията с емисии. Механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите ще 

спомогне за намаляване на риска от изместване на въглеродни емисии и ще осигури 

еднакви условия на конкуренция, като насърчи партньорите от ЕС да повишат своите 

амбиции в областта на климата. Освен това Комисията ще предложи мерки за изпълнение 

на европейския план за действие за кръговата икономика, стратегията на ЕС за 

биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“. 

 Сградите потребяват 40% от общото потребление на енергия, при това 75% от тях са 

енергийно неефективни. Чистата енергия за сградите е не само спестяване на енергия: тя 

увеличава комфорта и качеството на живот, има потенциал да интегрира възобновяеми 

източници на енергия, да складира, възможност за цифровите технологии и да свързва 

сградите с транспортната система. 

Декарбонизацията на сградите изисква засилено използване на ефикасно и чисто 

електрическо отопление, но и по-интелигентни сгради и уреди и усъвършенствани 

изолационни материали, в пълно съответствие с принципите на кръговата икономика. 

Директивата относно енергийните характеристики на сградите има за цел да се подобри 

качеството на живот, като жилищата ни станат по-добре изолирани и вентилирани и по 

този начин се превърнат в по-добри места за живеене. Тези действия ще доведат до по-

ниски разходи за живот и по този начин хората ще разполагат с повече средства. 

Най-често залаганите мерки за намаляване на енергийната консумация са свързани с 

подобряване техническите показатели на ограждащите конструкции на обектите - 

изолация на външни стени, подове и покриви, както и подмяна на дограма. Чрез 

използване на съвременни изолационни материали и дограми, изброените мерки водят до 

понижаване коефициента на топлопреминаване през външните ограждащи конструкции и 

до намаляване степента на инфилтрация до стойности, съобразени с изискванията за 

енергийна ефективност.  

Следващите по значимост мерки са подобряване функционирането на котелни 

инсталации и абонатни станции, чрез цялостната им подмяна или подмяна на елементи от 

тях. Веднага след тях се нарежда мярката за подобряване работата на сградните 
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инсталации за отопление, топла вода и вентилация. Това включва частична или цялостна 

реконструкция на инсталациите – отоплителни тела, помпи, вентилатори, арматура и 

тръбна мрежа (вкл. изолация), въвеждане на автоматика, когенерация и др. 

Един от резултатите от работата по проект ENTRANZE (https://www.entranze.eu/)  е 

изводът, че рамката на ЕС за подобряване на енергийната ефективност на сградите и 

увеличаване на броя на СБНПЕ все още не е достатъчна. Поради тази причина съставя 

препоръки, които са представени на фигурата по-долу: 

 
Фигура 1 Препоръки на ниво ЕС 

 

Политика по енергийна ефективност 

Политиката в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) е много съществен елемент от 

националната и европейската енергийна политика и политиката в областта на 

климатичните промени. Нейното изпълнение е средство за постигане на целите и 

приоритетите на ЕС както за периода до 2020 г., така и в периода 2030 г., с хоризонт 2050 

г., в съответствие със споразумението от Конференцията на страните по Рамковата 

конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) в Париж и рамковата политика в 

областта на климата и енергетиката през периода до 2030 г. на ЕС. През  октомври  2014  

г.  Европейският  съвет  постигна  съгласие  за  политическата рамка  за  климата  и  

енергетиката  до  2030  г.  като  определя  ангажимента  на  Европейския  съюз  (ЕС)  за  

постигане  на  задължителна  цел  за  намаляване  на емисиите на парникови газове (ПГ) с 

най-малко 40 % до 2030 г. в сравнение с 1990 г.  Всички  сектори  следва  да  допринесат  
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за  постигането  на  тези  намаления  на емисиите. Европейският съвет потвърди, че целта 

ще бъде постигната колективно от Европейския  съюз,  като  намаленията  в  схемата  за  

търговия  с  емисии  (СТЕ)  и секторите извън СТЕ възлизат съответно на 43 % и 30 % до 

2030 г. в сравнение с 2005 г. 

 Способностите на държавите-членки да намалят емисиите си са различни и зависят от 

икономическото им развитие. Затова техните цели варират: България като страната с най-

нисък БВП на човек от населението трябва да задържи емисиите си на нивата от 2005 г.; 

Люксембург и Швеция трябва да постигнат 40% спад. 

Депутатите искат да повишат предвидимостта на политиката за климата в дългосрочен 

план и затова искат ЕС да се ангажира с цел за намаляване на емисиите към 2050 г. с 80% 

спрямо 2005 г. 

Парламентът дава също така допълнителни стимули за страните от ЕС с по-ниски 

доходи. Ако предприемат мерки за намаляване на емисиите си до 2030 г., те биха били 

възнаградени с допълнителна гъвкавост в по-късните етапи. 

 

 

Фигура 2 Цел към 2030 г. спрямо 2005 г. за  намаляване  на емисиите на парникови 
газове 

 
Процесът на преминаване към енергетика с ниски нива на вредни емисии изисква: 

 повишаване на енергийната ефективност; 

 увеличаване използването на енергия от възобновяеми източници в брутното 

крайно енергийно потребление,  

 подобряване на енергийното управление, развитие на енергийната инфраструктура 

и изграждането на вътрешния пазар,   
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 разработването на различни концепции и внедряване на нови технологии и услуги.  

В съответствие с приоритетите на ЕС, енергийната ефективност е първият приоритет в 

енергийната политика и е от основно значение за изпълнението на целите за периода 

2020–2030 г.  

Нормативната уредба в областта на ЕЕ е приведена в съответствие с европейското 

законодателство, като основният документ, осигуряващ изпълнението на политиката в 

тази област е Законът за енергийната ефективност (ЗЕЕ).  

За да се постигне неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г., Европейската 

Комисия през 2021г. ще представи пакет „Адаптиране към цел 55“ с цел намаляване на 

емисиите с поне 55 % до 2030 г. Той ще обхване широки области на политиката — от 

възобновяемите енергийни източници до принципа за поставяне на енергийната 

ефективност на първо място, енергийните характеристики на сградите, както и 

земеползването, енергийното данъчно облагане, разпределянето на усилията и търговията 

с емисии. Механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите ще спомогне за 

намаляване на риска от изместване на въглеродни емисии и ще осигури еднакви условия 

на конкуренция, като насърчи партньорите от ЕС да повишат своите амбиции в областта 

на климата. Освен това Комисията ще предложи мерки за изпълнение на европейския 

план за действие за кръговата икономика, стратегията на ЕС за биологичното 

разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“. 

Предвидените политики и мерки за периода след 2020 г. осигуряват взаимовръзка 

между съществуващите и планираните политики и мерки в рамките на измерението 

„Декарбонизация“, както и между съществуващите и планираните политики и мерки по 

останалите измерения на Енергийния съюз до 2030 г. Поради спецификата и 

взаимозависимостта на ефекта и очакваните резултати, мерките и политиките в областта 

на енергията от ВИ са комплексно съчетани с тези от измерение „Енергийна 

ефективност“. 

 Положени са усилия за постигане на координация на националните политики в 

областта на климата и енергетиката, като се използват и възможностите за регионалното  

сътрудничество  с  други  държави-членки,  така  че  да  бъдат привлечени необходимите 

за тяхното изпълнение  инвестиции.  

Политиките и мерките надграждат обхвата и същността на сега действащите с оглед 

по-широко разгръщане и по-добра интегрираност на възобновяемата енергия при 

постигане на основните показатели за финансово достъпна, безопасна, 

конкурентоспособна, сигурна, устойчива и интелигентна енергийна система. На фигура 3 
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е визуализирана рамката за политиките в областта на климата и енергетиката в периода до 

2030 година1.  

 

 
Фигура 3 Рамка на политиките в областта на климата и енергетиката до 2030г. 

 
Рамката включва съчетаване на енергийната политика на България с енергийната 

политика на EС, насочена към енергийна сигурност, конкурентоспособност и 

благополучие на потребителя, обслужване на обществото и свързаното с тези цели - 

намаляване на енергийната зависимост, повишаване на енергийната ефективност, 

развитие на единен европейски енергиен пазар, либерализиране и прозрачност на 

електроенергийните и газовите пазари, диверсификация  на енергийните доставчици и 

развитие на междусистемните връзки на електроенергетиката и газоснабдяването.  

Анализът на енергийната ефективност показва, че добре поставената организационна 

дейност в тази област среща трудности за постигане на целите за периода 2014-2020 г. 

Задачите за повишаване на енергийната ефективност за периода 2020-2030 г. следва да 

бъдат по-силно целево насочени към повишаване ефективността на основните технологии 

на енергетиката, индустрията и транспортните системи на страната.  

Не на последно място за постигане на изброените цели, трябва да се повиши 

сигурността в областта на електроенергийния сектор. 

 
1 Aleksiev_AUER_EEOS_2021-2030.pptx 
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Политиката за сигурността в областта на електроенергийния сектор на страната може 

да бъде обобщена в две приоритетни оси:  

 ефективно използване на местните енергийни ресурси;  

 повишаване на междусистемната свързаност.  

В условия на децентрализация и разширяване правомощията на местното 

самоуправление, общините придобиват все по-значителни функции в управлението на 

енергията. Рационалното използване на енергийните ресурси, производството и 

доставката на енергия са основна грижа на общинските власти. През последното 

десетилетие нараства и загрижеността за ефекта от парниковите газове върху изменението 

на климата и ролята, която имат местните власти за противодействие на климатичните 

промени. Енергийното планиране и осигуряване на енергийна независимост се превръща в 

основен компонент на политиката за устойчиво развитие на всяка община.  

За Община Варна беше разработена дългосрочна „Стратегия за устойчиво енергийно 

развитие на Община Варна 2012–2020г.“, в която ясно е дефинирана местната устойчива 

енергийна политика, приоритетите в развитието на общината, както и дейностите и 

мерките за постигането на целите за повишаване на енергийната ефективност и 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. Тя 

обхващаше програмите на общината за енергийна ефективност и за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, поради тяхната 

взаимосвързаност и общи цели. В краткосрочните планове към стратегията бяха заложени 

конкретни приоритети, специфични цели, дейности и стойности за изпълнението им. 

Стратегията за устойчиво енергийно развитие на община Варна 2012 г.-2020 г. и 

плановете за действие бяха приети с решения на Общински съвет Варна 

Нормативна База 

Настоящата Програма за енергийна ефективност на Община Варна 2021-2030г. също е 

един от основните инструмент в процеса на енергийно планиране на местно ниво .  

Разработването на програмата е в съответствие със следните документи: 

Нормативни и програмни документи на ЕС: 

- Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 

година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 

2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО;  
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- Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно 

енергийните характеристики на сградите; 

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

година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници; 

- План за енергийна ефективност потенциала (SEC (2011)279); 

- Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2020 г. относно максимално 

използване на потенциала за енергийна ефективност на сградния фонд на ЕС 

(2020/2070(INI)) 

- Финансов меморандум между Европейската комисия и Правителството на Република 

България. 

Нормативни и програмни документи на национално и регионално ниво: 

- Закон за енергийната ефективност 14.11.2008г., който урежда обществените 

отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на 

енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на 

енергийни услуги;  

- Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност, топло съхранение и икономия на 

енергия  в сгради; (изм. и доп. ДВ. Бр. 93 от 21 Ноември 2017 г.); 

- Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;  

- Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите; 

- Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за 

разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и 

системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за 

извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни 

спестявания; 

- Директива 2010/31/ЕС на европейския парламент и на съвета от 19 май 2010 година 

относно енергийните характеристики на сградите;  

- Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 

година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 

2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО. 

-  План за възстановяване на Европа 
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Европейските политики и цели в областта на изменение на климата и енергетиката са 
отразени на национално ниво в следните основни стратегически и планови документи: 

- Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 
2021-2030 г. – планът определя целите до 2030 година, но е разработен с хоризонт 
2050 г. 

- Национална дългосрочна стратегия за подпомагане обновяването на националния 
сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.  

- Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 
действие – обхваща периода до 2030 

- Всеобхватната оценка на потенциала за прилагане на високоефективно 
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на ефективни 
районни отоплителни и охладителни системи 

 

Като допълнителни документи са използвани различни национални и регионални 
политики, стратегии, предходни одити в Община Варна на индивидуални или група 
потребители и др. 
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I. ПАСПОРТ НА ОБЩИНА ВАРНА 

 

1. Географско разположение и природни ресурси, климатични 
особености и състояние на околната среда 

 

5.1. Географско разположение 

 
Община Варна се намира в Североизточна България и е една от съставните общини 

на Област Варна. Общината има 6 населени места с общо население към 31.12.2019 г. 
(2019, Национален статистически институт) 345 151 жители, трета по население в 
България. Населени места в община Варна: гр. Варна, с. Каменар, с. Звездица, с. 
Константиново, с. Казашко, с. Тополи. 

 
Фигура 4  Община Варна 

История 
 
Територията на общината е една от най-древно населените в България. В общината са 

намерени материали от средния и от късния палеолит, от мезолита, халколита и от 
бронзовата епоха. Открити са римски терми с (II в.), римска. баня (III—IV в.), ранно 
християнска базилика с мозайка от V в., некрополи и останки от жилища, черкви и др. (V—
VI в.), раннобългарски защитен вал (Аспарухов вал. VIII в.), старобългарски манастир (X—
XI в.). 

На територията на общината, през VI в. пр. хр. като древно-гръцка колония възниква 
град Одесос. През. III—II в пр.хр., достига голям икономически разцвет, сече свои монети. 
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От VII в. се нарича със славянското име Варна. Към края на VIII в. общината е включен в 
пределите на първата българска държава; след покръстването (864) става важен християнски 
център. Към 971 година общината попада под византийска власт. В края на XII в. за известно 
време общината е превзета от цар Асен I (1187-1196), а през март 1203 е освободена от цар 
Калоян (1197—1207). През XIII—XIV в. е здрава крепост и важно търговско пристанище на 
българската държава, посещавано от венециански и генуезки кораби. През 1366 крепостта е 
обсаждана безуспешно от граф Амадей VI. Около 1369 общината е в Добруджанското 
княжество. В 1389г. пада под османска власт. През 1399г. общината е опустошена от татари. 
Тук се води Варненската битка 1444 между обединените християнски войски и турците. 
Българското население на общината участва в Търновското въстание 1598, Постепенно 
селищата придобиват ориенталски облик със смесено население. Варна става 
административен център и най-силната крепост на западния бряг на Черно море. По време на 
Руско-турската война 1828—29 след 3-месечна обсада е превзет от руските войски. След 
изтеглянето им по силата на Одринския мир 1829, българското население от общината се 
изселва в Бесарабия и южна Украйна. През Кримската война 1853—56 общината е база на 
английските и френски войски за действията им срещу Русия. От края на I пол. па XIX в. в 
икономическия и просветения живот на общината настъпва подем. На 27 юли 1878г. 
Варненската крепост е предадена на русите и общината е освободен от османската власт. 

 

5.2. Особености на Община Варна 

Географско положение 

Община Варна е разположена в източната част на дунавската равнина на брега на 
Черно море на 465 км. от София. Административен икономически и културен център на 
Североизточна България. Разполага с международни курорти, пристанище и аерогара. 
Площта на общината е 237 кв.км. от които град Варна и курортите заемат 80кв.км., 15кв.км. 
се падат на езерото, 61кв.км. с гъсти гори и 4кв.км. се падат на пристанището и 
магистралите. На север общината граничи с община Аксаково, на запад с община Белослав, а 
на юг с община Аврен. 

Според НАРЕДБА № 18 от 12.11.2004г. за енергийните характеристики на обектите, 
Община Варна се намира в първа климатична зона, в която се посочват климатични данни 
необходими при извършване на обследвания за енергийна ефективност. 

 
Графика 1 Климатични зони в България 
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Релеф 

Варненското езеро и изкуствено прокопания канал “езеро-морски залив” разделят 
общината на северна и южна. Около тях се е оформила обширна низина. Тя е почти равна и 
само на места е усложнена от ясно изразени хълмове. Средната й надморска височина е 39 
метра. Наклоните на терените са от полегати, около южния бряг на езерото и квартал 
“Аспарухово” и наклонени при квартал “Галата”, м.”Зеленика” и “Ракитника”, до стръмни и 
много стръмни в части от м. “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. Териториите, 
разположени по протежение на крайбрежието, имат източно изложение. 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 от Варненското езеро и низината, образувана край него се намира Франгенското 
плато, което достига на север до долината на р. Батова. Стръмните му откоси минават като 
венец северно от града. Най-високата му част е връх Трънето с 378 м надморска височина 
между селата Баново и Просечен, а близо до Варна най-високата точка е 356 м. На север 
платото придобива по-монотонен характер, като постепенно намалява височината си. 
Южните склонове на платото са стръмни и терасирани. Само на разстояние от 5-6 м от 
низината до платото, денивелацията във височина е от порядъка на 200-300 метра. Стръмно 
спускащите се склонове на платото, особено в източната му част, както и силната абразионна 
дейност на морето, предпоставят активна свлачищна дейност. 

 
Води 

На територията на общината най – значим естествен водоем е Варненското езеро, а 
по-незначителни са 10 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) 

 
Климат  

Климатът на Варненската община е формиран под влияние на такива фактори като 
географските координати (43о12` с.ш. и 27о65` и.д.) и циркулацията на въздушните маси. 
Средната януарска температура е 3◦C, a средната юлска е 22◦C. 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, канала “езеро-море”, както и склоновете на 
Франгенското и Авренско плата, 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.  
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Температура на въздуха 

На базата на климатичните данни от метеорологична станция Варна и на най-близката 
до нея станция Суворово се определя и характеристиката на климатичните условия на гр. 
Варна и едноименната община. Данните за крайбрежната част на общината определят 
климата като морски, а на платата – умерено-континентален. Това се вижда от анализа на 
един от основните климатични елементи – температурата на въздуха. Данните от 
многогодишните наблюдения показват, че средно годишната температура на въздуха по 
крайбрежната част е 11,8◦C, а на платата –около 11◦C. Абсолютната максимална температура 
за крайбрежната част е измерена през месец юли – 41,4◦C, а през януари – 21◦C. Във 
вътрешността абсолютната максимална температура се отнася за месец август и е с 0,6 по-
висока. Най-ниска абсолютно минимална температура за крайбрежието е измерена през 
месец януари и февруари (-24◦C) като на платата тя е с 1-2◦C по-ниска. През месец юли, през 
който е измерена абсолютната максимална температура за годината се отнася и измерената 
най-ниска температура за летния сезон (10,1◦C). На платото тези стойности са по-ниски (I – (-
26◦C), а VIII – 6,2◦C). Данните за дневните колебания на температурата на въздуха показва, че 
в ранните сутрешни часове температурите са сравнително по-ниски от вечерните часове, 
което се дължи на близостта на морето. Устойчивото задържане на средните денонощни 
температури на въздуха над 10◦C при Варна е 204 дена, а над 15◦C – около 153 дена – 5 
месеца, което показва, че активният курортен сезон може да продължи не по-малко от 5 
месеца. В резултат от направения анализ може да се каже, че лятото в района е приятно 
топло, но понякога, макар и рядко, има необичайни горещини. Зимата не е много студена, но 
в последните години се наблюдават краткотрайни периоди с отрицателни температури. 
Краят на зимата и пролетта са сезоните с най-резки промени в температурите, с чести 
затопляния и интензивни застудявания. Пролетта е кратка и по-студена, докато есента е 
топла, мека и продължителна. 

В следващата таблица са представени многогодишните данни за средните месечни и 
годишни температури в станция Варна. 

 

Станция I ІІ III IV V VI VII VІІІ IX X XІ ХІІ 
Ср. 
год. 

Варна 1,2 2,5 5,1 10,1 15,4 20,1 22,6 22,4 19,0 13,9 9,1 4,0 12,1 
Таблица 1 Средни месечни и годишна температура на въздуха, °С 

 
Липсват данни за наличието и развитието на температурни инверсии на въздуха. При 

наличие на приземни термични инверсии е налице инверсно състояние на температурите по 
вертикала (температурите на въздуха отдолу нагоре не се понижават, както е нормално, а 
обратно - повишават се). Инверсионният слой с дебелина до 100-200 m ограничава рязко 
вертикалния обмен и концентрацията на вредни примеси в приземния слой остава по-голяма. 
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Валежи 

В района, включващ територията на община Варна, количествата валежи са по-малки 
от средните за страната – 498л/м2 и се характеризират с летен и есенен максимум. Валежите 
са най-често от дъжд. Количествата валежи, падащи на платата са в по-големи количества - 
570 л/м2 (по данни на станция Каменар). Средно, в около 15% до 30% от дните с валеж, 
падат малки количества – до 0,1 л/м2. Аномалия в това отношение е падналият дъжд на 
20.08.1951г., когато за няколко часа количеството му е достигнало 258 л/м2 и е причинило 
катастрофално наводнение. Наличните данни за месечното и сезонно разпределение на 
валежите, както и сезонните суми показват, че през зимните месеците (I, II, III, XI и XII) 
валежите могат да бъдат и от сняг. Вероятността от снеговалеж за Варна започва най-рано от 
20.12 и завършва на 03.04. За платото този период е малко по-дълъг – от 14.12. до 12.04. 
Снежната покривка не е така голяма, както при други райони на страната. Освен това под 
влияние на морето не се задържа дълго и ролята й не е така съществена. От проучванията за 
снежна покривка в дадения район е установено, че за изминалите сто години, в по-малко от 
десет от тях се е наблюдавала снежна покривка с височина 30-40 см., която се е задържала от 
20 до 25 дни непрекъснато. 

В следващите таблици са приведени данни за валежите в град Варна по данни от 
НИМХ-филиал Варна. 

 

Сезон Зима Пролет Лято Есен Ср. год. 

Валежи 108 88 108 162 467 
Таблица 2 Сезонни суми на валежите в гр. Варна, l/m2 

В следващата таблица са посочени средномесечния и средногодишния брой на дни с 
валежи повече от 0,1 l/m2 (независимо от вида на валежа). 

 

Месец I II III IV V VI VII VІІІ IX X XI XII 
Ср. 
год. 

Брой 
дни 

11,8 10,8 10,4 10,4 11,2 9,3 7,3 5,9 4,7 8,2 10,5 15,3 115,8 

Таблица 3 Средномесечен и средногодишен брой дни с валежи за станция Варна 

Средногодишната сума на валежите в района на Варна е сравнително малка - средно 
многогодишно е около 500 1/m2. Средно от 15 до 30 % от валежите са съвсем слаби - под 1,0 
l/m2. 

 
Ветрове 

Ветровият режим е от особена важност за района, тъй като посоките и скоростта на 
вятъра определят в голяма степен периметъра и посоката на разпространението на някои 
вредни замърсители. Наличието на голямата водна площ на морето в източната част създава 
добри условия за проветряемост на територията. В този смисъл западните и северозападни 
ветрове я подпомагат, а източните и североизточните – забавят. Средно-годишната скорост 
на вятъра е 3 м/сек. Най чести са силните ветрове със скорост над 20 м/сек в сектора запад-
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северозапад. В по-голяма част от района преобладават западните и северозападни ветрове. 
Отличават се неговите по-високи и открити части (по данни на Каменар и Суворово), където 
често явление са и северните и североизточни ветрове. През нощта в крайморската част 
преобладават западните ветрове (Варна 58,3%), а през дневните часове преобладават 
източните - 44%. Тези промени в посоката на ветровете през нощта и деня в крайбрежните 
части се дължи на бризовата циркулация. През есента бризовата циркулация намалява. 

 
Слънчево греене 

В района на Варна има средно годишно около 2300 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 ккал/см2, а през декември 3,0-3,5 ккал/см2. Годишната сумарна слънчева 
радиация е 361 ккал/см2, а годишният радиационен баланс е 152 ккал/см2. На плажната 
ивица сумарната радиация (СР) е малко по-голяма. 

Този параметър има слабо влияние върху разпространението на замърсителите, но 
играе по-значителна роля при разграждането на някои замърсители. В следващите таблици 
са приведени данни за слънчевото греене в град Варна. 

 

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

Греене 84 90 120 163 219 260 317 297 222 164 91 67 2094 
Таблица 4 Продължителност на слънчевото греене в гр. Варна (часове) 

 
Влажност на въздуха 

Влажността е параметър, който оказва влияние върху разпространението във въздуха 
на прахообразните замърсители и играе съществена роля при формирането на киселинните 
аерозоли. Средномесечната влажност на въздуха в района не спада под 70%, като за зимните 
месеци тя е по-висока, но рядко надхвърля, и то с малко, 80%. През обедните часове е 
характерен спад на относителната влажност. 

 
Мъгли 

Мъглите покрай брега на морето се получават предимно в резултат на нахлуването на 
топли въздушни маси от морето над изстиналата суша (през късна есен и късна зима) или на 
студен въздух от морето над затоплената и влажна суша (през ранната пролет). Дните с 
мъгли са около 33 годишно, при това видимостта е малко под 1000 метра. Само в редки 
случаи тя спада до няколко десетки метра, но не се задържа дълго. Най-чести за цялата 
година остават мъглите, чиято трайност е по-малка от едно денонощие. В много редки 
случаи продължителността е от 6 до 10 дни мъгла.  
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Гръмотевични бури 

Гръмотевичните бури са в около 19-20 дни в годината и нямат голяма 
продължителност. Отнасят се най-вече към месеците V, VI, VII и VIII. 

 
Облачност 

Облачността е от съществено значение за въздушния транспорт. Особено височината 
на долната граница на облаците. Наблюденията показват, че честотата на случаите с долна 
граница на облаци под държавния минимум е 14 дена годишно, а честотата на облачност е 
долната граница под 150-500 м е 40 дни/годишно. 

 

5.3. Природни ресурси  

 
Територията на община Варна е бедна на полезни изкопаеми - едва 6 % от общата й 

повърхност се използва за добив на полезни изкопаеми.  
С важно значение за стопанското развитие е находището на лечебна кал във 

Варненското езеро, запасите, от която възлизат на 2 000 000 куб. м. Плавателният канал 
“Варна – Девня” застрашава находището от замърсяване, което ще е пагубно за свойствата 
на това природно богатство.  

На територията на общината се наблюдават още залежи на руда – най-вече на манган, 
открити в така наречената “Русларска свита”, където са разкрити няколко рудоносни 
хоризонта. 

Газовото морско находище “Галата”, разработвано от 2003г. и  има запаси от около 
1.5-2 милиард куб.м. природен газ. Според концесионния договор, количество на добивания 
газ възлиза на около 400 млн. куб.м. годишно. Според други източници, находището на 
природен газ "Галата" да осигурява около 1.42 млн. куб. м. газ на ден или около 10 % от 
потребностите на българския пазар от природен газ. Концесионният договор е склщчен през 
2001 г. със срок 25 години, като през 2020 година, срокът на договора е удължен с 253 дни. 

В западната част на острова (между стария и новия канал море - Варненско езеро) е 
разработена кариера за пясъци от морско - езерен тип. Запасите са в пряка връзка с 
драгажните работи по поддръжката на плавателните канали и акваториите на пристанищата. 

Минералните води на територията на община Варна са значителен природен ресурс с 
рекреационно, балнеоложко и термоенергийно естество. Съществуват 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 50ºС, в другите области от територията на Варненска 
община - по-ниска. Еоценският водоносен хоризонт е напорен. Температурата на водата е 11-
12ºС в зоната на подхранване и 26-36оС в района на Черноморското крайбрежие. Водите на 
миоценския водоносен хоризонт са пресни с обща минерализация от средно твърда до твърда 
и температура, достигаща до 15-18ºС. На територията на общината са изградени 27 сондажни 
кладенеца с общ дебит 980 л/с (включително самоизлив). Водите са слабо минерализирани с 
температура 30-54ºС и приблизителен ресурс 1.5÷3 m³/s. Водовземане към (30.09.2021 г.) се 
извършва от 12 сондажа. 
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5.4.  Състояние на околната среда 

Атмосферен въздух. Качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Община ВАРНА се 
контролира в два пункта, включени в Националната система за мониторинг на атмосферния 
въздух. Съгласно Заповед №РД-66/28.01.2013 г. на МОСВ, наблюдението и контрола върху 
качеството на атмосферния въздух на територията на Община Варна се осъществява от два 
постоянни пункта за мониторинг – АИС „Батак” и АИС „ОУ Ангел Кънчев”. 

Контролираните замърсители на атмосферния въздух са азотни оксиди, серни оксиди, 
общ  прах, фини  прахови частици, въглероден  оксид, озон, сероводород, общи 
въглеводороди, бензен, толуен, ксилени, стирен, формалдехид, амоняк, фенол. 

Най-голям дял сред замърсителите имат емисиите от ФПЧ10. По показател ФПЧ2,5 
няма регистрирани превишения през мониторинговия период. 

 
Фигура 5 Средногодишни концентрации на ФПЧ2.5, регистрирани за периода 2013-2017 

г. 

Акустичният климат в града и общината се повлиява от няколко основни фактора: 
автомобилен транспорт; железопътен транспорт; промишлени източници; въздушен трафик. 

От четирите източника на шум само автомобилният трафик оказва реално 
неблагоприятно влияние върху населението. 

В Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна е посочено, че 
интензивният автомобилният трафик по главните улични артерии на града е с най- голям дял 
за шумовото замърсяване, като там са установени наднормени нива на шум около и над 70 
децибела и превишението на дневната гранична стойност от 60 децибела в различни 
пунктове е от 6,8 до 13 децибела (за 2018 г.). Най-високи средни наднормени нива на шума 
са регистрирани в пунктовете Бул.“Вл. Варненчик” № 128 между сп. Патриарх Евтимий и сп. 
Автогара, Бул. “Осми приморски полк” №67 до пицария “Морско конче, .Бул. “Христо 
Ботев” до магазин за риб. принадлежности/, Бул. “Цар Освободител” – ж.к. Младост бл. 130, 
Ул. “Д-р Пискюлиев” № 30 – м/у ул. “Парижка комуна и ул. “Г. Бенковски”. Наднормен шум 
се регистрира и в зоните за отдих като Морската градина както и в зони с учебни и лечебни 
заведения.  
 

Източник: ИАОС 
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2. Население и населени места 
 
Административно - териториалното деление на Община Варна включва 6 съставни 

селища, от които град Варна, 5 села. 
Територията на гр. Варна е структурирана на квартали и жилищни комплекси. 

 
Графика 2 Карта на кварталите на гр. Варна, Източник: 

http://www.bgmaps.com/map/varna 

Населението на Община Варна към 15.09.2021 г. по регистрация на настоящ адрес е 
378 308  души (по данни на ГД "Грао" към МРРБ). По данни от преброяването на 
населението през 2011 г. населението на община Варна е 343 704 души, като 334 870 от тях 
живеят в град Варна.  

В таблицата по-долу са цитирани данни за населението на Община Варна по справка 
от НСИ - ТСБ-Варна. 

 

Район (населено 
място) 

2011 2017 2018 2019 

Община Варна  343 704 344 748 345 369 345 151 

Таблица 5 Население в Община Варна по данни НСИ (към 31.12. на съответната година) 

Гъстотата на населението спрямо общата територия на общината е изключително 
висока - средната й стойност е 1451 души на km2 при средно за България около 64.3 души на 
km2. Тези цифри показват пренаселеност на територията и голяма концентрация на човешки 
ресурси. Пренаселването създава редица урбанистични и екологични проблеми. 
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3. Транспортни връзки 

3.1. Железопътна инфраструктура  

Линиите, включени в железопътната инфраструктура, се делят на основни 
железопътни линии и отклонения от основните железопътни линии. Всички основни линии 
от жп инфраструктурата в страната са включени в TEN-T мрежата, а обслужващите 
Североизточния район са следните:  

- жп линия 2 София-Мездра-Горна Оряховица-Каспичан-Синдел-Варна. В участъка 
София – Г. Оряховица линията е част от железопътното направление София–
Г.Оряховица–Русе–Букурещ, включено в основната TEN-T мрежа на територията на 
страната, а участъкът Г. Оряховица-Варна е част от “широкообхватната” TEN-T мрежа.  

- жп линия 3 Илиянци-Карлово- Тулово-Дъбово-Зимница и КарнобатКомунари- Синдел 
разпределителна–Варна фериботна–Разделна, е включена в “широкообхватната” TEN-T 
мрежа на територията на страната с участъка КарнобатВарна.  

- жп линия 9 Русе-Каспичан е включена в “широкообхватната” TEN-T мрежа на 
територията на страната.  

Таблица 6  Дължина на железопътните линии по райони към 31.12.2018 г.  

Област  
Дължина 

общо 
Удвоени 
линии km 

Електриф. 
линии km 

Гъстота km 
/1000 km2 

% 
 удвоени 

% ел 
Брой 

гари/ 
спирки 

Общо РБ  4 030 990 2870 36.3 24.57 71.22  
Североизточен  484 244 369 33.1 50.41 76.24 85 
Варна  197 113 154 51.6 57.36 78.17 38 

Източник: НСИ 

Област Варна се обслужва от ІІ главна ж.п.линия София-Варна с дължина на 
територията на областта 72.00км, електрифицирана и удвоена; част от ІІІ главна ж.п.линия 
Синдел-Карнобат с дължина 52.00км, електрифицирана без гара Варна-Фериботна и удвоена 
до гара Комунари, 29-та ж.п. линия с дължина 46.00км., единична и неелектрифицирана и 27-
ма ж.п. линия с дължина 11.00км, единична и електрифицирана. 

Бъдещото развитие на транспортната инфраструктура на град Варна и прилежащия 
железопътен (ж.п.) 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”. 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. 

Ж.п. линията София – Варна осъществява връзка с всички направления за Северна 
България. Линията е изцяло електрифицирана и удвоена. Изградените железопътни мрежи и 
съоръжения в Агломерацията Варна – Девня – Провадия на практика действат като единен 
ж.п. възел. Общата дължина на тази ЖП мрежа е 49.8 км, от които 44.1км главни  линии и 
5.7км ж.п. клонове.  

На територията на Община Варна работят три гари (Варна-Изток, Варна-Запад и 
Тополи), една спирка (Владиславово) и 9 индустриални ЖП клона.  
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3.2. Пътна и улична мрежа, мостови съоръжения  

Пътна мрежа  

Общината се обслужва от два пътя с международно значение (Е-70 по направлението 
Варна-Русе и Е-87 по Черноморското крайбрежие) и изградените участъци от АМ „Хемус” и 
от АМ „Черно море”, въпреки изоставане изграждането на АМ „Хемус”. Разстоянието 
Варна-София се изминава за около 5-6 часа. 

Съгласно „Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен 
регион“ - Развитието на пътната  мрежа в него до голяма степен  е свързано със значимостта 
и функциите на град Варна, надхвърлящи териториалното ниво на района, в резултат на 
което районът е един от най-добре обслужените с автомобилен транспорт, като всички 
административни области се обслужват от първокласната пътна мрежа на страната.   

- Първокласен път І-2 Русе-Разград-Шумен-Варна (Европейска категоризация E-70). 
Пътят е едно от допълнително включените пет нови пътни трасета към 
широкообхватната TEN-T мрежа на територията на страната  

- Първокласен път I-4 София/Ботевград-Севлиево-Велико Търново-Шумен/Варна (Е-
772) е допълнително трасе, включено в широкообхватната TEN-T мрежа и формира 
част от пътното направление София–В. Търново–Русе–Букурещ, включено в 
основната  TEN-T мрежа на територията на страната.  

- Първокласен път І-7 граница Румъния/ГКПП “Силистра”– Шумен–Ямбол– 
Елхово–ГКПП “Лесово-Xамзъбейли”/граница Турция не попада в обхвата на TEN-T 

мрежата, но е важно направление, обслужващо източната част на страната и провеждащо 
транзитните потоци между Румъния и Турция.  

- Първокласен път І-9 граница Румъния-Дуранкулак-Варна-Бургас-Малко Търново-
граница Турция (Е-87) в частта си граница Румъния - Варна е включен в 
широкообхватната TEN-T мрежа на територията на страната и свързва пътната мрежа 
на Североизточен район с тази на съседния граничен район от Република Румъния 
през сухоземния ГКПП „Дуранкулак”.).  
 

Улична мрежа /пътно платно и тротоар/ 

Общинската пътна мрежа е подробно описана като състояние и планирани темпове за 
развитие в „Генерален план за организация на движението на територията на Община 
Варна“  одобрен със Заповед № 4966/27.11.2019 г. на Кмета на Община Варна. 

Според Плана дължината на уличната мрежа съгласно класа е: 
I клас = 3.500 км 2.7 % 
II клас = 26.124 км 20.3 % 
III клас = 32.700 км 25.4 % 
IV клас = 66.450 км 51.6 % 
 Към 2019 г. е направена оценка на състоянието на уличната настилка и тротоари по 

скала от 1 до 5, според европейските норми, където 1 е най-добро състояние, а 5 най-лошо. 
Най-голям % улични настилки са със състояние ”добро” - 40% и 33% със 

състояние „отлично” от Първостепенна улична мрежа. 20% са в ”задоволително”, 7% са 
в състояние „незадоволително” и 0 % в ”лошо” състояние. 
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Настилките на тротоарите са 53 % в ”добро” и ”отлично” състояние и 30 % в 
състояние ”задоволително” и ”незадоволително”, а 37 000 м2 липсват или никога не са 
полагани (7%). 
Ниво Оценка Настилка Улици Настилка Тротоари 

  М2 % М2 % 

1 отлично 485 000 33 127 500 23 
2 добро 588 000 40 166 500 30 
з задоволително 294 000 20 127 600 23 
4 незадоволително 93 700 7 95 800 17 

5 лошо 0 0 37 000 7 

Таблица 7 Оценка състоянието пътни настилки 

3.3. Водно-транспортна инфраструктура  

Воден път  

Град 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. Включването на Пристанище Варна в 
европейските транспортни коридори и схеми допринася за бъдещото развитие на града. 
Пристанището заема ключово положение между страните от Централна и Южна Европа, 
региона на р. Дунав, Балканските страни и Средния Изток още от дълбока древност и това 
значение се засилва.  

Достъпът на корабите до пристанищата, разположени във Варненското и 
Белославското езера, се осъществява чрез два плавателни канала и естествените дълбочини 
на Варненското езеро. Каналите са оразмерени за конвенционални товарни кораби до 25 000 
БРТ, както и специализирани фериботни кораби (с размери L = 185 m, В = 26 m, D = 6.5-7.0 
m). Навигационната ширина на каналите в права е 102 m. Откосите са 1:3. Размерите на 
каналите гарантират безопасно плаване при вятър със скорост до 15 m/s. Допустима скорост 
на движение по каналите е 6 възела.  

Каналите са проектирани за еднопосочно движение на оразмерените кораби. 
Двупосочно може да бъде движението във Варненското езеро, където дълбочините са 
естествени. Регулирането на движението се контролира от капитана на пристанището, 
осъществява се от контролните станции чрез светлинни и фарови сигнали и по радио. 
Ползването на лоцман и буксири е задължително.  

Канал номер 1 е в община Варна и започва от Варненския залив на около 800 m преди 
вълнолома и свършва във Варненското езеро. Означеният воден път е дълъг около 6.0 км. 
Каналът е в крива с необходимите разширения. Всички пресичания с дюнери са изпълнени 
така, че дъното на канала да може да се удълбочи до 15 m (когато това се наложи). 
Номиналният под мостов габарит на Аспарухов мост (минаващ над канал 1) е 46 m. 
Първоначалната дълбочина, до която е бил драгиран е минус 12.5 m по Балтийската система 
(БС). В следствие на това, че каналът не е бил регулярно драгиран през последните години 
българските кораби са ограничени до 10.6 m максимална дълбочина на газене, а чуждите 
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кораби до 9.14 m, тъй като каналът на места достига минус 11.1 m към средното морско 
ниво. 

След Канал 1 водният път минава през естествените дълбочини на Варненското езеро. 
Означеният път е 7.1 км. 

Канал номер 2 е в община Белослав и започва от Варненското езеро и завършва в 
акваторията на Пристанище Варна-3апад. Дължината му е 10.0 км. Каналът е прокопан през 
Белославското езеро, което е с дълбочини до 13.0 m. Първоначалната дълбочина, до която е 
бил драгиран е минус 12.5 m по БС, но в момента е с дълбочина в някои участъци по-малко 
от 11.0 m, тъй като каналът не е бил драгиран през последните години. 

 
Пристанища 

Със своите технически параметри и обективни дадености за развитие Пристанище 
Варна е най-голямото българско пристанище, 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 и това 
значение се засилва. 

Пристанищният комплекс се състои от няколко териториално обособени пристанища 
включващи: Пристанище Варна-Изток; Пристанище Варна-Запад, Пристанище Петрол, 
Пристанище „Леспорт”, Железопътен фериботен терминал, Пристанище ТЕЦ-Варна. 

Съществуващите пристанищни мощности в региона на Варна формират интегралното 
лице на пристанищните дейности – обработват се 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; разполагат 
със свободна пропускателна способност; имат перфектна връзка с Националната 
железопътна мрежа и добра обвързаност с Републиканската пътна мрежа. Разполагат с 
ефективни комуникационни средства и квалифицирана работна сила.  

Пристанищният комплекс Варна е разположен върху голяма територия с обща 
дължина около 30 km - от Варненският залив до Девненската низина и попада в три общини - 
Варна, Белослав и Девня. Освен съоръженията, собственост на Пристанище Варна - ЕАД, 
съществуват редица други съоръжения, притежавани и експлоатирани от други държавни 
организации. Отделните търговски и специализирани пристанища са: Пристанище Варна 
Изток - община Варна; Сухо пристанище - община Варна; Петролен терминал - община 
Варна; Пристанище Тополите - община Варна; Пристанище за дървен материал - община 
Варна; Пристанище на ТЕЦ-Варна - община Белослав; Пристанище Варна Запад - община 
Девня; Фериботен терминал - община Белослав; Военноморска база Варна - община Варна; 
Военноморска ремонтна база - община Белослав; пътнически и за МПС ферибот - община 
Белослав.  

През 2020 година е приет Морски пространствен план /МПП/ на България 
предоставящ стратегия за интегрирано управление на морските дейности. 
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3.4. 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. Летището се характеризира със силно изразено 
нарастване в последните години на броя на обслужените пътници, като за 2018 г. на Летище 
Варна са обслужени 2 281 134 пътници и 17 776 самолето-движения,  като основен дял има 
международния туристически пътнико поток. За 2019 г. от летище Варна са изпълнени 
полетни програми на 66 авиокомпании до 117 дестинации в 45 страни. Пътникопотока 
бележи спад от 8,6% спрямо 2018г (2 068 378 пътници).  

Летище Варна е гражданско летище за вътрешен и международен транспорт и е 
второто по големина летище в България. Разположено e на 7.5 km западно от центъра на 
града, на територията на 2 общини (Варна и Аксаково). Площта му е 2 414 дка. Аеродрумът 
на летище Варна е с една писта (ПИК) с дължина 2514 m и ширина 55 m, свързана с пероните 
с магистрален рулежен път (МРП) и пет броя съединителни пътеки за рулиране (ПР). 
Разполага с 32 бр. самолетни места и е свързано с международните пътища Е-70 и Е-87. 
Разполага с първокласен достъп до града и курортните комплекси на север чрез 
международен път Е87 и автомагистрала ”Хемус”, а в южна посока чрез автомагистрала 
“Черно море”. Връзката към гр.Добрич се осъществява по първокласен път II-29.  

 Летището разполага с модерно навигационно оборудване. Полетите са предимно 
чартърни международни - 89% от общия брой пътници са по международни линии. На първо 
място по значимост за финансовия резултат са пътническите чартъри, на второ - 
международни редовни полети, на трето - вътрешни редовни полети до София и Бургас, на 
четвърто - товарни чартърни полети, и на пето - полети с общо предназначение. Летището 
осъществява връзка за 101 дестинации от над 35 държави. На него вече са се приземявали 
най-големите самолети в света - товарният АН-124 /Руслан/ и Боинг 747. 

Действието на летището е с подчертан сезонен характер на действие, свързан с 
обслужването на туристи през летния сезон. Периодът от втората половина на септември до 
април е типичен с ограниченото действие на летището и отделянето на вредни емисии и 
шум, които да влияят на прилежащите жилищни територии на гр. Варна е минимално. 
Периодът от май до първата половина на септември е активен период за дейността на 
летището, като максимума е през месеците юли и август. 

В плана  за действие за намаляване на въглеродните емисии във “Фрапорт Туин Стар 
Еърпорт Мениджмънт” АД (ФТСЕМ), са заложени дейности свързани с енергийната 
ефективност и въвеждането на възобновяеми източници. Предвидени са дейности по 
подмяна на вътрешно и външно осветление с очаквано намаление на CO2 88 т/г и 
изграждане на 1.2 МВа фотоволтаична централа с очаквано намаление на CO2 1 410 т/г. 

Функционирането на Летище "Варна" създава, особено през летните месеци, 
значителна по площ зона с акустичен дискомфорт. Съответно, количеството жители, 
подложени на наднормено ошумяване, оценено по действащите хигиенни норми, е 
значително. Тъй като по-голяма част от летището попада в територията на Община 
Аксаково, то конкретните мероприятия трябва да бъдат отразени в Общинските планове за 
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развитие на двете общини, както и във възложения нов Общ устройствен план на Община 
Варна. 

4. Характер на икономиката 

 
Община Варна е община с мощен икономически потенциал. Тук се развива предимно 

индустриалния сектор и сферата на услугите. Добрият инвестиционен климат в общината и 
възможностите за туризъм са предпоставка за развитието на тези отрасли. 

 
4.1. 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.  

В община Варна обработваемата земя заема 27% от общинския териториален фонд, 
като предимно е собственост на частни стопани. Горският фонд на община Варна 
представлява 30% от територията ú. Делът на пустеещата територия в рамките на община 
Варна е по-малък в съпоставителен план с областта. 

Най – голям дял в земеделието има зърно производството, следвани от маслодайните 
култури и трайните насаждения. Предпоставки за развитието на зърно производството на 
територията на общината са благоприятните природни условия и механизацията на процеса 
на обработка и добив.  

Животновъдството като подотрасъл на селското стопанство е съсредоточено в ръцете 
на частни животновъди. Отглеждат се говеда, овце, кози, свине, птици и пчелни кошери. 
Животновъдството е слабо застъпено в общината.  

Първичният сектор (селско, горко стопанство, риболов) намалява непрекъснато своя дял в 
структурата на заетостта и продукцията, като в рамките на прогнозния период се очаква да 
участва в структурата на заетостта и икономическата структура с 0,5-0,3%. 

 
4.2. Индустрия 
Местоположението на общината и степента на изграденост на техническата и 

социалната инфраструктура определят стопанската конюнктура.  
Икономиката на Варненския регион е добре представена на национално ниво чрез 

произведен брутен вътрешен продукт, представляващ 6.4% (2019 г.) от националния. 
Областта се нарежда на четвърто място (2020г.) в страната по вложени преки чуждестранни 
инвестиции.  

Община Варна е със значителен икономически потенциал, с много добре развита 
инфраструктура. По структура икономиката е силно диверсифицирана. Водещи за 
регионалната икономика са строителството, туризма, корабостроенето и кораборемонта,  
транспорта,  производство на електроуреди и др. 
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Във Варна са регистрирани четири клъстера: на морската индустрия,  на туризма и 
на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и „Черноморски Енергиен 
Клъстер“ (ЧЕК). 

Черноморският Енергиен Клъстер e организация, учредена на 29.08.2011 година в 
гр. Варна и обединява представители на бизнеса и неправителствения сектор в областта на 
енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. 

ЧЕК работи за намаляване на енергийното потребление, за популяризиране на 
възобновяемите енергийни източници, за устойчиво развитие и ефективно управление на 
енергията в Черноморския регион. Повишаване на общественото разбиране за ролята и 
важността на ефективното управление на енергията, изпълнение на мерки за намаляване 
емисиите на въглероден двуокис и стимулиране на енергоспестяващите технологии и ВЕИ, 
водещи съответно до намаляване изменението на климата. 

 
Основни цели, които си поставя организацията: 

 Да подпомага дейностите на своите членове и да обединява усилията им по 
отношение на подготовка на предложения за подобряване на националната и местна 
нормативна база, с цел подсигуряване на устойчива енергийна политика, както и 
дейностите им по участие в национални, европейски и международни проекти. 

 Да осъществява връзка и да си сътрудничи с Агенцията за устойчиво енергийно 
развитие, МИЕТ, МОСВ и с други държавни институции при разработването на 
предложения за подобряване на държавната нормативна база в областта на 
устойчивото енергийно развитие, политиката за енергийна ефективност и употребата 
не възобновяеми енергийни източници. 

 Да поддържа контакти с Директората за Енергия и Транспорт към Европейската 
комисия, целящ приложение на директивите на ЕК, както и участие в местни и 
регионални инициативи. 

 Да обменя информация и разпространява най-добри практики и резултати на 
международно и национално равнище. 

 Да подпомага местните власти и туристическия бранш като структуроопределящи в 
инициативи и проекти свързани с енергийната ефективност и екология. 

 Да проучва, инициира и разработва проекти, нормативни актове и стандарти, 
изпълнение на проекти, консултации и програми в областта на енергийната 
ефективност и екологията, внедряване на екологично-доказани енергийни технологии, 
обучаване, публикуване и разпространение на информационни материали относно 
енергийния сектор. 
На територията на общината има предприятия от подотраслите металургия и 

машиностроене, хранителна промишленост, шивашка промишленост, електротехника, 
обувна промишленост, производство на строителни материали и строителство, мебелна 
промишленост.  

 
Морска индустрия: Това е специфичен отрасъл, характерен за Варна, обединяващ 

фирми от различни сектори, свързващи дейността си с морето. В морската индустрия се 
включват предприятия от корабостроенето, кораборемонта, морския транспорт, драгиране и 
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поддържане на морски пътища и съоръжения и свързаните с тях услуги и дейности. По-
големи предприятия от тази индустрия в Община Варна са „Булярд Корабостроителна 
индустрия” ЕАД,  Кораборемонтен завод «Одесос» АД,  Корабно машиностроене АД, «МТГ 
Делфин»АД, «Строителен и технически Флот» АД -Варна и др.  

 
Туристически сектор: Община Варна е център на регион с богато културно-

историческо наследство и добри условия за развитието на туризъм. Районът заема водещо 
място в страната, като доминира предлагането на „морски ваканционен туризъм” с 
подчертана сезонност, като се наблюдава прекомерна концентрация на туристи и материална 
база по крайбрежието. 

Броят на пренощувалите лица за 2019 г. в категоризираните местата за настаняване на 
територията на община Варна са 997 828 души, като по този показател се отчита спад от -
1,4% спрямо рекордната за България и Варна предходна 2018 г. 

Броят на реализираните нощувки за 2019 г. в категоризираните местата за настаняване 
на територията на община Варна са 4 368 615, като спадът спрямо предходната 2018 г. е -
6,4%. 

Ръстове по брой на реализираните нощувки отчетоха пазар Румъния +27%, България 
+3%, Украйна +30%, Великобритания +2% и др. 

Спадове обаче регистрираха основни пазари като Германия, Полша, Русия и др. 
По пазарен дял по броя на реализираните нощувки за 2019 г. най-много са 

реализирани от туристи от Румъния 21%, следвани от Германия 20%, България 17%, Полша 
11%, Русия 5% и др. 

Средният престой на туристите в дестинация Варна е 4,4 дни. Фирмите от сектора на 
туризма изпреварват останалите предприятия по внедряване на нови технологии, като по 
отношение на иновациите, секторът е преди всичко потребител на иновации, създадени в 
други отрасли. Осигуряването на сектора с подходящ и достатъчен кадрови потенциал се 
превръща в основен проблем за бъдещото му развитие.  

Данните за състоянието на бизнес единиците на територията на община Варна 
показват тенденция към непрекъснат растеж както по отношение на приходите от продажби, 
така и по инвестирани средства за придобиване и придобити ДМА  

 
Търговия 

Отрасълът е с устойчива тенденция за нарастване както на нетните приходи от 
продажби,  така и на размера на брутната продукция и заетите лица.  

Основният фактор за това развитие е участието в тази дейност на големите търговски 
вериги с обекти от типа на супермаркети и хипермаркети, мебелни къщи, универсални 
магазини, молове. 

В отрасъла са заети повече от 26 хиляди лица. Отрасъла е един от водещите, като 
същият формира 20,6% от общата добавена стойност на нефинансовите предприятия на 
територията на общината през 2019 г. Приходите от търговия и продажби представляват 50% 
от общите приходи на нефинансовите предприятия в община Варна.  Отрасъла се 
характеризира с добри показатели както в търговията на дребно, така и в търговията на едро.  
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Транспорт 

След приемането на България в ЕС, Варна вече е не само морския вход на България, 
но и източната врата на ЕС. Налице са добре развити и синхронизирани всички видове 
транспорт. Транспортната инфраструктура е с местно, национално и международно 
значение. Дейността включва  междуселищен и международен превоз на пътници, товари и 
пощенски пратки, таксиметрови услуги, отдаване под наем на леки автомобили, превоз с 
товарен автомобилен транспорт, воден транспорт, въздушен транспорт и др. 

Предвижда се изграждане на нов контейнерен терминал, разширение на 
съществуващи пристанища, изграждане на интермодален терминал във връзка с коридор 
№ 8, изграждане на нова товарна ж.п. гара. 

Въздушен транспорт. Международно летище Варна допринася за наличието на 
благоприятна среда за развиване на бизнеса в Общината. Летището е второ по големина след 
летище София. Осъществява връзка с 57  страни и 100 града по света. Летище Варна е 
класифицирано с код „4 D“ по стандартите на ICAO (Международната организация за 
гражданско въздухоплаване), оценяващ геометричните параметри на летището, наличното 
оборудване с аеронавигационните средства за кацане, аварийно-спасителното осигуряване. 
През 2006 г. летище Варна се отдаде на концесия на германско-българския консорциум 
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.  

Автомобилен транспорт. Автомобилният транспорт заема водещо място сред 
всички останали видове транспорт по превоз на пътници. Автобусни превози има по всички 
направления в страната. Голям е броят на фирмите лицензирани за автобусен транспорт, на 
пазара на междуградския транспорт има изявени лидери, които разполагат със значителен 
парк. През последните години се наблюдава устойчива тенденция към ръст на автобусните 
превози за чужбина, осигуряващи преки връзки с всички балкански столици и с голям брой 
държави на запад от България.  

 
Складиране  

Складирането се очертава като перспективен за развитието на икономиката на 
Общината. Съществуват около 30 ха производствени терени, които са разположени по 
основни магистрални направления в града, формиращи съсредоточия предимно от 
строително-складови, транспортно - складови и др. предприятия.  

Търговско-складовите предприятия и зони постепенно се трансформират в 
комплексни специализирани центрове, като се развиват и големи тържища за хранителни 
стоки, със значителна важност и за захранването на курортните комплекси. Работи се върху 
развитието на логистични паркове/центрове с търговски комплекси в производствените зони. 

 
Съобщения 

На телекомуникационния пазар оперират много доставчици, които предлагат нови и 
разнообразни услуги – телефония, мобилни връзки, кабелна телевизия, интернет. Изградени 
са подземни телекомуникационни мрежи, като потребителите получават различни видове 
електронни услуги при възможност за избор на доставчик.  

Наличието на  голям брой оператори дава отражение върху изграждането и 
развитието на комуникационните мрежи, като в значителна степен са развити магистралните 
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проводи, разпределителните мрежи и в най-голяма степен, мрежата за достъп до крайните 
потребители. Информационните и комуникационни технологии са един от водещите фактори 
за иновативно и приобщаващо информационно общество, осигуряващо високо качество на 
живот на гражданите.  

Глобалната интернет връзка на България се осигурява чрез положените по дъното на 
Черно море подводни оптични кабелни системи. 

Град Варна е основният телекомуникационен възел в страната, осъществяващ 
връзките на Трансевропейската телекомуникационна мрежа с подводните оптически кабелни 
системи в Черно море KAFOS и BSFOCS, което позволява транзитиране на големи 
съобщителни потоци от Русия, Украйна, Грузия и Задкавказието през територията на 
България към Гърция и Кипър, а чрез тях – към Средиземноморието и Северна Африка. 
KAFOS свързва под вода Румъния, България и Турция с изходни точки в градовете Мангалия 
(Румъния), Варна (България) и Истанбул (Турция). Оптичната система е в експлоатация от 
1997 г., с обща дължина 504 km и възможност за пренос на 622 Mbit в секунда. (източник - 
МОРСКИ ПРОСТРАНСТВЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021-2035)  

 
4.2. Организации, подкрепящи бизнеса (финансово-кредитни институции - банки 

и небанкови финансови учреждения) 
 
В обхвата на сектора на услугите се включват и група организации, оказващи услуги 

за подпомагане на бизнеса, като финансови, застрахователни, консултативни и 
информационни услуги. Финансово–кредитната система като елемент на сектора на услугите 
е във възходящо развитие през последното десетилетие. 

Мрежата от районни клонове, представителства и офиси на основните банки, които 
извършват дейност на българския банков пазар включва 18 банки и 7 клона на чуждестранни 
банки, 205 финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и 
10 Финансови институции от държави-членки на ЕС, които осъществяват дейност на 
територията на Република България чрез клон или директно (съгл. чл. 24 и 27 ЗКИ).  По-
голямата част от тях са представени в Община Варна със собствени офиси или on-line 
услуги. 

  
4.3 Туризъм 
Туризмът е един от основните отрасли в структурата на икономиката на Община 

Варна, като същевременно е един от най-развитите в региона и продължава да увеличава 
дела си в общия ръст на икономиката на града. През последните години секторът е в 
непрекъснат възход и оформя до голяма степен облика на Общината и е определящ за града. 
Търси се непрекъснато обогатяване и разнообразяване на предлаганите туристически услуги 
и продукти на рекреационното и туристическото предлагане. Създават се условия за 
изграждане на паркове и обекти за спортни, културни, развлекателни, хоби и други 
рекреационни дейности и видове туризъм – морски, балнеоложки, медицински, „уелнес“, 
културен, конгресен, екологичен, бизнес, празници, чествания, фестивали, спортни прояви, 
развлекателен и др. Общината е богата на културно-исторически обекти, като се следи за 
тяхното опазване, адаптиране и разумно използване - археологически обекти, архитектурни 
паметници, обекти на културата, изкуството, религията.  
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Предвижда се изграждането на допълнителни яхтени пристанища и спортно -
атракционни обекти, някои от които с навлизане в морето с изкуствени острови. 

Община Варна има добре развита туристическа индустрия и потенциал за развитие на 
нови форми на туризъм, като Spa и Wellness, културен и екотуризъм. Курортните комплекси 
“Златни пясъци”, ‘Св. Константин и Елена”, “Ривиера” и “Слънчев ден” са световноизвестни, 
като три от тях са печелили наградата Син флаг за най-добър плаж и предлагат отлични 
условия за летни ваканции, забавления и практикуване на водни спортове, възможности за 
спорт, балнеолечение, различни развлечения, провеждане на конференции и др.  

Потенциалът на общината за този отрасъл се характеризира с уникалното съчетание 
от природни ресурси (плажове, минерални води) и културно историческо наследство и 
традиции.  

Нараства търсенето на Wellness и Spa услугите, както и обемът на търсене в месеците 
извън активния сезон. Във Варна има и предпоставки за развитие на здравен, културен и 
екотуризъм. 

На територията на общината са разположени археологическия и исторически музеи, 
галерии, театри и паметници на културата, катедрален храм „Успение Богородично”. В 
музейната сбирка на Археологическия музей се съхранява най-старото обработено злато в 
света (4500 хил.г.пр.н.е.). Недалеч от града се намира природния феномен „Побити камъни” 
и скалният манастир „ Аладжа”.  

Наличието на лековити минерални извори в региона и прекрасните модерни почивни 
и здравни центрове превръщат курортните комплекси в подходящо място за съчетание на 
балнеолечението с почивка и отмора на морския бряг. 
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II. ПРОИЗВОДСТВО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА 
ЕНЕРГИЯ ПО ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ 

 

1. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ 

 
На територията на Община Варна  се извършва преобразуване на напрежението чрез 

11 броя трансформаторни подстанции  110 кV / 20 кV и 10 кV 
  

№ 
Подстанция /диспечерско 

наименование/ 
Собственост Регион 

Адрес /град, село, ЖК, улица, 
№/ 

Инсталирана S - 
MVA 

Напрежение - 
кV 

1 П/СТ АСПАРУХОВО 
Електроразпределение 

Север 
Варна гр. Варна, кв. "Аспарухово" 25 110/20 

2 П/СТ ВАРНА ЗАПАД 
ЕСО Варна 

гр. Варна, кв. Трошево, ул. 
Младежка 

130 110/20/10 

3 П/СТ ВАРНА ИЗТОК 
Електроразпределение 

Север 
Варна гр. Варна, ул. "Дубровник" 9 90 110/20/10 

4 П/СТ ВАРНА СЕВЕР ЕСО Варна гр. Варна, кв. Възраждане 80 110/20 

5 П/СТ ВАРНА ЦЕНТЪР 
Електроразпределение 

Север 
Варна 

гр. Варна, ул. "Оборище" 13 
А 

25.5 20/10 

6 П/СТ ВАРНА ЮГ 
Електроразпределение 

Север 
Варна гр. Варна, ул. "Девня" 3 100 110/20/10 

7 П/СТ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ЕСО Варна кк. Зл. Пясъци 100 110/20 

8 П/СТ ЛАЗУР ЕСО Варна гр. Варна, кв. Аспарухово 90 110/20 

9 П/СТ МАКСУДА 
Електроразпределение 

Север 
Варна 

гр. Варна, Западна 
промишлена зона 

75 110/20 

10 П/СТ ТРАКАТА 
Електроразпределение 

Север 
Варна гр. Варна, кв. "Виница" 65 110/20 

11 П/СТ ЧАЙКА 
Електроразпределение 

Север 
Варна 

гр. Варна, ул. "М. Дринов" 
58 

80 110/10 

Таблица 8 Трансформаторни подстанции  - характеристики 

Подстанциите се захранват с напрежение 110 кV от ТЕЦ Варна и подстанция 
Добруджа. Общата им инсталирана мощност е 860.5 MVA. Преносната мрежа от 110 кV е 
плътна и успешно изпълнява функциите на електрозахранване. 
 Въздушни електропроводи 110 кV 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 кV 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 кV. Въздушен електропровод 110 кV от ТЕЦ Варна захранва подстанция 
Максуда и от там подстанция Варна Запад, като трасето му минава северно от канала море-
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езеро. От подстанция Варна Запад, чрез въздушен електропровод 110 кV с две тройки, се 
осъществява връзка с подстанция Варна Изток и от там с подстанция Златни Пясъци и 
подстанция Албена. Кабелна линия 110 кV 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.  
 Според тенденциите на развитие и нарастващото строителство, съществуващите 
подстанции на територията на Община Варна ще се окажат недостатъчни да поемат 
нарастващата консумация на електроенергия.  

 

1.1  Електроенергийна мрежа  

Мрежата високо напрежение в областта е силно развита, като на територията й 
попадат три системни електрически подстанции с обща инсталирана трансформаторна 
мощност 3350 MVA и 377 км преносни електропроводи с напрежение 750, 400 и 220 KV. 
Регионалната мрежа с напрежение 110 кV е с обща дължина 385 км, а районните подстанции 
110/20 кV/10 кV  са 11 броя с обща инсталирана трансформаторна мощност 860.5 MVA. Така 
развитата мрежа високо напрежение осигурява добри възможности за електрозахранване. 

Всички населени места получават захранване на средно напрежение, като на места, 
най-често в курортните комплекси, се явяват проблеми с възможностите за захранване на 
нови товари. Остарелите мрежи и ниската им надеждност в някои райони оказват негативно 
влияние на снабдяването на консуматори в рамките на нормативните параметри. 

Електроснабдяването на община Варна е част от цялостната енергийна система на 
страната и разглеждането й изолирано от нея би довело до неточни заключения. 

Основен източник на захранване е откритата разпределителна уредба - ОРУ 110 kV на 
ТЕЦ ”Варна”. Уредбата е с двойна секционирана шинна система захранена с 
трансформатори 14/110 kV от генераторите и връзка с П/ст ”Добруджа” - 400/220 kV с 
автотрансформатор 250 kVA, 220/110 kV. На 220 kV с два електропровода ТЕЦ ”Варна” е 
свързана с П/ст ”Добруджа”- 400/220kV.  

Основното захранване на 110 kV се осъществява със седем електропровода от ОРУ-
ТЕЦ ” Варна”. 

За резервиране на захранването се разчита на трите електропровода: 
- ”Изгрев” от П/ст ”Добруджа” на 110 kV директен до П/ст “Север” 
-”Сирена” от П/ст ”Изток” през подстанции Траката, Зл. пясъци, Албена, Балчик, 

Каварна, Шабла, Ген. Тошево и Добрич на 110 kV 
- ”Галатея” от П/ст “Лазур” през Ст. Оряхово и Бяла със Слънчев бряг на 110 kV. 
От мрежа 20 kV на града се захранват селищата на Община ”Аксаково” и Община 

”Аврен”.  

Наименование Капацитет 
Степен на 

Изграденост 
Състояние 

1 2 3 4 

"Лилия-Гларус" 110 kV 1600 А/305 MW 100% Нормално експлоатационно 

"Бриз-Лебед" 110 kV 1200 А/228 MW 100% Нормално експлоатационно 

”Луна-Почивка” 110 kV 1200 А/228 MW 100% Нормално експлоатационно 

"Сирена" 110 kV 690 А/131 MW 100% Нормално експлоатационно 
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"Галатея" 110 kV 800 А/152 MW 100% Нормално експлоатационно 

"Нектар" 110 kV 1600 А/305 MW 100% Нормално експлоатационно 

“Владислав”-“Калоян” 110 kV 1200 А/228 MW 100% Нормално експлоатационно 

“Цар Крум” –“Калоян” 110 kV 1200 А/228 MW 100% Нормално експлоатационно 

”Звездица” 110 kV 800 А/152 MW 100% Нормално експлоатационно 

Перла – кабел 110 kV 800 А/152 MW 100% Нормално експлоатационно 

Брилянт-кабел 110 kV 800 А/152 MW 100% Нормално експлоатационно 

Таблица 9 Съществуващи електропроводи - характеристики 

На територията на Общината няма големи източници за производство на ел. енергия 
/АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ/. Налични са малки инсталации за производство на електроенергия от ВИ, 
основно ФтЕЦ с инсталирана мощност - 0.995220 MWp. Единственият производител е Ко – 
генераторна инсталация за комбинирано производство на ел. енергия и топлоенергия в 
отоплителна централа на “Веолия Енерджи Варна ” EАД с мощност 11,18 MWе (КЕВР 
2020г). Централата работи в паралел с мрежа 20 kV на ”Електроразпределение Север” АД. 

 

Населено място 
Трафопостове - ТР 

Количество брой Обща инсталирана мощност kVA 

Варна 1131 1075018 

Звездица 12 3075 

Каменар 32 4800 

Казашко 2 650 

Константиново 10 3025 

Тополи 12 5750 

Общо 1199 1092318 

Таблица 10 Общ брой трафопостове (ТР) и инсталирана трансформаторна мощност на 
територията на Община Варна 

Потребяваната мощност за ”ЕРП Север”  АД за гр. Варна и свързаните селищни 
системи е дадена с товаров график. 

Максимални товари по месеци на ЕРП-Варна за период 2017 г. - 2019 г. 

Година/месец 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

2017 г. 501 423 330 301 215 247 241 267 228 281 323 364 

2018 г. 390 456 434 264 206 224 239 251 232 258 384 381 

2019 г. 402 366 299 272 206 216 220 294 200 241 269 327 

Таблица 11 Максимални товари по месеци на ЕРП-Север за период 2017÷2019 г.   

В табличен вид са дадени контролни замервания на товарите по подстанции. Като 
анализираме товарите се вижда, че максимално достигнатите товари са 430÷440 MW, а само 
за гр. Варна 380÷390 MW.  

КОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ В ПОДСТАНЦИИ 2017 г.-2019 г. 

№ 
Дата 

18.01.2017 
20:00ч. 

19.04.2017 
21:00ч. 

19.07.2017 
22.00ч. 

18.10.2017 
20:00ч. 

17.01.2018 
20:00ч. 

18.04.2018 
21:00ч. 

18.07.2018 
22:00ч. 

17.10.2017 
20:00ч. 

16.01.2019 
20:00ч. 

17.04.2019 
21:00ч. 

17.07.2019 
22:00ч. 

16.10.2019 
20:00ч. 

ПОДСТАНЦИЯ P[MW] P[MW] P[MW] P[MW] P[MW] P[MW] P[MW] P[MW] P[MW] P[MW] P[MW] P[MW] 

1 "Варна - Изток" 57.23 36.56 22.08 25.83 48.25 29.72 23.15 27.32 50.27 29.6 21.41 25.16 
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2 "Варна - Запад" 81.03 41.99 32.15 41.58 67.07 39.54 34.68 36.61 66.28 46.53 34.29 41.34 

3 "Варна - Север" 35.39 28.13 24.09 16.66 29.2 18.77 18.43 20.76 34.37 24.48 17.29 22.55 

4 "Варна - Юг" 45.76 30.17 20.51 21.16 41.74 26.04 18.93 21.13 42.46 27.41 17.3 18.42 

5 "Чайка" 42.42 27.61 17 18.49 36.68 24.25 21.69 24.32 39.11 24.39 18.18 21.31 

6 "Аспарухово" 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 "Лазур" 28.44 21.24 15.03 16.64 24.4 16 16.65 17.28 28.5 20.4 15.78 16.76 

8 "Максуда" 20.71 13.04 11.08 12.82 16.72 18.24 15.28 18.17 22.5 16.74 11.76 12.49 

9 "Златни пясъци" 8.75 6.16 9.03 4.72 6.84 4.7 7.43 7.15 8.22 5.48 7.5 4.13 

10 "Варна - Център" 0 -0.01 -0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 "Траката" 23.87 19 12.59 12.62 23.17 16.35 16.99 9.25 22.69 18.21 13.83 12.17 

ОБЩО: 407.74 274.46 210.23 213.96 350.15 243.81 225.27 229.96 378.2 264.32 208.14 218.46 

Таблица 12 Контролни измервания в подстанции 2017 г.-2019 г.     

1.2 Тенденция на електропотреблението 

Прогнозите за развитие на електро преносната мрежа и изграждането на нови 
подстанции 110/20 kV се обосновава на развитието на жилищните райони и промишлените 
зони. 

Част от западната промишлена зона се трансформира в търговска и бизнес зона с 
изграждането на нови МОЛ и бизнес центрове. Предстои развитие на промишлената зона на 
запад, а така също и изграждане на транспортни съоръжения включително ново пристанище. 

 Увеличаването на постоянно пребиваващите жители на гр. Варна е за сметка на 
развитието на града основно на юг от канала “Море-езеро”, уплътняването на жилищните 
квартали, развитие на север в зоните за двойно обитаване.  

 За определяне на изчислителните товари за битови и обществени потребители се 
прилагат нормативните изисквания на Наредба №3 за устройство на електрическите уредби 
и електропроводните линии глава девета ”Изчислителни електрически товари”.  
 
Разрастване на мрежата 

 
За износа на енергията произведена от ветрогенератори е изградена възлова 

подстанция “Калиакра” в землището на с. Х.Димитър, Община “Каварна” на 110 kV с връзка 
към П/ст “Добрич” с два електропровода АСО400 на една стълбова линия. От възловата 
подстанция към П/ст “Каварна” са изградени два електропровода АСО400. П/ст “Каварна” се 
разширява и от нея се предвижда изграждане на два електропровода АСО400 до П/ст 
“Север” в гр. Варна. На база направения анализ на електрозахранването на гр. Варна се 
вижда, че връзката на П/ст “Север” с останалата мрежа 110 kV на града е ЕП “Нектар” с П/ст 
“Варна Запад”. ЕП “Нектар” е изпълнен с два електропровода на една стълбова линия на 
един извод в П/ст “Варна запад” и няма възможност за разширение на уредба 110 kV за 
разделяне на електропроводите.   
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2. ГАЗОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА 

 
Газопроводна мрежа в региона с високо налягане - 55 бар., с диаметър 700 mm, 

собственост на "Булгаргаз" ЕАД.  
Газовият сектор играе ключова роля за икономиката на страната ни. Голяма част от 

природния газ се използва до този момент за енергийни цели главно в отоплителни централи 
и за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, а в индустрията като 
суровина. В следващите години ролята на природния газ като енергиен ресурс за битовия 
сектор, предприемачеството, услугите и публичния сектор ще се развива с ускорени темпове.  

Съгласно разпоредбите на ЗЕ, изграждането на нови енергийни обекти за 
разпределение на природен газ се извършва върху земя, собственост на енергийното 
предприятие, или върху която има учредено право на строеж. Газоразпределителната мрежа 
на територията на Община Варна преминава през имоти с различен режим на собственост.  

 Цените на природния газ се регулират от КЕВР. Топлинната и електрическата енергия 
за битови нужди се субсидира. Цените, на останалите алтернативни на природния газ горива 
(мазут, нафта/газьол, въглища и дърва), се определят на пазарен принцип и не се регулират 
от КЕВР.  

 В район Варна се използват различни енергийни източници. За промишлеността е 
характерно използването на газ, а за битовия и обществено-административния сектор-
електричество и дърва. Основните замърсяващи околната среда компоненти, отделяни при 
изгарянето на дърва, мазут (нафта/газьол), са прах, сажди, SОх, NOх и СО. Отделянето на 
прах е свързано основно с изгарянето на твърди горива, докато SО2 зависи от 
концентрацията на сяра в горивото. Разтоварищата, хранилищата, сгуроотвалите и другите 
транспортни и технологични съоръжения са източници на органични замърсявания с твърди, 
в т.ч. неразтворими и токсични отпадъци.  
 Ефектът от газификацията на Варна се изразява в рязко подобряване на екологичния 
фон, който се изразява в подобряване качеството не само на въздуха, но и на другите 
компоненти на околната среда - води, почви, растителен и животински свят, подобряване на 
социално-икономическите и здравословни условия на живот. 

В близост до Варна, в акваторията на Черно море,  се разработват три находища на 
природен газ „Каварна – изток“, „Каварна“ и „Калиакра“. Те се намират в блок "Галата". 
Концесионната площ, от която се добива природен газ е в размер на 18,9895 кв. км. Добивът 
се извършва със средствата на концесионера, който се задължава да осъществява минимален 
годишен добив в размер 255 млн. куб. м. в периода 2011-2015 година. 

Газифицирането на жилищни, обществени и производствени обекти на територията на 
гр. Варна се извършва от фирмите „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ”АД и "ПРИМАГАЗ" АД. 
Дружествата 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 „В. 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.  
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• „Примагаз” АД – газоразпределителна мрежа на дружеството е изградена в районите 
„Младост” и „Вл. 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 град 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% от 
всички домакинства в града.  
Общият брой на жилищата, които се отопляват от изградената топлофикационна и 
газопреносна мрежи в град Варна, към 2017 г. е 10 748, което представлява 25% от 
потенциала на съществуващата инфраструктура. 
  

3. ТОПЛОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА 

 
Към топлоснабдителната инфраструктура се отнасят мрежите на „Веолия Енерджи 

Варна ” ЕАД. За геотермалните източници няма изградена инфраструктура, така че не са 
част от топлоснабдителна инфраструктура.  

За използването на геотермалните води се издава, от кмета на общината, 
разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения от минерална вода - 
изключителна държавна собственост, предоставена на общината за управление и ползване по 
реда на  §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.).  

 
Ползвателите подават заявление да бъде открита процедура за издаване на 

разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост, чрез 
съществуващи съоръжения,  на основание чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 44, ал. 1 и чл. 60 от Закона за 
водите и във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ.бр.61 от 2010 г.) и Наредба № 1 за 
проучване, ползване и опазване на подземните води.  

 
Комунално - битово отопление 

В сравнение с други градове на страната гр. Варна е сравнително слабо 
топлофицирана - централното топлоснабдяване на комунално-битовия сектор в града е само 
около 10 %.  

Топлоснабдяването в гр. Варна се осъществява от "Веолия Енерджи Варна " ЕАД, за 
което има следните лицензии: за производство на топлинна енергия - № Л-041-02/06.12.2000 
и за пренос на топлинна енергия № Л-040-02/06.12.2000 и за търговия с електрическа енергия 
№ Л-323-15/15.03.2010 г.  

Централизирана топлофикационна мрежа  е изградена в ж.к. "Младост" (1 и 2 м.р.), 
ж.к. "Трошево" (частично), ж.к. "Възраждане" (1 м.р.) и ж.к. "Вл. Варненчик" (2 м.р. - 
"Кайсиева градина"). Топлофицирани са и са 16 училища, ясли и детски градини в район 
„Младост” и район „Владислав Варненчик” както и 6 стопански самостоятелни обекта. Броят 
на обхванатите сгради е 453 бр., а на присъединените абонатни станции  - 426 бр. Дължината 
на топлопреносната мрежа е 28 км. По информация от „Веолия Енерджи Варна ” ЕАД през 
2019 г. централно отопление имат само около 10 % от жилищата в града - около 400 входа -  
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12 000 жилища, като топлинният товар на мрежата в най-натоварените моменти е около 96 
Gcal/h.  

Производствен капацитет на инсталациите на "Веолия Енерджи Варна " ЕАД 

    Горивната инсталация е с обща номинална топлинна мощност 63.76 МВт и включва 
следните основни производствени съоръжения: 

 
o Водогреен котел ст.№ 1 – тип КВГ/Н 20/10 – 22,11 MW 
o Водогреен котел ст.№ 2 – тип ПКМ 12 – 8,33 MW 
o Водогреен котел ст.№ 3 – тип ПКМ 12 – 8,33 MW 
o Ко-генераторна инсталация № 1, включваща: 
o Ко-генератор 1 – 5,20 MW 
o Ко-генератор 2 – 5,20 MW 
o Ко-генератор 5 – 3,95 MW 
o Ко-генераторна инсталация № 2, включваща: 
o Ко-генератор 3 – 5,32 MW 
o Ко-генератор 4 – 5,32 MW. 
o Водогрейни котли №№ 1, 2 и 3 не са в експлоатация от 04.05.2020 г., поради 

липса на производствена необходимост 
 

Топлофикационна централа на техническия университет 

Към ТУ-Варна има отоплителна централа с мощност 20 Gcal/h, в която са монтирани 2 
бр. котли КМ-12 и 1 бр. ЕКМ-12. Тя топлоснабдява, освен сградите на университета и 
общежитията към него, също и сградата на МБАЛ "Св. Марина".  
 

Топлофикационна централа към Двореца на културата и спорта  

Към Двореца на културата и спорта има котелно с мощност 6 Gcal/h, което 
топлоснабдява и няколко жилищни сгради, разположени в близост.  
Отоплителна централа на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"  

Отоплителната централа е силно амортизирана. Тя е оборудвана с 2 бр. котли КМ 12 и 
1 бр. ПКМ-1.6 и е проектирана, за да отоплява сградата на училището, но към настоящия 
момент то трябва да осигурява отоплението на 6 сгради, разположени на територията на 
училището.  

Освен посочените топлофикационни централи, в гр. Варна има още около 250 броя 
котелни инсталации с малка и средна мощност, които задоволяват топлинните потребности 
на културно-битови сгради. 

Промишлен сектор  

Промишлеността на гр. Варна се топлоснабдява по индивидуален способ. В двете 
промишлени зони, Западна и Южна, са в действие около 30 броя котелни с обща топлинна 
мощност 250 Gcal/h. 
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Основни топлоизточници са парни котли с високо налягане с гориво газ. По-големи 
топлоизточници са в "Домостроене-инженеринг" ЕАД - 36 Gcal/h, КРЗ "Одесос" ЕАД - 31.12 
Gcal/h, "Галатекс" ЕДВ - 21.6 Gcal/h, "Варненско пиво" ЕАД - 18.35 Gcal/h, "ЕЛКОМ" ЕАД - 
14.4 Gcal/h, "Топлострой" ЕАД - 14.4 Gcal/h, "Явор" ЕАД -12.6 Gcal/h. 

3.1. Топлопроизводство 

В доланата таблица е посочена произведената топлинна енергия от Веолия Енерджи Варна с 
направено разделение по технологии и горива.  

ВКПТЕЕ – високо ефективно комбинирано Производство на топлинна и електрическа енергия. 

Горива Технологии 
Произведена топлинна енергия (нето) годишно в 

GWh от: 

Години  2015 2016 2017 2018 2019 

Въглища 

ВКПТЕЕ 0 0 0 0 0 

Отоплителни котли 0 0 0 0 0 

Други технологии 0 0 0 0 0 

Природен 
газ 

ВКПТЕЕ 56.5 59.3 67.8 67.0 67.6 
Отоплителни котли 27.9 24.1 19.7 22.0 15.9 
Други технологии 0 0 0 0 0 

Мазут 
ВКПТЕЕ 0 0 0 0 0 

Отоплителни котли 0 0 0 0 0 
Други технологии 0 0 0 0 0 

ВЕИ 
ВКПТЕЕ 0 0 0 0 0 

Отоплителни котли 0 0 0 0 0 
Други технологии 0 0 0 0 0 

Общо:  84.4 83.3 87.5 89.0 83.5 
Таблица 13 Произведена топлинна енергия Веолия Енерджи Варна 

Големи локални отоплителни централи, които не са в границите на лицензията на  
„Веолия Енерджи Варна ”  ЕАД -  КМ12, ТУ-Варна  2бр. КМ12 и 1бр. ЕКМ12, МБАЛ „Св. 
Анна” 1бр. КМ12 и 2бр. ПКМ6.5, Военноморска болница 2бр. КМ12 и 1бр. ПКМ1.6, 
Военноморско училище 2бр. КМ12.  

3.2 Топлоснабдяване 

"Веолия Енерджи Варна " ЕАД топлоснабдява следните райони определени от 
съответната лицензия: 
 

1. Район ж.к. “Младост” I и II м.р. и ж.к. “Трошево със следните граници: 
Север – бул. “Цар Освободител” 
Изток – бул. “3-ти март” 
Юг       – бул. “Вл. Варненчик” 
Запад – бул. “Янош Хуняди” 
 

2. Район “Възраждане” със следните граници: 
Север – бул. “3-ти март” 
Изток – бул. “Република” 
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Юг      – бул. “Цар Освободител” 
Запад – бул. “Янош Хуняди” 
 

3. Район “Вл. Варненчик” II м.р. със следните граници: 
Север – бул. “3-ти март” 
Изток – бул. “Янош Хуняди” 
Юг      – бул. “Цар Освободител” 
Запад – ул. “Асен Разцветников” 
 
На територията на лицензионната територия на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД се реализира 
първия пилотен проект за децентрализирано топлоснабдяване с битово-гореща вода. 
Проектът е финализиран през 2019 г година в жилищна сграда във Варна.  По проекта е 
изградена система състояща се от енергийно ефективна термопомпена инсталация с 
възобновяема енергия, произвеждаща топлинната енергия на покрива на сградата и топлинен 
акумулатор, разположен в помещението за абонатна станция. Там се събира произведената 
от термопомппената инсталация енергия преди тя да бъде консумирана от клиентите. Към 
края на 2019 г. чрез децентрализирани термопомпени инсталации се доставя топлоенергия на 
165 апартамента на територията на Община Варна. 
 
Данни за топлоснабдяването 

Характеристика на потреблението на топлинна енергия произведена от Веолия 
Енерджи Варна ЕАД е посочена в долната таблица. 

Потребление Брой 
жилищни 

сгради 

Брой 
стопански 

сгради 

Брой 
потребители 

за 
промишлени 

нужди 

Годишно 
потребление 
на енергия за 
отопление на 

жилищни 
сгради 

[ГВтч/год.] 

Годишно 
потребление 
на енергия за 
отопление на 

стопански 
сгради 

[ГВтч/год.] 
Години 

2015 287 34 0 46.8 13.4 
2016 311 37 0 47.4 11.8 
2017 333 37 0 52.9 12.6 
2018 349 38 0 51.4 12.9 
2019 399 37 0 46.8 13.6 

Общо: 1679 183 0 245.4 64.4 
Таблица 14 Общи данни за топлоснабдяването на жилищни и стопански сгради от Веолия 

Енерджи Варна (източник КЕВР) 

Топлоснабдените обекти получават топлоенергия чрез абонатни станции /АС/, които 
са оборудвани 100% с топломери и съвременни програмни регулатори за отопление. През 
2014 - 2016 година е изградена по проект „Иновативна система със софтуерна платформа за 
мониторинг, управление, отчитане и фактуриране“ по Оперативна програма  „Развитие  на 
конкурентоспособността на българската икономика“. Създадена е първата в  България 
система за мониторинг и управление  на  всички  АС по топлофикационната система. 
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Топлопреносна 
мрежа  

 
 

Години 

Дължина 
на 

мрежата, 
км/една 
посока 

Маскимално 
натоварване 
отоплението 
(зимен/лете

н сезон), 
MW 

Максимален 
товар за 

охлаждане, 
MW 

Годишно 
потреблени
е на енергия 
в мрежата 

за 
отопление, 
GWh/год 

Годишно 
потреблени
е на енергия 
в мрежата 

за 
охлаждане, 
GWh/год 

Годишно 
топлинни 
загуби на 
мрежата, 
GWh/год 

Произвед
ена 

електрое
нергия 
(MWh) 

2015 33.1 32,54/6,35 - 83.2 - 23.00 62702 

2016 33.4 45,11/6,35 - 81.7 - 22.30 57651 

2017 34.0 36,26/6,35 - 84.1 - 18.40 66706 

2018 34.2 29,58/6,35 - 85.2 - 21.00 66922 

2019 36.3 28,23/6,35 - 79.5 - 18.90 67082 

Общо:    413.7  103.6  

Таблица 15 Общи данни на топлопреносната разпределителната мрежа на Веолия Енерджи 
Варна (източник КЕВР) 

Топлинни загуби от излъчване и пропуски на топлоносител през разпределителната мрежа. 

 Мярка 2005 2010 2019 

Загуби % 31.7 39.55 24.00 

Таблица 16 Топлинни загуби от излъчване и пропуски на топлоносител през 
разпределителната мрежа (източник КЕВР)  

Топлинни загуби от излъчване и пропуски на топлоносител през последните години са 
намалели като през 2019 г. са достигнали 24%. 

 
Топлоснабдяване - прогноза 
Вариантът за задоволяване на потребностите от топлина за бита, обществено-

административния и промишления сектор чрез централизирано топлоснабдяване е 
икономически оправдан за райони с високо строителство и по-висока плътност на 
застрояване. В Община Варна такива са районите „Младост” и  „Владислав Варненчик”, в 
които е изградена топлоснабдителната мрежа. През последните години Веолия Енерджи 
Варна е произвела електроенергия при използване на високо ефективна когенерация както 
следва: 

 
 

 
Търсене на 

топлинна енергия* 
Теоретично 
търсене на 
енергия за 
охлаждане  

Търсене 
на 

топлинна 
енергия 

Доставена енергия  за 
отопление и охлаждане 

 
Сектор 
жилища 

Сектор 
услуги 

Сектор Жилища 
и Услуги  

Сектор 
Жилища и 

Услуги 
2019 г. 2025 2030 

 
GWh/г. GWh/г. GWh/г. GWh/г. GWh/г. GWh/г. GWh/г. 

За страната (NUTS 0) 20 005.57 13 470 4 969.65 33 475.57    

„ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА” ЕАД (Варна, LAU3) 882.15 314.01 269.94 1 196.16 60.40 61.80 64.50 
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Таблица 17 Прогнозно търсене и предлагане на енергия за отопление и охлаждане  и 
прогноза за крайното енергийно потребление на енергия за отопление и охлаждане   

*Търсене на топлинна енергия и теоретичното търсене на енергия за охлаждане са изведени 
с помощта на инструмента за моделиране (Hotmaps.eu/map). 
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III. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ПО СЕКТОРИ 

Методология 

За оценка на потреблението на енергия по сектори са използвани дефинираните в 
нормативната база показатели и по-конкретно физичната величина „първична енергия”. 

Нормативната база, която е съблюдавана е: 

 Закон за енергийната ефективност 14.11.2008г., който урежда обществените  
отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на 
енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на 
енергийни услуги;  

 Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност, топло съхранение и икономия на 
енергия  в сгради; 

 НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 
енергийните характеристики на сградите; 

 Директива 2010/31/ЕС на европейския парламент и на съвета от 19 май 2010 година 
относно енергийните характеристики на сградите; 

 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 
година, относно енергийната ефективност . 

 
Като допълнителни документи са използвани различни национални и регионални 

политики, стратегии, предходни одити в Община Варна на индивидуални или група 
потребители и др.  

В настоящата методология е възприето използването на физичната величина 
първична енергия, тъй като това дава възможност за адекватна оценка и адекватно сравнение 
между отделните видове използвани енергии (електрическа, топлинна, енергия от природен 
газ, твърди и течни горива). По този начин се осъществява количествена съпоставимост 
между изследваните величини и се осъществява достоверна оценка за индивидуалното им 
въздействие върху общия разход на енергия. 

Енергийната характеристика като първична енергия се определя чрез формулата: 
 

Формула 9 



m

i
iНi еQQEP

1
, . [kWh] 

 
Където: 

Q – количество първична енергия [kWh]; 
Qi,Н – количество потребена енергия с i-ия енергоносител [kWh]; 
ei – коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на i-тата 

съставяща на потребената енергия. 
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Таблица 18 Референтни стойности на коефициента, отчитащ загубите за добив/производство 
и  пренос на енергоресурси и енергии ep  и Референтни стойности на коефициента на 
екологичен еквивалент на енергоресурси  и енергия fi 

 
За всички енергийни носители, с изключение на електричеството, коефициентът еi е в 

границите 1-1,2. Единствено за електричество той има стойност 3, тъй като е известно, че 
производството на ел. енергия при конвенционалните технологии е с нисък к.п.д. (к.п.д. на 
ТЕЦ е в границите 20-30%, на АЕЦ около 35%), като отделно има съпътстващи загуби от 
пренос, трансформация и разпределение на ел. енергия. 

В настоящия материал, за да бъдат сравними различните енергии е използвана 
величината първична енергия като е съблюдавано отношението: 

 
1 kcal първична енергия = 0,001162 kWh първична енергия 

 
При нужда за количествена оценка на потреблението на електричество като 

електрическа енергия, показаните стойности следва да бъдат разделени с коефициент е=3. 
По-долу са показани някои зависимости между физичните величини, използвани при 

изготвянето на настоящия анализ. 
 

Гориво Калоричност 
Кафяви въглища 3500 kcal/kg 
Природен газ 8500 kcal/m3 
Мазут 9520 kcal/kg 
Ел. енергия 860 kcal/kWh 
Пропан-бутан 11950 kcal/kg 
Нафта/газьол 10000 kcal/kg 
Дърва 2500 kcal/kg 

Таблица 19 Калоричност на горивата 
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Природен газ  хнм3=1000 нормални кубични метра 

Бензин - Относителна плътност при 15С: 720÷770 kg/m3 

Нафта/газьол – Относителна плътност при 15С: 820÷850 kg/m3 

При анализа на електропотреблението по сектори са използвани предоставени данни 
от електроразпределително дружество „Енерго-про продажби“ АД, топлофикационно 
дружество „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД, газификационни компании „Овергаз Мрежи” и 
„Примагаз”, данни за електропотреблението предоставени от Община Варна, както и 
статистически данни от периодичните справочници на Национален статистически институт. 

Данните да показани в годишен разрез, като са използвани два репера (базови години) 
– 2005 и 2019 г. 

1. Потребление на енергия от общински дейности, услуги и общински 
сграден фонд 

1.1. Крайно енергийно потребление в сектор „Общински сграден фонд” 

Анализът включва всички сгради, за които енергийното потребление е на общински 
партиди. Това включва сградите на местната администрация, училища, детски градини, 
социални и здравни заведения, културни институции, общински спортни съоръжения и др. В 
този сектор е включено и уличното осветление. Към сектора не е включен градския 
транспорт, тъй като последният е отчетен в сектор „Транспорт”. 

Обобщените данни за консумацията на енергия от общинските обекти е показана в 
таблица 20, a дяловото участие на отделните съставящи в енергийното потребление в 
таблица 21. 

Енергиен носител   2005 2010 2017 2018 2019 Delta 
EP % 

Delta ЕP 
[MWh] 

Електричество - 
общински партиди 

MWh 241270.350 236784.090 182286.000 180873.000 182007.000 -24.56 -59263.350 

Природен газ - общински 
партиди 

MWh 13830.566 56696.617 51156.600 50334.900 48587.000 251.30 34756.434 

Топлинна енергия - 
общински партиди 

MWh 10611.000 8036.000 7455.500 7573.800 6877.000 -35.19 -3734.000 

Улично осветление MWh 29579.868 35364.216 42600.000 43500.000 50034.000 69.15 20454.132 

Нафта/газьол - общински 
партиди 

MWh 34406.820 18371.220 14256.000 11214.500 10929.600 -68.23 -23477.220 

Общо: MWh 329698.60 355252.14 297754.10 293496.20 298434.60 -9.48 -31264.00 

Таблица 20 Обобщени данни за консумацията на енергия и горива от общински обекти 

Енергиен носител   2005 2010 2017 2018 2019 

Електричество 
% 

73.18 66.65 61.22 61.63 60.99 

Природен газ 
% 

4.19 15.96 17.18 17.15 16.28 

Топлинна енергия 
% 

3.22 2.26 2.50 2.58 2.30 

Улично осветление 
% 

8.97 9.95 14.31 14.82 16.77 

Нафта/газьол-общински партиди 
% 

10.44 5.17 4.79 3.82 3.66 

Общо общински услуги и дейности % 100 100 100 100 100 

Таблица 21 Дялово участие в консумацията на енергия и горива от общински обекти  
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Delta EP% - процентно увеличение на потреблението на i-ия енергийния носител за 
двете базови години ( за 2019 г. спрямо 2005 г.) [%] 

 
Формула  1 DeltaEP[%] = EPi2019/EPi2005x100-100 [%]

 
 

Delta EP [MWh] – абсолютно изменение на потреблението на i-ия енергиен носител 

 
Формула  2 DeltaEP[MWh] = EPi2019-EPi2005[MWh] 

Изменението на потреблението на енергия по съставящи е показано на Графика 3 
Изменение на потреблението на енергия по съставящи енергоносители, a дяловото участие 
по съставящи на Графика 4  и 5  Дялово участие в консумацията на енергия и горива от 
общински обекти за 2005 и 2019 г. Анализът на резултатите показва, че за базова година 2019 
г. е налице намаление на общото енергопотребление с -9.83%, спрямо базова година 2005 г. 
Налице са предпоставки да считаме, че тази тенденция ще се запази и в бъдеще. Сравнението 
в изменението на отделните съставящи показва, че за периода е имало преразпределение на 
приоритетните енергоносители, вследствие на правилна и ефективна политика на общината 
свързана с енергийната ефективност.  

 

 
Графика 3 Изменение на потреблението на енергия по съставящи енергоносители 
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Графика 4 Дялово участие в консумацията на енергия и горива от общински обекти 
2005 г. 

 
Графика 5 Дялово участие в консумацията на енергия и горива от общински обекти 
2019 г. 

 
Потреблението на електричество за общински сгради е овладяно на стабилни нива, 

като дори е реализирана икономия в размер на -24.56%. Това се дължи най - вече на 
прилагани мерки за енергийна ефективност в сгради на образователната инфраструктура, 
обществени сгради и др., както и на санирането на сгради отоплявани с електричество. В 
системата за външно изкуствено  осветление е налице увеличение на консумацията на 
електричество с +69.15%. Причина за това е увеличение на обхвата на външно изкуствено 
осветление – реализирани са осветителни уредби на нови участъци, улици, междублокови 
пространства, архитектурно-художествени осветления и др., като тази тенденция не следва 
да се счита за отрицателна, тъй като се е повишило качеството на жизнената градска 
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среда. Същевременно са предприети частични мерки за подобряване на енергийната 
ефективност на външно изкуствено осветление още на етап поддръжка – замяна на 
дефектирали осветители с осветители от съвременно технологично ниво с LED 
светлоизточници. Останалите в употреба осветители с натриеви лампи високо налягане се 
използват до изчерпване на експлоатационния им ресурс, след което се подменят с нови LED 
осветители. За последните три години е нараснала ролята и на архитектурното, нощното 
ефектно осветление и разширен обхвата на традиционната коледна украса през зимните 
месеци. Тези подобрения, несъмнено оказват влияние, върху консумацията на 
електроенергия при системата за външно изкуствено осветление. Недостатъчно е 
използването на енергия от ВИ при системата за външно изкуствено осветление 
включително и чрез комбинирани системи за Производство и съхранение на енергия. 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 Р. 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 др., 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. Добрата основа и провежданата политиката по енергийна 
ефективност, позволиха Община Варна да реализира два проекта с заначителен ефект за 
постигане на целите на Общината, а именно: Изграждане на система за интелигентно улично 
осветление с пълен мониторинг и управление на ниво индивидуален осветител за основните 
транспортни артерии в гр. Варна и всички първокласни транспортни артерии от 
републиканската пътна мрежа, на територията на града, който започна 2015 г. Заменени са 
3672 осветителя с натриеви лампи високо налягане НЛВН с  2496 интелигентни 
светлодиодни (LED) осветителя на Philips от последно поколение, предназначени за 
транспортни артерии с високи изисквания към светлинната среда. Всички нови осветители се 
управляват     дистанционно oт софтуер за управление на уличното осветление „CityTouch” 
на Philips, който позволява пълен контрол и мониторинг на осветителната уредба в реално 
време. Всички СМР са съгласно одобрен проект „Интелигентно улично осветление на гр. 
Варна”, чрез спечелена от "Министерството на енергетиката" 100 % финансова подкрепа по 
Мярка 5 (Високоприоритетна линия за енергийно ефективно общинско улично осветление) 
от Международен фонд „Козлудуй” (МФК), администриран от „Европейска банка за 
възстановяване и развитие”. Проектът е приключил и въведен в експлоатация на 04.01.2017 
г. и проект по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 
сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–
2020 г, община Варна през 2021 г. изпълнява 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“. Общата стойност на проекта е 1 312 806 лв. от които безвъзмездната 
финансова помощ е в размер на 713 306 лв., а съфинансирането от страна на бенефициента е 
в размер на 599 500 лв. 
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Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност на уличното 
осветление, както и да се подобри качеството на живот на гражданите на Община Варна. 

Проектът е един от първите в България при които ще се осъществи Производство, 
съхранение и потребление на енергия от ВИ в системата за външно изкуствено осветление.  
Очакванията са на база естествените тенденции за подмяна на осветители с НЛВН с нови 
LED базирани осветители след 2019-та година и допълнителният ефект от реализирането на 
проекта, потреблението на електричество за улично осветление да намалява плавно. 

Силно положителна тенденция е значително увеличение при консумацията на 
природен газ 251.30%. Докато за 2005 г. делът на природния газ в общото потребление е бил 
4,2%, то за 2019 г. е достигнал до 16.28%. Намаляване на потреблението на нафта/газьол, 
също следва да се отчете като положителна тенденция. За 2005 г. нафта/газьолта е имала дял 
10,4%, а за 2019 г. 3.66% от общото потребление.  Намаляването на потреблението на 
нафта/газьол е с  -68.23%. Намаляване дела на нафта/газьолта се дължи предимно на 
подмяната на горивната база в голяма част от сградите на образователната инфраструктура.  

За периода се забелязва и значително намаляване на потреблението на топлинна 
енергия с  -35.19%. Но дяловете на топлоенергията се запазват за разглежданите базисни 
години съответно 3.22% за 2005 г и 2.30% за 2019 г.  Обяснението е че топлофикационната 
мрежа не се е разширила за нови обекти общинска собственост. Намаленото потребление на 
енергия за отопление, вследствие на приложени мерки за енергийна ефективност в сградите 
и не на последно място намаляване на загубите по мрежата на енергийният доставчик Веолия 
Енерджи Варна ЕАД. Заявените от „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД очаквани производства за 
2025 и 2030 г., предполагат, че можем да очакваме стабилизиране на потреблението до 
устойчиви нива, продиктувани от мерки и политики прилагани  на национално ниво в 
областта на развитието на високоефективната когенерация.  

Като обобщение, изменението на енергийното потребление в „Общински сграден 
сектор”, като относителна стойност в % (DeltaEP%) и като абсолютна стойност в [MWh] 
(Delta EP), e показано на Графика 6 и 7 съответно за 2005 и 2019 г.    
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Графика 6 Изменение на енергийното потребление по съставящи енергоносители за 
2005 г/2019 г. 

 
Графика 7 Изменение на енергийното потребление по съставящи енергоносители 2005 
г/2019 г. 

 

1.2. Тенденции на крайното енергийно потребление в сектор „Общински сграден 
фонд" без прилагане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) 

 
- Потреблението на електричество за общински сгради е сравнително постоянна 

величина с плавна падаща тенденция от – 1,63% годишно. Такъв тип изменение 
следва да се счита за устойчиво, но не достатъчно за постигане на целите за 
климатична неутралност в дългосрочен аспект; 
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- Потреблението на природен газ е намаляло през разглеждания период. Въпреки 
отчетено намаление на потреблението за периода 2005-2019 г., има основания да 
считаме тази тенденция за трайна, тъй като употребата на природен газ ще намалява и 
в бъдеще, свързано с подобряване на ергийните характеристики на сградите и 
въздействие на синергичения ефект от съвмесното използване на енергия от 
възобновяеми източници.  

- Потреблението на топлинна енергия бележи спад с -35.19 %, като същевременно е 
намалял делът й в общото потребление – от 3,2% през 2005 г. до 2.30% през 2019 г. и е 
продиктувано от прилаганите мерки за енергийна ефективност, намалените загуби за пренос 
по мрежата на енергийният доставчик и липсата на новоприсъединени общински 
потребители към мрежата. Тук, за изменението на тенденцията, решаваща ще е ролята на 
община Варна, за използване на алтернативни източници за енергия за отопление базирани 
на ВИ. Влиянието, което може да окаже Общината е чрез саниране на сградите общинска 
собственост за намаляване на общите енергийни разходи за отопление при прилагане на 
мерки с които сградите достигат клас на енергийна ефективност А+ и постигане на резултати 
на сгради с енергийно потребление близко до нулевото; 

- Потреблението на енергия от улично осветление е отчело ръст с + 69.15 %, като тази 
тенденция следва да се разглежда като временна от гледна точка на все още неизчерпаните 
възможности за прилагане на мерки за енергийна ефективност в системата за външно 
изкуствено осветление и прилагане на системи за Производство и съхранение на енергия от 
ВИ. Без прилагане на ЕСМ и въвеждане на ВИ, тенденцията е потреблението на 
електроенергия за системите за външно изкуствено осветление ще се стабилизира на нива от 
2017-2019 г.; 

- Потреблението на нафта/газьол от основен енергоносител през 2005 г. с 10,4% дял е 
претърпяло сериозен спад с -68.23 % и е сведено до 4.30% дял. Очакванията са в 
средносрочен план потреблението на нафта/газьол да бъде изцяло прекратено.  

 

2. Потребление на енергия в „Битов сектор” - домакинства 

2.1. Състояние на крайното енергийно потребление в битов сектор – 
домакинства 

Потреблението на енергия в „Битов сектор” е пряко свързана със задоволяване на 
домакинските нужди на населението и до голяма степен зависи от енергийната ефективност 
на жилищните сгради, броя жилища в тях, броя жители, използваемостта им и др.  

За базовите години – 2005 г. и 2019 г., броят жилищни сгради и техният тип е показан 
в таблица 22 

 
                             Сгради Жилища 

Община Варна Общо Стоманено 
бетонни 

Панелни Тухлени Други Общо 

2005 36670 3326 1174 32856 3134 146329 

2019 41903 4467 1175  33122  3139 181465 

Таблица 22 Обобщени данни за консумацията на енергия и горива от общински обекти 
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 От данните се вижда, че увеличението на броя сгради е 12.49%, а увеличението на 
броя жилища е 19.36%, като жилищната площ е достигнала 13 841 098 m2 през 2019 г. 
спрямо 9 464 608 m2 през 2005 г. 

 
Населението на Община Варна към 2019 год. е 345 151  души. Към базовата година 

2005 г., населението наброява 356 705 души, т.е. прирастът на населението е –3.23%. 
Съпоставянето на данните показва, че съществува съществен дисбаланс в двете тенденции. 
Броят домакинства при среден брой членове на домакинство 2.4 души е приблизително 
143 813 бр., като това е допустимо да бъде считано за предполагаем брой обитавани жилища. 
Разликите между броя жилища и предполагаемия брой обитаеми жилища е обясним със 
свръх предлагането на жилища на пазарите за недвижими имоти, предизвикано от бурното 
развитие на строителството в последните години и последвалия спад в търсенето. В рамките 
на община Варна е валидна и тенденцията една голяма част от жилищата да се обитават само 
през лятото, така наречените ваканционни имоти. Тези данни се потвърждават и от 
посоченото в „Дългосрочна стратегия за обновяване на националния сграден фонд от 
жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.“ с посочване на 20% необитаеми жилища средно за 
страната.  

Покупателната способност на населението и в частност средствата, отделяни за 
задоволяване на енергийните нужди, също са  фактор, влияещ върху енергийното 
потребление. 

Групи разходи 2005 2010 2017 2018 2019 

Средно на домакинство - левове      

Паричен разход обшо 7320 8918 11860 12771 13415 
Жилища, вода, електроенергия и горива 1048 1136 1769 1760 1820 

Таблица 23 Общ средни разходи на домакинство по групи разходи в левове 

 
Причина за тенденцията за нарастване на разходите за жилища, вода, електроенергия 

и горива е не само общото повишение на разходите на домакинствата, а и завишени цени на 
енергоносителите през последните години. 

Налице е тенденция за увеличване на общата група разход за „Жилища, вода, 
електроенергия и горива”, но може да се твърди, че това е свързано предимно с увеличаване 
на покупката на недвижима собственост – жилища, а не на разходите за енергийни ресурси, 
независимо че последните имат постоянно увеличение като цена.  
Данните за енергопотреблението в „Битов сектор” са показани в таблица 24 

Енергиен носител 2005 2010 2017 2018 2019 
Delta EP 

[%] 
Delta EP 
[MWh] 

Електричество MWh 1896411.90 2189987.95 2295465.00 2166048.00 2184732.00 15.20 288320.10 

Природен газ MWh 1742.75 14246.81 112797.30 124677.56 117738.28 6655.90 115995.53 

Топлинна енергия 
(oтопление и БГВ) 

MWh 119517.00 90476.00 68784.30 66835.60 60881.60 -49.06 -58635.40 

Дърва MWh 37163.63 41796.12 57715.63 57819.59 57783.09 55.48 20619.46 

Въглища MWh 14299.57 11737.36 0.00 0.00 0.00 -100.00 -14299.57 

Общо сектор домакинства MWh 2069134.85 2348244.25 2534762.23 2415380.75 2421134.97 17.01 352000.13 

Таблица 24 Енергийно потребление по енергоносители в домакинствата 
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Delta EP% - процентно увеличение на потреблението на i-ия енергийния носител за 
двете базови години ( за 2019 г. спрямо 2005 г.) [%] 
 

Формула  3 DeltaEP[%] = EPi2019/EPi2005x100-100 [%]
 

 
Delta EP [MWh] – абсолютно изменение на потреблението на i-ия енергиен носител 

 
Формула 4  DeltaEP[MWh] = EPi2019-EPi2005[MWh] 

 
Данните за процентния състав (процентна тежест) на отделните компоненти на 

енергийното потребление са показани в таблица 25. 
Енергиен носител   2005 2010 2017 2018 2019 

Електричество* % 91.65 93.26 90.56 89.68 90.24 

Природен газ % 0.08 0.61 4.45 5.16 4.86 

Топлинна енергия (oтопление и БГВ) % 5.78 3.85 2.71 2.77 2.51 

Дърва % 1.80 1.78 2.28 2.39 2.39 

Въглища % 0.69 0.50 0.00 0.00 0.00 
Общо сектор домакинства % 100 100 100 100 100 

Таблица 25 Дялово участие в консумацията на енергия и горива в битов сектор 

Енергийното потребление в битовия сектор за периода 2005-2019 г. е показано на 
Графика 8. 

 

 
Графика 8 Изменение на потреблението на енергия по съставящи енергоносители 

Налице е ясно изразена тенденция за увеличение на общото енергопотребление, като 
то е предизвикано най-вече от увеличението  на електрическа енергия, като за 2019-та, 
отчетено спрямо базисната 2005-та, то възлиза на 15.20%, което е повищение с около -1% 
годищно. Средното годишно увеличение за периода е с различно плавно повишване. 
Забелязва се значителен процент на увеличението на употребата на природен газ – 6655.90% 
или 66 пъти повече. Това е обяснимо с интензивната газификация през периода 2010-2017 г., 
като за последните три години се забелязва задържане на постоянни нива на потребление на 
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газ. Независимо от значителното повишение на употребата на газ делът му в общият 
енергиен микс остава нисък и се задържа на нива от около  4.86% (2019 г.). Наблюдава се 
спад в консумацията на топлинна енергия с -49.06%, като тази тенденция може да се отчете 
като положителна. Топлофикационната компания „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД извърши 
редица подобрения в своите технологични процеси, свързани с основната употреба на 
природен газ, когенерация и съвременни системи за управление на процесите в 
топлофикационната централа и към днешна дата може да се твърди, че е постигнато много 
високо технологично ниво с ниски загуби за пренос на топлоенергия по мрежата. Една 
голяма част от жилищата в топлофицираните райони са с повишени енергийни 
характеристики, вследствие на частични ремонти и цялостно обновяване по Програма 
„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“. Прогнозите на енергийният 
доставчик до 2030г. показват запазване на количествата потребена топлоенергия в битов 
сектор. Намаляване на потребената топлоенергия от енергийният доставчик, може да се 
запази и дори увеличи, при постигане на по-високи нива на декарбонизация на жилищният 
фонд и синергични ефекти от въвеждане на системи за отопление и охлаждане базирани на 
ВИ в раойните с централно топлоподаване. За тази тенденция основен фактор е пазарният 
принцип, но също така и възможността за използване на грантови средства по програми за 
декарбонизация на жилищният фонд.  Друга положителна тенденция е излизането на 
въглищата от енергийният микс за отопление на домакинствата. Използването на дърва за 
огрев повишава дела им в енергийният микс, но в по-голяма степен към момента се използва 
преработена дървесина. За енергийната ефективност, изгарянето на твърдо гориво 
непосредствено от крайния потребител е по-ефективно от изгарянето му с цел производство 
на електрическа енергия. Това от своя страна оказва силно негативен екологичен ефект за 
общината, в частност и за града и трябва да бъдат потърсени мерки за ограничаването и 
пълното прекратяване на използването на твърдо гориво в бита (независимо от малкия му 
дял - 2.4% при домакинставата). Основен фактор за осъществяване на тези мерки е 
икономическият – въпреки трудностите, свързани с транспортиране, доставка, съхраняване и 
употреба на дърва и въглища, голяма част от домакинствата ще предпочетат да ги ползват от 
чисто икономически съображения. И докато в употребата на въглища има спад с –100%, то 
употребата на дърва се е увеличила с +55.48%, поради ниската им цена. 

От данните се вижда, че основен определящ компонент в енергопотреблението е 
консумацията на електрическа енергия. Дяловото участие на електрическата енергия, 
отчетена като първична, е 90.24%. Това е обяснимо, тъй като голяма част от жилищата в 
Община Варна са проектирани и построени за такъв тип основен енергоносител. 

Дяловото участие на отделните енергии в общото енергопотребление е показано на 
Графики 9 и 10. 
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Графика 9 Дялово участие в консумацията на енергия и горива от битов сектор 2005 г. 

 
Графика 10 Дялово участие в консумацията на енергия и горива от битов сектор 2019 г.  

За разглеждания период, увеличението на потреблението на електрическа енергия е 15.20%. 
Поради своето основно участие в общото електропотребление, основните мерки за 
подобряване на енергийната ефективност трябва да се акцентирани за намаляване на 
електропотреблението. Докато за периода 2005-2010 г. ръстът в потреблението на 
електрическа енергия е бил +15.48%, то за 2010-2019 г. е отчетен минимално намаление от -
0.24%. От тези данни може да се предполага, че ръстът на потребление ще е в пряка 
зависимост от декарбонизацията на сградния фонд.   

Като обобщение, изменението на енергийното потребление в „Битов сектор”, като 
относителна стойност в % (DeltaEP%) и като абсолютна стойност в [MWh] (Delta EP), e 
показано на графика 11 и 12. 
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Графика 11 Изменение на енергийното потребление по съставящи енергоносители за 
2005 г./2019 г. 

   
Графика 12 Изменение на енергийното потребление по съставящи енергоносители 2005 
г./2019 г. 
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2.2. Тенденции на крайното енергийно потребление в сектор „Битов 
сектор" 

 
От графика 11 и 12 е видна следната зависимост – подобрените енергийни 

характеристики на сградите, присъединениете нови клиенти, реновиране и доизграждане на 
мрежата и намаляване на загубите по нея са довели до намаляване на процентния дял 
топлинна енергия от 5.8% за 2005 до 2.50% за 2019.  Делът на първичната енергия от 
електричество се запазва, като бележи съвсем леко поницжение – от 91% за 2005 г. до 90% за 
2019 г.  

Могат да бъдат посочени следните основни тенденции без прилагане на ЕСМ: 
- Електричеството ще продължи да бъде основен източник на енергия за домакинствата 

с дял около 90%, като увеличението за периода 2005-2019 г. с +15,20% е свързано най-вече с 
увеличението на жилищата и жилищната площ, използвана от гражданите и временно 
пребиваващите. Като за част от повишената консумация се дължи на увеличеният дял на 
използване на електрическа енергия за охлаждане. Тази тенденция се очаква да се 
стабилизира до ръст, съпоставим с естествения прираст на населението и демографския 
фактор – под 1% годишно. Възпиращ ефект и обръщане на тенденцията би могло да има само 
в случайте на по-мащабни мерки за декарбонизация на остарелия жилищен фонд и по-
мащабно навлизане на използването на енергия от ВИ в бита; 

- Нарастването на потреблението на природен газ е достигнало своя пик, като в 
момента има устойчиво ниво на дял около 5% от общото енергопотребление; 

- Потреблението на топлинна енергия бележи силно намаляване с 49.06%, и следва да 
се тълкува като полижителна тенденция имайки предвид че през  2017 г. броят на 
присъединените сгради към центално топлоснабдяване са били 333 броя, през 2018г. -
349 броя, а през 2019 г. – 399 броя., като загубите на топлоенергия са намелели до 24 
% през 2019 г., при нива от 31,7% през 2005 г. и нива от 39% през 2010г. в тази връзка 
може да се твърди че голяма част от тенденцията за намаляване на потреблението на 
топлинна енергия се дължи на подобрените енергийни характеристики на сградите.  
Изявените намерения на топлофикационната компания „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД 
за запазване на количеството произведена топлоенергия до 2030г., означават, че 
можем да очакваме че процесите ще продължат да следват тренда за намаляване на 
дела на използваната топлоенергия;   

- Потреблението на дърва за огрев е с дял около 2.39% от общото енергопотребление и 
с ръст 55.48%. Тази тенденция е обезпокоителна най-вече от екологичен аспект, но е пряко 
свързана с покупателните способности на населението – дървата остават най-евтиния, макар и 
трудоемък, начин за отопляване на жилищата. Предполага се че една голяма част от 
потребените дърва са в преработена форма пелети/брикети, особено относимо към 
територията на гр. Варна. Очакванията са тези нива да се задържат за известен период от 
време, след което тенденцията ще бъде към намаляване на използването на дървесина, 
особено в селата в състава на община Варна при прилагане; 

- Потреблението на въглищата бележи спад с – 100%.   
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3. Потребление на енергия в „Промишленост” 

3.1. Състояние на крайното енергийно потребление в сектор 
„Промишленост” 

По данни от НСИ за 2011 г., енергийното потребление в сектор „Промишленост” се 
формира от действащите микро, малки, средни и големи предприятия (таблица 26).  

Вид стопански 
субекти лица 

Брой наети Брой предприятия Отношения Относителна тежест Заети лица  2019 г. Заетост по вид 

  2005 2019 спрямо 2005 [%] % брой [%] 

Микро до 9 16729 26914 60.88 92.94 25874.00 20.11 

Малки от 10 до 49 1429 1694 18.54 5.85 36554.00 28.40 

Средни от 50 до 249 283 314 10.95 1.08 38155.00 29.65 

Големи над 249 46 38 -17.39 0.13 28109.00 21.84 

Общо  18487 28960 56.65 100.00 128692.00 100.00 

Таблица 26 Разпределение на стопанските субекти по видове и брой заети лица 

Спрямо базисната 2005 г. за 2019 г. е налице увеличение на общия брой стопански 
субекти. Съществено увеличение има в броя на микро и малките предприятия, съответно 
60.88% и 18.54%. Данните за изменението на стопанската активност и делът на отделните 
стопански субекти са показани в таблица 27, като извадката е направена от НСИ.  

Година 2005 2019 

 
Предприятия 

(брой) 
Нетни приходи от продажби 

(хил. лв.) 
Предприятия 

(брой) 
Нетни приходи от 

продажби (хил. лв.) 

Общо за 
Община Варна 

18487 5964478 28960 14912000 

Увеличение % база база 56.65 150.01 

Таблица 27 Стопанска активност и дял на стопанските субекти 

За указания период, стопанската дейност бележи значим ръст както като брой 
предприятия – 56.65%, така и като нетни приходи от продажби. Това обаче е продиктувано 
от увеличението най-вече на активността на микро предприятията, които не са свързани с 
много енергоемки дейности. Очакванията са увеличението на енергопотреблението да е 
свързано най-вече с увеличението на малките, средните и големите предприятия. Броят 
малки предприятия се е увеличил с 18.54%, а средните с 10.85%, при  големите се наблюдава 
спад  от 17.39%, т.е. очакваното естествено увеличение на енергопотреблението, 
независимо от степента на енергийна ефективност на стопанската дейност, е в 
границите 2.5-3.5% годишно.  

Данните за енергопотреблението в сектор „Промишленост” са показани в таблица 28. 
Енергиен носител   2005 2010 2017 2018 2019 Delta EP% Delta EP [MWh] 

Електричество MWh 1211602.56 1347526.92 1600956.00 1607766.00 1592646.00 31.45 381043.44 

Природен газ MWh 66222.52 136982.26 200654.44 214345.21 221511.15 234.50 155288.63 

Топлинна енергия MWh 0 0 8984.30 9185.80 10852.40 100.00 10852.40 

Общо: MWh 1277825.08 1484509.179 1810594.74 1831297.00 1825009.54 42.82 547184.46 

Таблица 28 Енергийно потребление по енергоносители в сектор „Промишленост” 
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Delta EP% - процентно увеличение на потреблението на i-ия енергийния носител за 
двете базови години ( за 2019 г. спрямо2005 г.) [%] 

  Формула  5 DeltaEP[%] = EPi2019/EPi2005x100-100 [%] 

Delta EP [MWh] – абсолютно изменение на потреблението на i-ия енергиен носител 

Формула 6  DeltaEP[MWh] = EPi2019-EPi2005[MWh] 

Данните за процентния състав (процентна тежест) на отделните компоненти на 
енергийното потребление са показани в таблица 29. 

Енергиен носител   2005 2010 2017 2018 2019 

Електричество* % 94.82 90.77 88.42 87.79 87.27 

Природен газ % 5.18 9.23 11.08 11.70 12.14 

Топлинна енергия % 0.00 0.00 0.50 0.50 0.59 

Таблица 29 Дялово участие в консумацията на енергия и горива в сектор „Промишленост” 

Енергийното потребление за периода 2005-2019 г. е показано на Графика 13. 

 
Графика 13 Изменение на потреблението на енергия по съставящи енергоносители 
2005-2019 г. 

От данните се вижда, че относителното изменение на енергопотреблението 
DeltaEP%=42.82%, което изцяло попада в прогнозирания интервал за естествено 
изменение и не трябва да се счита за отрицателно явление, тъй като е свързано с 
развитието на сектора. Консумацията на електричество се е повишила с 31.45%, а на 
природен газ със 234% или близо два пъти. Последното е ясна положителна тенденция, тъй 
като стопанските субекти правилно са ориентирани към  преоборудване на производствата за 
по-голямо използване на природния газ като енергоносител, като това е довело до по-малко 
увеличение на консумацията на електричество, спрямо общото увеличение на 
енергопотреблението с около 7%. Все още електричеството е основен енергоносител за 
промишлеността в Община Варна с дял над 87%. Дяловото участие на отделните енергии в 
общото енергопотребление е показано на Графики 14 и 15. 
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Графика 14 Дялово участие в консумацията на енергия и горива сектор 
„Промишленост” за 2005 г. 

  
Графика 15 Дялово участие в консумацията на енергия и горива сектор 
„Промишленост” за 2019 г. 

За разглеждания период, увеличението на потреблението на електрическа енергия е 
+31.45%. Поради своето преобладаващо участие в общото електропотребление, основните 
мерки за подобряване на енергийната ефективност трябва да са акцентирани към 
намаляване на електропотреблението. Най-голямото увеличение на потреблението на 
електричество е било в периода 2005-2017 г. От 2017 до 2019 г. се забелязва стабилизиране 
на енергопотреблението на постоянни нива. От тези данни може да се предполага, че 
изменението на енргопотреблението се дължи на естественият ръст на развитие на 
промишлеността, респективно произведената продукция и нивото на нетните приходи от 
продажби. Изменението на потреблението следва залаганите ръстове на икономиката в 
национален мащаб – около 1.5-2.5% на година. Това увеличение би могло да бъде изцяло 
компенсирано от засилено изпълнение на мерки за енергийна ефективност и въвеждане на 
възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване на собствено 
потребление. Що се отнася до тенденциите в консумацията на природен газ, вижда се че 
основният скок е бил в периода 2005-2017 г., като след 2017 г. в консумацията се забелязват 
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константни нива. Поради разликата в ефективността на енергоносителите, природен газ и 
електричество в съотношение 1/3 като първична енергия, може да се заключи, че природния 
газ трябва да увеличи своя ръст с около 3-6%, за да успее да компенсира прогнозираното 
увеличение на потреблението на електричество с 1-2%. Тук основен фактор следва да са 
политиките на газификационните компании, които са естествено продиктувани от пазарният 
им интерес. Може да се очаква, че общото увеличение на енергопотреблението в стопанския 
сектор и промишлеността без прилагане на ЕСМ, може да се установи на около ръст 1-2% на 
година, но тук, за разлика от битов сектор, можем да очакваме тази тенденция да има 
колебателен ефект – да има увеличения и спадове около средното увеличение, тъй като 
самият сектор е много по-чувствителен от макроикономическата обстановка и климат и 
такива колебания могат да бъдат очаквани, но трудно прогнозируеми като абсолютна 
стойност. 

Като обобщение, изменението на енергийното потребление в сектор „Промишленост”,  
като относителна стойност в % (DeltaEP%) и като абсолютна стойност в [MWh] (Delta EP), e 
показано на Графика 16 и  17. 

 
Графика 16 Изменение на енергийното потребление по съставящи енергоносители 2005 
г./2019 г. 
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Графика 17 Изменение на енергийното потребление по съставящи енергоносители 2005 
г./2019 г. 

3.2. Тенденции на крайното енергийно потребление в сектор 
„Промишленост " 

Могат да бъдат посочени следните основни тенденции без прилагане на ЕСМ: 

- Електричеството ще бъде основен енергиен източник като делът му вероятно ще се 
запази на нива около 90% от общото енергопотребление; 

- Очакванията са ръстът на енергопотреблението да се установи до нивата за 
прогнозиран ръст на икономиката с 1-2%, но с колебателен ефект около тази стойност в 
дългосрочен мащаб; 

- При липса на съществени изменения в макростопанската обстановка и климат и 
едновременно с това, при наличие на активен мениджмънт и маркетинг от страна на 
газификационните компании за увеличаване на ръста на природен газ в промишлеността до 
3-6%, то ефекта в увеличението на потреблението на електричество може да бъде 
компенсиран от употребата на природен газ. 

- Допълнително намаление на абсолютната стойност на потребената електроенергия, 
следва да се очаква при масово използване на енергия за собствено потребление, 
произведена от ВИ. 

4. Потребление на енергия в „Транспорт” 

4.1. Крайно енергийно потребление в сектор „Транспорт” 

Енергопотреблението в сектор “Транспорт” се определя от потреблението на 
енергийни носители в следните типове транспорт: 

- Въздушен; 
- Железопътен; 
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- Морски; 
- Автомобилен по пътища от републиканската пътна мрежа; 
- Градски транспорт 
- Автомобилен транспорт в рамките на общината от граждани и товарен транспорт. 

 
Анализът не включва първите четири типа – въздушен, железопътен, морски и 

автомобилен по пътища от републиканската пътна мрежа, тъй като те следва да бъдат обект 
на проучване от областен и/или национален мащаб. 

Системата на обществения транспорт се обслужва от 6 фирми, една държавна и 5 
частни. Трудовите пътувания в Западната промишлена зона и курортните комплекси се 
обслужват с работни маршрути от самите предприятия.  Най-голям дял в системата на 
общественият транспорт имат двама големи превозвачи – „Градски транспорт” ЕАД – Варна 
и „Транстриумф Холдинг” АД. 

В анализа са използвани първични данни от „Генерален план за организация на 
движението на територията на община Варна“, Наредба №2 на МРРБ за планиране и 
проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии, 
„Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества 
в атмосферния въздух на Община Варна“ и предоставени данни от Община Варна за 
електропотреблението и потреблението на горива. 

Данните за енергопотреблението и потреблението на горива са показани в таблица 30. 

Транспорт граждани и товарен  2005 2017 2018 2019 

Брой еквивалентни леки автомобили*, ** бр. 111484 144794 145054 144963 

Среден пробег км 7000 7000 7000 7000 

Среден разход л/100 км 9.3 8.50 8.50 8.50 

Еквивалентен разход - дизелово гориво хил. л. 72576.084 86152.43 86307.13 86252.99 

Еквивалентен разход - дизелово гориво тона 62415.43 74091.09 74224.13 74177.57 

Енергия MWh 241755.77 286979.49 287494.80 287314.44 

Таблица 30 Енергопотребление от автомобилен транспорт на граждани и товарен транспорт. 

* В съответствие с Наредба №2 на МРРБ за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии 

** По данни от "Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените 
норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Варна" 

98% от хранителните продукти, машини, стоки и изделия на територията на общината 
се транспортират с автомобилен транспорт. Набраните данни от НСИ показват че броят на 
атомобилите са средно 420 броя на 1000 души, за разглежданият период. От таблица 31 се 
вижда, че броят Еквивалент леки автомобили (ЕЛК) за периода 2017-2019 г. запазва 
относително константна стойност. Отчитайки броя автомобили, които се предполага, че са с 
по-малка използваемост от средностатистическия ЕЛК, тенденциите обновяване на 
автомибилният парк, навлизането на електромобили, може да се очаква, че намалението на  
енергопотреблението  ще се запази в границите 1% годишно.                                                                           



  

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА 2021-2030 г. 

Стр. 70 от 159 

Данните за енергопотреблението в сектор „Транспорт” са показани в таблица 31. 

Транспорт  2005 2010 2017 2018 2019 
Delta 
EP% 

Delta EP 
[MWh] 

Електричество, тролейбусен 
транспорт 

МWh 11576.754 10832.340 12354.000 12703.320 11931.879 3.07 355.12 

Дизелово гориво, градски 
транспорт 

MWh 31380.263 28474.903 12569.167 13772.658 16334.452 -47.95 -15045.81 

Природен газ, градски 
транспорт 

MWh 3762.200 4391.700 12405.800 10547.900 10639.200 182.79 6877.00 

Горива от граждани и товарен 
транспорт 

MWh 241755.774 341438.504 286979.488 287494.804 287314.443 18.84 45558.67 

Природен газ общински МПС MWh 0.000 0.000 27.500 466.400 601.700 100.00 601.70 

Бензин общински МПС MWh 0.000 0.000 385.053 301.235 268.393 100.00 268.39 

Дизел общински МПС MWh 0.000 0.000 321.934 308.850 358.133 100.00 358.13 

Общо транспорт MWh 288474.99 385137.45 325042.94 325595.17 327448.20 13.51 38973.21 

Таблица 31 Енергопотребление в сектор “Транспорт” 

Delta EP% - процентно увеличение на потреблението на i-ия енергийния носител за 
двете базови години ( за 2019 г. спрямо 2005 г.) [%] 

 
  Формула  7 DeltaEP[%] = EPi2019/EPi2005x100-100 [%] 

 
Delta EP [MWh] – абсолютно изменение на потреблението на i-ия енергиен носител 

 
Формула 8  DeltaEP[MWh] = EPi2019-EPi2005[MWh] 

Данните за процентния състав (процентна тежест) на отделните компоненти на 
енергийното потребление са показани в Таблица 32. 

Транспорт   2005 2010 2017 2018 2019 

Електричество, тролейбусен транспорт % 4.01 2.81 3.80 3.90 3.64 

Дизелово гориво, градски транспорт % 10.88 7.39 3.87 4.23 4.99 

Природен газ, градски транспорт % 1.30 1.14 3.82 3.24 3.25 

Горива от граждани и товарен транспорт  % 83.80 88.65 88.29 88.30 87.74 

Природен газ общински МПС % 0.00 0.00 0.01 0.14 0.18 

Бензин общински МПС % 0.00 0.00 0.12 0.09 0.08 

Дизел общински МПС % 0.00 0.00 0.10 0.09 0.11 

Общо транспорт % 100 100 100 100 100 

Таблица 32 Дялово участие в консумацията на енергия и горива в сектор „Транспорт” 

Енергийното потребление в сектор „Транспорт” за периода 2005-2019 г. е показано на 
Графика 18. 
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Графика 18 Изменение на потреблението на енергия по съставящи 

Резултатите показват, че относителното изменение на енергопотреблението 
DeltaEP%=13.51%, което изцяло попада в прогнозирания интервал за естествено 
изменение, но би следвало да се счита за негативно явление, дължащо се на увеличаване 
на горивата от граждани и товарен транспорт (18.84%), продиктувано от 
увеличението на броя ЕЛК с около 23%, при прираст на населението от  +0,45%.  

Що се отнася до градския транспорт, увеличението на употребата на природен газ е с 
+182.79%, а намаляването на употребата на дизелово гориво е -47.95%. Докато и двете са 
положителна тенденция, но не са достатъчно силни като количествена връзка. Забелязва се 
увеличение потреблението на електричество за тролейбусния транспорт с около  3.07%. 
Последното е негативна тенденция, тъй като тролейбусният транспорт е екологичен, по 
отношение на отделяните емисии в градска среда, с ниско ниво на шума, надежден и силно 
развиващ се в Европа и света. От гледна точка на ефективност, съчленените автобуси 
използвани във гр. Варна имат разход 5.03-5.35 kWh/km, а соло автобусите 3,57 до 4,09 
kWh/km. Тролейбусите имат разход около 1,5 kW/km, a съвременните поколения с честотно 
управление и рекуперация имат разход около 1,1 kW/km и отделна възможност за 
рекуперация (връщане на енергия в мрежата като „зелена” с около 20-25%). Последната 
възможност няма как да бъде използвана при настоящата инфраструктура – 
трансформаторни подстанции с неуправляеми изправители тип Ларионов, т.е. при въвеждане 
на нови поколения електровозен състав, са необходими и промени в трансформаторните 
подстанции. При привеждане на електроенергията към първична енергия, за среден разход 
на енергия се получава 3,3-4 kWh/km, т.е. конкуренти нива спрямо автобусния транспорт.  

Дяловото участие на отделните енергии в общото енергопотребление е показано на 
Графики 19 и 20. 
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Графика 19 Дялово участие в консумацията на енергия и горива сектор „Транспорт” 

 
Графика 20 Дялово участие в консумацията на енергия и горива сектор „Транспорт”  

Като обобщение, изменението на енергийното потребление в сектор „Транспорт“, 
като относителна стойност в % (DeltaEP%) и като абсолютна стойност в [MWh] (Delta EP), e 
показано на Графика 21 и 22. 
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Графика 21 Изменение на енергийното потребление по съставящи енергоносители 2005 
г./2019 г. 

 
Графика 22 Изменение на енергийното потребление по съставящи енергоносители 2005 
г./2019 г. 
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4.2. Тенденции на крайното енергийно потребление в сектор „Транспорт " 

Могат да бъдат посочени следните основни тенденции без прилагане на ЕСМ: 

- Периодът обхванат от анализа е относително дълъг и позволява относително прецизно 
определяне на тенденцията. При запазване годишния пробег на автомобилите, технологично 
обновяване на автомобилният парк с автомобили с по нисък разход на енергия, при 
константа на броя на населението и повишената покупателна способност, естествената 
тенденция е за нарастване на потреблението около1% годишно. Все по-мащабно се използват 
хибридни автомобили, което допълнително подобрява тенденцията. В рамките на 2-3 години 
е нормално да се очаква запазване на тази тенденция до ръст съизмерим с ръста на 
икономиката и покупателната способност на населението. 

- Увеличението на употребата на природен газ в градския транспорт с 182.79% е 
положителна тенденция, като е повлияла значително в дела на използваните горива от 1.30% 
дял през 2005 г. е достигнат дял от 3.25% за 2019 г. Очакванията са тази тенденция на 
увеличение да се запази, като при нормализиране на основната компонента, това да доведе 
до увеличаване на дела природен газ в общото потребление; 

- Увеличението на потреблението на електричество с 3.07% е негативна тенденция, тъй 
като не е повлияна от енергоспестяващи мерки (въвеждане на по-ефективни тролеи, 
оптимизиране на режимите), а от фактори от друг характер.   

Изпълнението на Проект за „Интегриран градски транспорт” е в основата на 
подобрените показатели и нарастването на употребата на газ в градският транспорт.  В 
проекта са изпълнени дейности по: 

- Изграждане на коридор за скоростен градски автобусен транспорт (СГАТ) с обща 
дължина от 14,85 км. 

- Внедрена на система, осигуряваща приоритет на автобусите на обществения градски 
транспорт на кръстовищата по коридора за СГАТ. 

- Инсталирана е електронна билетна система в средствата на градския транспорт и на 
автобусните спирки. 

- Изградена е на система за предоставяне на информация в реално време за пътуващите 
на автобусните спирки и в превозните средства на градския транспорт. 

- Създаден е център за управление на обществения градски транспорт. 
- Обновен е на подвижния състав, включващо придобиването на 50 дизелови EURO 6 

автобуса и 20 автобуса на компресиран природен газ. 
- Модернизирани са три автогари и автобусното депо. 
- Построени са нови съоръжения за велосипедисти, включително на велоалеи с 

дължина от 16,3 км., с места за паркиране на велосипеди, разработена е схема за отдаване на 
велосипеди под наем и проведена кампания за промотиране употребата на велосипеди. 
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IV. ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА 

 

1. Енергиен баланс на общината. Разпределение на енергийните 
доставки. 

 
От представения анализ за отделните сектори – „Общински сгради и дейности”, 

„Битов сектор-домакинства”, „Промишленост” и “Транспорт” е извършена обобщена 
извадка, резултатите от която са показани в таблица 33. Тук е направен енергийният баланс 
на общината, като са показани значимостта и тежестта на отделните енергийни източници, 
абсолютното и относителното изменение на консумацията на суровини. С отделен цвят са 
изобразени отделните основни групи енергийни носители – “Електричество”, „Природен 
газ”, „Топлинна енергия – централно топлоснабдяване”, „Твърдо гориво – битов сектор” и 
„Течни горива”.  

 
ОБЩ ЕНЕРГИЕН БАЛАНС ЗА ОБЩИНА ВАРНА 

Енергиен носител  2005 2010 2017 2018 2019 
Delta 
EP % 

Delta 
MWh 

Електричество МWh 3390441.432 3820495.521 4133661.000 4010890.320 4021350.879 18.61 630909.447 

Електричество - общински 
сгради 

MWh 241270.350 236784.090 182286.000 180873.000 182007.000 -24.56 -59263.350 

Улично осветление MWh 29579.868 35364.216 42600.000 43500.000 50034.000 69.15 20454.132 

Електричество общински 
партиди - общо 

MWh 270850.218 272148.306 224886.000 224373.000 232041.000 -14.33 -38809.218 

Електричество битов 
сектор 

MWh 1896411.900 2189987.952 2295465.000 2166048.000 2184732.000 15.20 288320.100 

Електричество сектор 
"Промишленост" 

MWh 1211602.560 1347526.923 1600956.000 1607766.000 1592646.000 31.45 381043.440 

Електричество сектор 
"Транспорт" 

MWh 11576.754 10832.340 12354.000 12703.320 11931.879 3.07 355.125 

Природен газ MWh 85558.033 212317.385 377041.640 400371.972 399077.328 366.44 313519.30 

Природен газ - общински 
партиди 

MWh 13830.566 56696.617 51156.600 50334.900 48587.000 251.30 34756.434 

Природен газ битов сектор MWh 1742.75 14246.81 112797.300 124677.564 117738.280 6655.90 115995.533 

Природен газ сектор 
"Промишленост" 

MWh 66222.520 136982.256 200654.440 214345.208 221511.148 234.50 155288.628 

Природен газ сектор 
"Транспорт" - Градски 

транспорт 
MWh 3762.200 4391.700 12405.800 10547.900 10639.200 182.79 6877.000 

Природен газ общински 
МПС 

MWh   27.500 466.400 601.700 100.00 601.700 

Топлинна енергия - 
централно 

топлоснабдяване 
MWh 130128.000 98512.000 83150.800 81475.400 76106.600 -41.51 -54021.40 

Топлинна енергия - 
общински партиди 

MWh 10611.000 8036.000 7455.500 7573.800 6877.000 -35.19 -3734.000 

Toплинна енергия битов 
сектор 

MWh 119517.000 90476.000 68784.300 66835.600 60881.600 -49.06 -58635.400 

Toплинна енергия сектор 
промишленост и услуги 

MWh   6911.000 7066.000 8348.000 100.00 8348.000 

Твърдо гориво - битов 
сектор 

MWh 51463.201 53533.485 57715.626 57819.590 57783.093 12.28 6319.893 
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Дърва MWh 37163.629 41796.123 57715.626 57819.590 57783.093 55.48 20619.465 

Въглища MWh 14299.572 11737.362 0.000 0.000 0.000 -100.00 -14299.572 

Teчни горива МWh 307542.86 388284.63 314511.64 313092.05 315205.02 2.49 7662.164 

Дизелово гориво, градски 
транспорт 

MWh 31380.26318 28474.90296 12569.167 13772.658 16334.452 -47.95 -15045.81 

Горива от граждани и 
товарен транспорт 

MWh 241755.77 341438.50 286979.488 287494.804 287314.443 18.84 45558.67 

Нафта/газьол отопление 
общински сгради 

MWh 34406.82 18371.22 14256.000 11214.500 10929.600 -68.23 -23477.22 

Бензин общински МПС MWh   385.053 301.235 268.393 100.00 268.393 

Дизел общински МПС MWh   321.934 308.850 358.133 100.00 358.133 

         

Общa консумация от ен. 
носители: 

MWh 3965133.523 4573143.018 4966080.708 4863649.329 4869522.921 22.81 904389.40 

Таблица 33 Общ енергиен баланс на община Варна 

Енергиен носител  2005 2010 2017 2018 2019 Delta % 

Електричество % 85.51 83.54 83.24 82.47 82.58 -2.92 

Природен газ % 2.16 4.64 7.59 8.23 8.20 6.04 

Топлинна енергия - централно 
топлоснабдяване % 3.28 2.15 1.67 1.68 1.56 -1.72 

Твърдо гориво - битов сектор % 1.30 1.17 1.16 1.19 1.19 -0.11 

Teчни горива  
% 7.76 8.49 6.33 6.44 6.47 -1.28 

Таблица 34 Дялово участие в консумацията на енергия и горива в общия енергиен баланс на 
Община Варна  

Данните показват увеличение на потреблението на енергийни носители с 22.81%, 
спрямо базова година 2005 г., като в абсолютно изменение тази стойност е 904.389 GWh/год. 
Основен енергоносител за Община Варна е електричеството с дял 82.58%. Осезателно е 
увеличението на използваната електроенергия в секторите Битов и Промишлен, съответно с 
15.20% и 31.45%. Втори по значимост енергоносител се позиционира природният газ с дял 
8.2%. В общата крайна консумация на енергия с  газ са течните горива за транспорта на 
гражданите и товари в размер на 6.47%, като консумацията им се е увеличила незначително с 
2.49%, спрямо базовата 2005 г. Сериозен ръст спрямо базовата 2005 година, отбелязва  
консумацията на природен газ при 366.44% или повече от три пъти и половина, като делът 
му е нараснал с близо  4 пъти в микса на крайното потребление на енергия. Консумацията на 
топлинна енергия бележи спад с -41.51%, като за 2019 г. делът й възлиза на 1.56% от общото 
енергопотребление. Все още се използва преработена и непреработена дървесина за 
отопление в битовия сектор, като делът им в общото енергопотребление възлиза на 1.19%. 
Въглищата са излезли от енергийният микс, което следва да се отчете като положителна 
тенденция. 

На Графика 23 e показана тенденцията на изменение на общото енергопотребление и 
отделните му компоненти.  
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Графика 23 Изменение на общото крайно енергопотребление и енергопотреблението по 
съставящи – електричество, топлинна енергия, природен газ и горива 

Налице е функция с тенденция за увеличение на енергийната консумация със средно 
около 1.5% на година.  

Сравнено с планираният естествен ръст на увеличение през 2005 г., настоящите данни 
показват ефекта на мерките и политиките в областта на енергийна ефективност, прилагани 
както на национално ниво така и на ниво Община Варна.  

Така направеният анализ, показва че множество фактори са повлияли върху крайното 
енергийно потребление в бита както подобряване на културата при употреба на енергия при 
всички нива, така и прилаганите мерки за декарбонизация на сградния фонд, въведени нови 
ко-генарационни мощности и намалени загуби за разпределение на топлоенергията при 
енергийният доставчик „Веолия енерджи Варна“ АД, повишено използване на природен газ 
и др. 

От направения анализ може да се съди, че намалението на КЕП за Община Варна за 
последните 15 години, което предполага реализиране на сценарий, при който в КЕП се 
отразява навлизането на енергоефективни решения по сектори, демографските тенденции, 
разширяването на газопреносната мрежа в общината, икономическата активност и др., и  
може да се направи извода, че темпа на намаление на КЕП ще запази до размер на намаление 
до 2.5% годишно, при сега действащите фактори и активност от страна на общинската 
администрация. Следва да се отбележи че, при секторите Промишлен, Битов и Транспорт, 
намират отражение фактори инспирирани от естествените пазарни тенденции и мерки и 
политики засягащи предприемани на национално ниво.  Следва да се отчете, че е възможно 
моментно (годишно) дебалансиране на консумацията по сектори през 2020-2023 вследствие 
на икономическата криза предизвикана от пандемия от коронавирус, причиняващ COVID-19. 
Очакванията са от 2022 година да започне, възходящо линейно възстановяване на 
икономиката.  Следва да се отчете факта че   предвижданото намаление на БВП с 7.5% на 
национално ниво за 2021, ще е валидно в пълна степен за община Варна, а ако се отчита и 
факта че туризмът е един от водещите икономически сектори в общината, то очакваният 
спад би бил около 10% .  
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Допълнително за преодоляванията на последствията от кризата на национално ниво са 
предприети редица икономически мерки, а на европейско ниво се очаква приемането на  
обща политики за действия на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19. Общите действия 
ще са организирани около четири приоритета: 

 ограничаване на разпространението на вируса; 
 гарантиране на осигуряването на медицинско оборудване; 
 насърчаване на научните изследвания в областта на лечението; 
 насърчаване на ваксинацията; 
 подкрепа за работните места, предприятията и икономиката. 

 
Едновременно с това се очаква през 2022 да стартират мерките по Плана за възстановяване и 
устойчивост на Република България. Основната цел на Плана за възстановяване и 
устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, 
породена от COVID-19 пандемията. В преследването на тази цел са групирани набор от 
мерки и реформи, които да имат съществен принос към възстановяването на потенциала за 
растеж на икономиката и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни 
въздействия. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел за 
конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските. Същевременно, Планът 
полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на 
амбициозните цели на Зелената сделка. 

В тази ситуация от община Варна, се очакват активни действия както по използване 
на възможности предоставяни на европейско и държавно ниво, така и подпомагане на  
различните сектори за неглижиране на последиците от икономическата криза 

Съотношенията на различните използвани енергоносители и делът им от общото 
енергопотребление са показани на Графики 24 и 25. 

 
Графика 24 Дял на енергоносителите в общото енергопотребление за 2005 г. 



  

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА 2021-2030 г. 

Стр. 79 от 159 

 
Графика 25 Дял на енергоносителите в общото енергопотребление за 2019 г. 

Положителна тенденция е увеличението на употребата на природен газ, който за 2019 
г. е повишил делът си в общото енергопотребление от 2,2 на 8.2%. с повишаването на делът 
на природният газ е намалял делът на основния енергоносител електричество (-2.82% -2005-
2019). Негативна тенденция е увеличението на делът на преработена и непрераотена  
дървесина, при увеличение от 55.48%, а положителна е пълното излизане на въглищата от 
енергийния микс, като общото изменение при твърдите горива е повишение на тяхната 
употреба с 12.28%.  

 

 
Графика 26 Изменение на енергопотреблението за базисните година 2005 г./2019 г.  



  

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА 2021-2030 г. 

Стр. 80 от 159 

 
Графика 27 Изменение на енергопотреблението за базисните години 2005 г./2019 г. 

2. Дял на енергоносителите в общото потребление и зависимости 

Спрямо базовата година, електричеството намалява делът си с  -2.92%. Основен 
фактор за промяната на дела на електричеството е газификацията и като данните ясно 
показват, че битовите потребители са били по-активни при внедряването на този тип 
енергоносител. Електричеството, използвано за градски транспорт, не изменя съществено 
своя дял, независимо от реализираното леко повишение на потреблението с 3.07%. 
Електрическата енергия използвана от общинските сгради, услуги, дейности и улично 
осветление, отбелязва спад с -24.56%, спямо 2005 г. 

2.1. Електричество  

 
Графика 28 Потребление на електричество по сектори за 2005 г. 
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Графика 29 Потребление на електричество по сектори за 2019 г. 

 

Тъй като електричеството е най-голям дял от общото енергопотребление, то 
прилагането на ЕСМ ще имат най-голям ефект. Горните зависимости определят и местата, 
където трябва да бъде търсено въздействие с енергоспестяващи мерки по отношение на 
електричеството – основно битов сектор и промишленост. Също така, мерки, предприети от 
електроразпределителната компания „Енерго-Про Продажби“ АД, за подобряване на 
електроенергийната ефективност ще имат най-голям ефект, тъй като ще повлияват съвкупно 
върху всички отрасли, като всеки 1% икономия на ел. енергия ще води пряко до 3% 
икономия на първична енергия. По същия начин, намаляването на потреблението на 
електричество, предизвикано от увеличаване на потреблението на природен газ, ВЕИ за 
битова топла вода и фотоволтаици, водещи до намаляване на потреблението на 
електричество също ще имат много силен ефект, тъй като ще повлияват на консумацията на 
първична енергия с коефициент 3.  

2.2. Природен газ  

 

Графика 30 Потребление на природен газ по сектори за 2005 г. 
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Графика 31 Потребление на природен газ по сектори за 2019 г. 

Всички сектори отбелязват ръст, като битов сектор отбелязва впечетляващите 6655%. 
Тук изменението на дела на употребата на природен газ по-скоро показва активността на 
битов и промишлен сектор, докато сектор общински сгради по-скоро е запазило дела тъй 
като основната смяна на горивната база е извършена в периода 2005-2010г. Видно е, че най-
активен в случая е бил битовият сектор, но той е имал много ниски нива през 2005, поради 
което най-значимо е изменението на дела на сектор „Промишленост“ – като при ръст от 
234%, абсолютното изменение е с повече от 25% от Битов сектор. Това е лесно обяснимо, 
тъй като голяма част от отоплителните инсталации в промишлеността е променила горивната 
си база в този период. 

2.3. Топлинна енергия 

 

Графика 32 Потребление на топлинна енергия по сектори за 2005 г. 
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Графика 33 Потребление на топлинна енергия по сектори за 2019 г. 

 
За разглежданите базови години 2005 и 2019 г. се наблюдава сериозна промяна в 

дяловото участие на потребителите на топлинна енергия. Отбелязан е общ спад в размер на -
41.51%. Спадът се наблюдава при всички потребители, като същият се дължи на комплекс от 
мерки, предприети както при енергийният доставчик, така и при крайните потребители. За 
2019 г. е направено прецизиране и е отразена и енергията доставена към промишлените 
предприятия, като към 2005 г. тази информация не е била налична. 

3. Прогноза на енергийните доставки и потребление 

Съгласно Директива (ЕС) 2018/2001, задължителна национална цел на България е през 
2030 г. и Интегрираният план в областта на енергетиката и климата на Република България 
2021 - 2030 г.   делът на енергията от възобновяеми източници (ВИ) да достигне 27.09% в 
брутното крайно потребление на енергия (включително - ВИ – Е (електрическа енергия), 
30.33% ВИ-ТЕ (топлинна енергия) и ЕО (енергия за охлаждане) 42.60%, ВИ – транспорт 
14.20%. През 2005 г., първият от тези показатели за България бе 9,27%, докато показтелят за 
сектор транспорт 0. Правилното тълкувание на изискването е изключително важно за 
адекватното енергийно планиране.  

В допълнение на това, Община Варна се присъедини към инициативата на ЕБВР 
„Зелени градове“ и ангажира с приемането на План за действие „Зелен град“ (GCAP) Варна. 
Съгласно прокта на плана Община Варна доброволно ще се ангажира с 55% намаление на 
емисиите в общината до 2030 г. спрямо стойностите в годината, предварително определена 
като изходна, и нулеви нетни емисии до 2050 г. (за да ги приведе в съответствие с целите на 
ЕС). Съгласно плана са предвидени 31 действия в съответствие със стратегическите цели, 
като е разработена и пътна карта за изпълнение на плана. Плана за действие „Зелен град“  се 
приема официално като план за действие и стратегически документ на Община Варна само с 
одобрението на Общинския съвет. Предвижда се Община Варна да изпълнява Плана за 
действие „Зелен град“ в съответствие с регионалното, национално и европейско 
законодателства и политика. В Плана са идентифицирани съответните изпълнители на 
действия от Община Варна и се посочва къде е необходима координация с други органи на 
местно управление, министерствата на национално ниво и заинтересовани страни при 
необходимост. 
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От направения по-горе анализ се вижда, че различните сектори имат различно 
влияние върху енергийния микс, като във всеки сектор влиянието на енергийните носители е 
различно.  

 Делът на различните сектори в общото енергийно потребление на Община Варна е 
показан на таблица 35 и графика 34. 

Енергопотребление по сектори MWh % MWh % Delta 
EP [%] 

Delta EP 
[MWh] 

  2005 г. 2019 г.     

Сектор "Общински сгради,услуги и дейности" 329698.6 8.31 298434.6 6.13 -9.48 -31264.00 

Битов сектор 2069134.85 52.18 2421134.97 49.69 17.01 352000.10 

Сектор "Промишленост" 1277825.08 32.23 1825009.55 37.46 42.82 547184.50 

Сектор  "Транспорт" 288474.99 7.28 327448.20 6.72 13.51 38973.21 

Общо енергопотребление 3965133.50 100,00 4872027.32 100 22.87 906893.82 

Таблица 35 Дялово участие на различните сектори в общия енергиен микс за 2005 г. – 2019 г. 

Предложен е подход за въздействие върху отделните сектори за постигане на 
заложените цели, тъй като за всеки сектор е по-целесъобразно да бъдат приложени различни 
енергоспестяващи мерки. 

 
Графика 34 Дялово участие на различните сектори в общия енергиен микс за 2005 г – 
2019 г. 

3.1. Битов сектор 

Битовият сектор има най-голям дял от общото енергопотребление близо 48%. 
Прогнозата за енергийните доставки и потребление и предлаганите мерки за постигане на 
стратегията са показани в таблица 36. 

Енергиен носител 
Базис Прогноза енергопотребление [GWh] dEP 

2005 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 % 

Електричество* GWh 1896.41 2184.73 2206.58 2228.65 2250.93 2273.44 2296.18 2319.14 2342.33 2365.75 2389.41 2413.30 1.0 

Природен газ GWh 1.74 117.74 123.63 129.81 136.30 143.11 150.27 157.78 165.67 173.95 182.65 191.78 5.0 

Топлинна енергия (отопление и 
БГВ) 

GWh 119.52 60.88 60.76 60.64 60.52 60.40 60.28 60.15 60.03 59.91 59.79 59.67 -0.2 

Дърва GWh 37.16 57.78 57.49 57.21 56.92 56.64 56.35 56.07 55.79 55.51 55.23 54.96 -0.5 

Въглища GWh 14.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 

Общо сектор домакинства GWh 2069.13 2348.24 2448.46 2476.30 2504.67 2533.58 2563.07 2593.14 2623.82 2655.13 2687.09 2719.72   

Намаляване на ПЕ за реал. на целите Име/фактор 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИК [%] 
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Конвенционални 
енергоспестяващи мерки (ЕСМ) 

                            

Мерки по енергийна 
ефективност в сграден фонд 

 GWh Саниране 612.11 619.07 626.17 633.4 640.77 648.29 655.96 663.78 671.77 679.93 28.95 

Мерки енергийна култура и 
SMART технологии 

 GWh SMART 23.91 24.19 24.48 24.77 25.07 25.37 25.68 26 26.32 26.65 1.13 

От ЕЕ в енергийни доставчици  GWh ЕЕЕД 47.82 48.38 48.95 49.54 50.13 50.74 51.36 51.99 52.64 53.3 2.27 

Общо конвенционални мерки  GWh ОКМ 683.84 691.64 699.6 707.71 715.97 724.4 733 741.77 750.73 759.88 32.36 

Мерки по внедряване на ВЕИ                            

От когенерацията дo 30 MW 
инстал. топлинна мощност  

 GWh 
Енергийни 
общности 

        8 8 9.12 9.12 10.4 10.4 11.86 

От когенерацията дo 30 MW 
инстал. ел. мощност  

 GWh 
Енергийни 
общности 

        4.8 4.8 5.472 5.472 6.24 6.24 7.11 

ВЕИ БТВ (PVt)  GWh PVt 255 275.4 297.43 321.22 346.92 374.67 404.64 437.01 471.97 509.73 21.71 

Термопомпи  GWh ТП 0.1 0.12 0.14 0.17 0.2 0.24 0.29 0.35 0.42 0.5 0.02 

Квота ВЕИ RDF  GWh RDF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Квота ВЕИ PVe   GWh PVe 0.9 1.17 1.52 1.98 2.57 3.34 4.34 5.64 7.33 9.53 0.41 

Общо Мерки по внедряване на 
ВЕИ 

  GWh ОМВВЕИ 256 276.69 299.09 323.37 362.49 391.05 423.862 457.592 496.36 536.4   

OБЩА ИКОНОМИЯ ВЕИ и 
ЕСМ  

  GWh   939.84 968.33 998.69 1031.08 1078.46 1115.45 1156.862 1199.362 1247.09 1296.28 55.2 

КОНСУМАЦИЯ НА ПЕ С ЕСМ   GWh   1508.62 1507.97 1505.98 1502.50 1484.61 1477.69 1466.96 1455.77 1440.00 1423.44   

Икономия на ПЕ спрямо 2005   % -31.21                       

Икономия на ПЕ спрямо 2019   % -39.38                       

Процент ВЕИ от енергийния 
микс 

  % 
37.68 

                      

Таблица 36 Прогноза за енергийните доставки и потребление до 2030 г.  

В настоящата прогноза на основание планирани нови мерки и политики на европейско и 
национално ниво, приложими на територията на община Варна е предвидено: 

Обновяване на сградният фонд, което ще доведе до 25% икономия от общата потребена 
енергия към 2030. 

Изпълнение на мерки по подобряване на енергийна култура на гражданите и  въвеждане на 
SMART технологии, включително и обновяване на уреди използвани в бита с краен резултат 
1%  от общата енергия използвана в бита към 2030г.  

Изпълнеие на мерки за енергийна ефективност при  енергийни доставчици, съгласно 
неговите нормативни ангажименти, което ще доведе до икономия в размер на  2% от общата 
консумация на енегргия в бита към 2030г. 

Въвеждане на  когенерациионни мощности, при условията на създаване на така наречените 
енергийни общности – представляващи обединение на потребители в сектори битов, 
промишлен и общински с очакван резултат при потребление на 10.4 GWh енергия за 
отопление и охлаждане с пряк ефект върху консумираната електроенергия за отопление и 
охлаждане в домакинствата. 

Въвеждане на  когенерациионни мощности, при условията на създаване на така наречените 
енергийни общности – представляващи обединение на потребители в сектори битов, 
промишлен и общински с очакван резултат при потребление на 6.24 GWh електрическа 
енергия с пряк ефект върху консумираната електроенергия в домакинствата. 

Инсталиране  на ВЕИ БТВ (PVt) с ръст от 5 % годишно с натрупване и постигане на резултат 
при потребление на  509.73 GWh годишно с пряк ефект върху потреблението на 
електроенергия за отопление и охлаждане използван в бита. Въвеждането на този тип 
мощности, може да се осъществи както при синергичен ефект с централното 
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топлоснабдяване, така и в рамките на енергийните общности, а е възможно и индивидуално 
изпълнение при отделни жилищни сгради. 

Инсталиране на термопомпи с ръст от 20% годишно с натрупване и постигане на резултат 
при потребление на  0.5 GWh годишно с пряк ефект върху потреблението на електроенергия 
за отопление и охлаждане използван в бита. Въвеждането на този тип мощности, може да се 
осъществи както при синергичен ефект с централното топлоснабдяване, така и в рамките на 
енергийните общности, а е възможно и индивидуално изпълнение при отделни жилищни 
сгради. 

Към настоящият момент не е налична информация за възможностите на използване на RDF 
инсталации за Производство на топлинна и електрическа енергия на територията на община 
Варна. 

Инсталиране  на ВЕИ (PV) с ръст от 30 % годишно с натрупване и постигане на резултат при 
потребление на  9.53 GWh годишно с пряк ефект върху потреблението на електроенергия 
използвана в бита. Въвеждането на този тип мощности, може да се осъществи както при 
синергичен ефект с енергийният доставчик, така и в рамките на енергийните общности, а е 
възможно и индивидуално изпълнение при отделни жилищни сгради.  

 
Графика 35 Тенденции на изменение на енергопотреблението в „Битов сектор” до 2030 
г.  

При съставяне на енергийната прогноза са заложени проценти на увеличение на 
консумацията на енергийни суровини за година dEP. За консумацията на природен газ е 
заложен коефициент dEP +5%, който е значително по-нисък от постигнатия ръст в границите 
на разглежданият период. Причина за консервативната прогноза е задържането на нивата на 
потребление за последните три години, повишаване на цените на енергоносителя в световен 
мащаб, покачването на цената на емисиите СО2, възможностите за постигане на синергични 
ефекти при използване на енергия за отопление и охлаждане от ВЕИ и навлизане на нови 
технологични възможности за използване на смеси на природен газ с биогорива и/или зелен 
водород. За консумацията на твърда биомаса е заложен коефициент  – 0.5%, тъй като се 
очаква трансформацията на консумацията от непреработена към преработена дървесина, 
като използването им ще остане сравнително константно, поради икономически причини. 
Тенденция за увеличение на енергопотреблението в битов сектор за Община Варна при 
действащите до момента политики, мерки и естествени пазарни процеси се очаква да се 
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задържи в рамките на  до +1.5%. Мерките за намаляване на енергопотреблението за 
постигане целите на Община Варна са разделени на две групи: 

1. Конвенционални енергоспестяващи мерки (ЕСМ) 
2. Мерки по внедряване на ВЕИ 

Вижда се, че естествените нива на енергопотребление са значителни и трудно могат 
да бъдат повлияни при настоящите мерки и политики в сектора. Решаващо значение за 
постигане на целите на програмата ще имат мобилизацията на всички възможности за 
постигане на ЕЕ, включително и въвеждане на нови мерки и политики на национално ниво. 
Заложените резултати, не биха могли да се реализират без подходящата нова нормативна 
база, грантово финансиране и активни политики в областта на декарбонизация на 
съществуващият сграден фонд. В настоящата програма е допуснато че новопостроените 
сгради оказват незначително въздействие върху крайната консумация на енергия, поради 
тяхната висока енергийна ефективност, постигната във връзка с изпълнението на 
действащите нормативни изисквания за сгради с потребление близко до нулевото.  
Увеличението на употребата на природен газ вероятно няма да окаже голям положителен 
ефект, поради причини че същият следва да се счита за транзитно гориво при преминаване 
към въглерод неутрална икономика. Съществена мярка е подобряване на енергийната 
ефективност в процеса на доставка на енергия в бита от енергийните доставчици. Същите 
съгласно действащото законодателство изпълняват цели по енергийна ефективност, като чат 
от тях следва да бъдат отнесени към настоящият сектор. Taзи мярка се явява много значима, 
тъй като постигането на всеки процент икономия, ще води до увеличението на тази 
икономия като абсолютна стойност при очаквания ръст на увеличение на потреблението на 
електричество, т.е. за разлика от ВЕИ, които се инсталират и имат определена мощност, тук 
икономията зависи от потреблението и с увеличението му ще се увеличава. Тук решаващо 
значение ще има пазарният принцип, поради либерализацията на пазара за битови 
потребители през 2025 година. От значение за постигане на мярката ще са и нововъдени 
политики и мерки на национално ниво, цените на суровините за Производство на енергия, 
както и цената на емисиите CO2 на международният пазар. 

За популярната мярка – декарбонизация на сграден фонд (саниране на сгради), е 
заложен реалистичен процент от 25% санирани частни жилища и постиган енергиен ефект до 
20% от общото енергопотребление. Заложен е процент 20%, тъй като новото строителство не 
се нуждае от тази мярка и дори да бъде извършено саниране поради липса на енергийни 
паспорти на сградите строени преди 2007 г., то крайният ефект ще е малък. Процентът е 
консервативен, като отразява възможностите за финансиране по програми за безвъзмездна 
финансова помощ в разглежданият период. Съществен процент от жителите сами са 
предприели мерки за подобряване на енергийната ефективност, чрез подмяна дограми, 
монтиране на външни изолации и др. Заложеният процент касае най-вече известен процент 
от жилищата в многофамилните жилищни сгради, а също така и незначителен процент в 
площно изражение стари сгради тухлено строителство.  

За постигане на целите за използване на 32% ВЕИ в крайния енергиен микс са 
предложени осъществими цели: 

Изграждане на соларни колектори за битова топла вода при домакинствата. 
Акцентирано е върху инсталациите за битова топла вода, тъй като съвременните решения с 
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вакуумно-тръбни колектори позволяват добив на енергия и през зимата (за разлика от 
фотоволтаичните инсталации/навсякъде в текста - PV). Също така, отнесено към икономия 
на първична енергия, 1kWt –топлинна енергия икономисва в годишен разрез около 3МWh 
електрическа енергия, или 9МWh първична енергия. За сравнение, PV инсталациите 
осигуряват 1МWh годишно от 1kWp или превърнато в първична енергия, около 3MWh. 
Изчисленията са направени при стойност на радиацията за гр. Варна от 1 520.34 kWh/(m²*yr). 
За условията на гр. Варна има и още два проблема свързани с PV покривни инсталации – 
съществено обледеняване през зимния период и замърсявания от наличието на птици. 
Въпреки отчетените недостатъци, но и поради ясните предимства и технологични 
възможности, се предлага квота от близо 509.73 GWh/год БГВ и 9.53GWh/год. 
електроенергия. Това е възможно за постигане с 56 МWt инсталирана мощност за БГВ, което 
е около 1886 покривни инсталации от по 30kWp при общ брой сгради 41903, от тях 
многофамилни - 1174 панелни и над 3300 стоманено бетонни. Направените изчисление за 69 
многофамилни жилищни сгради в кв. Кайсиева градина показват че, за задоволяване на 
търсеното на енергия за отопление и охлаждане са необходими 5MW инсталирана мощност 
БГВ (изчисленията са направени с модул за анализ hotmaps/eu).  Предлаганата квота за PV е 
консервативна, поради причини че липсва яснота за възможни политики и мерки прилагани 
едновременно с мерки и политики по декарбонизация на сградният фонд в населени места с 
достъпно газоснабдяване. Предвидена е квота от малко над 3 МWp инсталирана мощност, 
която може да се изгради на пазарен принцип. Предвидени са квоти за създаване на 
енергийни общности, при очакваните нови нормативни актове, вследствие на транспониране 
в националното законодателство на Директива (ЕС) 2018/2001. Енергийните общности  за 
възобновяема енергия са детайлизирани в член 22 на по-горе посочената директива. За 
реализиране на квотата - проектите трябва да се базират от възобновяеми енергийни 
източници (ВЕИ). 

Целите на стратегията са фиксирани към крайна дата 2030 г., което позволява 
известно отсрочване във времето на изпълнение за инсталациите от ВЕИ. Предлага се да 
започне въвеждане през 2025-г. поради три съществени причини: 

1. Изчакване транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001 в националното 
законодателство; 

2. Напредък в технологиите, включително и технологии за електролизиране на 
водород и използване на място в горивни клетки; 

3. Въвеждане на подходящи финансови инструменти за финансиране на мерки в 
сектора. 

Тук е задължително проучването на една съществена възможност – синергия между 
различни източници на ВЕИ, като слънчевите колектори, термопомпи и геотермална енергия 
в окрупнени блокови инсталации и/или енергийни общности. За Община Варна съществува и 
допълнителна възможност за доразвиване на концепцията за синергия между централното 
топлоснабдяване и БГВ технологии (включително и хибридни) чрез изработване на 
съвместна стратегия с топлофикационната компания „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД.  Може 
да се разработи техническа концепция за модернизиране на вътрешни системи за битова 
топла вода в блоковете с възможността им да използват окрупнени слънчеви колектори на 
блоковете, които са топлофицирани. За целите на техническата концепция могат да се 
използват наблюденията и опита при прилагането на такива системи при изпълнение на 
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Националната програма за Енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това 
ще бъде особено удобно от техническа гледна точка, тъй като при промяната на вътрешните 
инсталации ще се постигне дуалистичен ефект – значително повишаване ЕЕ на услугата 
топлофикация и възможност за намаляване на консумация на електроенергията използвана 
за охлаждане в бита. Използването на вече изградените системи за топла вода значително ще 
улесни въвеждането на слънчеви колектори в жилищните сгради.   

Предлага се цялата квота ВЕИ да се разглежда като съвместна, тъй като за периода до 
2024г. могат да се появят и по-ефективни и икономически целесъобразни решения, което да 
доведе до по-добър цялостен ефект. 

По предлаганата комплексна стратегия за едновременно въздействие, делът на ВЕИ в 
крайния енергиен микс за 2030 г. ще бъде 37.68%, с което ще се реализира икономия на 
енергия в сектора с -31.21% спрямо 2005 г. По този начин се осигурява един добър запас за 
корективни действия. 

Индивидуалното въздействие на отделните мерки за постигане на енергийна 
ефективност е показано на Графика 36, а екологичният ефект в таблица 37. 

  
Графика 36 Индивидуалното въздействие на отделните мерки за постигане на 

целите по енергийна ефективност  в сектора 
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Енергиен носител 
Koнсумация [GWh] fi CO2 [t] 

Delta  

CO2  
2005/2030 

2005 2019 2030 g/kWh 2005 2019 2030 % 

Електричество* 632.14 728.24 372.34 819 517719.93 596431.84 304947.36   

Природен газ 1.58 107.03 174.35 202 319.53 21621.03 35218.38   

Топлинна енергия (oтопление и БГВ) 91.94 46.83 45.90 290 26662.15 13581.28 13312.09   

Биомаса /преработена, непреработена/ 35.39 55.03 52.34 43 1521.79 2366.36 2250.66   

Въглища 11.92 0.00 0.00 354 4218.50 0.00 0.00   

Общо:         550441.90 634000.50 355728.49 -35.37 

Таблица 37  Намаляване на емисиите CO2 в битов сектор 

3.2. Сектор “Промишленост” 

Промишлеността е вторият по значимост сектор в енергопотреблението с дял от 37 %. 
Прогнозата за енергийните доставки и потребление и предлаганите мерки за постигане на 
стратегията са показани в таблица 38. 

Енергиен носител 
Базис Прогноза енергопотребление [GWh] dEP 

2005 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 % 

Електричество* 
GW

h 
1211.

60 
1592.65 

1632.
46 

1673.
27 

1715.
10 

1757.
98 

1801.
93 

1846.
98 

1893.
15 

1940.
48 

1988.
99 

2038.
71 

2.5 

Природен газ 
GW

h 
66.22 221.51 

229.2
6 

237.2
8 

245.5
8 

254.1
8 

263.0
8 

272.2
9 

281.8
2 

291.6
8 

301.8
9 

312.4
6 

3.5 

Топлинна енергия (отопление и БГВ) 
GW

h 
0.00 10.85 11.07 11.29 11.52 11.75 11.99 12.23 12.47 12.72 12.97 13.23 2 

                              

                              

Общо сектор промишленост 
GW

h 
1277.

83 1825.01 
1872.

79 
1921.

84 
1972.

20 
2023.

91 
2077.

00 
2131.

50 
2187.

44 
2244.

88 
2303.

85 
2364.

40   

Намаляване на ПЕ за реал. на целите 
Име/факт

ор 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
ИК 
[%] 

Конвенционални енергоспестяващи мерки (ЕСМ)                             

Мерки по енергийна ефективност в сграден фонд  GWh Саниране 56.18 57.66 59.17 60.72 62.31 63.95 65.62 67.35 69.12 70.93 3.89 

Мерки енергийна култура и SMART технологии  GWh SMART 
112.3

7 
115.3

1 
118.3

3 
121.4

3 
124.6

2 
127.8

9 
131.2

5 
134.6

9 
138.2

3 
141.8

6 
7.77 

От ЕЕ в енергийни доставчици  GWh ЕЕЕД 37.46 38.44 39.44 40.48 41.54 42.63 43.75 44.9 46.08 47.29 2.59 

Общо конвенционални мерки  GWh ОКМ 
206.0

1 
211.4

1 
216.9

4 
222.6

3 
228.4

7 
234.4

7 
240.6

2 
246.9

4 
253.4

3 
260.0

8 14.25 

Мерки по внедряване на ВЕИ                            

От когенерацията дo 30 MW инстал. Мощност  GWh 
промишле

ни 
централи 

15.77 15.77 15.77 15.77 29.77 37.77 45.77 53.77 61.77 69.77 3.82 

От когенерацията на „Веолия Енерджи Варна “ ЕАД и 
Коген до 30 MW  GWh 

„Веолия 
Енерджи 
Варна “ 

ЕАД 

198 198 198 198 206 214 222 230 238 246 13.48 

ВЕИ БТВ (PVt)  GWh PVt 5 5.4 5.83 6.3 6.8 7.34 7.93 8.56 9.24 9.98 0.55 

Термопомпи  GWh ТП 0.1 0.14 0.2 0.28 0.39 0.55 0.77 1.08 1.51 2.11 0.12 

Квота ВЕИ RDF  GWh RDF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Квота ВЕИ PVe   GWh PVe 0.6 0.6 4 8 16 32 64 128 256 368 20.16 

Общо Мерки по внедряване на ВЕИ  GWh ОМВВЕИ 
219.4

7 
219.9

1 
223.8 

228.3
5 

258.9
6 

291.6
6 

340.4
7 

421.4
1 

566.5
2 

695.8
6 

  

OБЩА ИКОНОМИЯ ВЕИ и ЕСМ   GWh   
425.4

8 
431.3

2 
440.7

4 
450.9

8 
487.4

3 
526.1

3 
581.0

9 
668.3

5 
819.9

5 
955.9

4 
  

КОНСУМАЦИЯ НА ПЕ С ЕСМ  GWh   
1447.

31 
1490.

52 
1531.

46 
1572.

93 
1589.

57 
1605.

37 
1606.

35 
1576.

53 
1483.

90 
1408.

46 
  

Икономия на ПЕ спрямо 2005  % 
10.22 

                      

Икономия на ПЕ спрямо 2019   % 
-22.82 

                      

Процент ВЕИ от енергийния микс   % 
49.41 

                      

Таблица 38  Прогноза за енергийните доставки в сектор „Промишленост” до 2030 г. 
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При съставяне на енергийната прогноза са заложени проценти на увеличение на 
консумацията на енергийни суровини за година dEP. За консумацията на природен газ е 
заложен коефициент dEP +3,5%, а за консумацията на електричество dEP +2,5%. 
Естествената тенденция за увеличение на енергопотреблението в сектор “Промишленост” за 
Община Варна е значителна  до +23%.  

Мерките за намаляване на енергопотреблението за постигане целите на Община 
Варна са разделени на две групи: 

1. Конвенционални 
2. Енергоспестяващи мерки (ЕСМ) 

 
Графика 37 Тенденции на изменение на енергопотреблението в сектор 
„Промишленост” до 2030 г. 

Вижда се, че естествените нива на енергопотребление са значителни и трудно могат 
да бъдат повлияни само с използването на ВЕИ. Решаващо значение за постигане на целите 
на програмата ще имат мобилизацията на всички възможности за постигане на ЕЕ. Една от 
най - съществените мерки е подобряване на енергийната ефективност в процеса на доставка 
на ел. енергия от страна на „Енерго-про продажби“ АД. Taзи мярка се явява много значима, 
тъй като постигането на всеки процент икономия ще води до увеличението на тази икономия 
като абсолютна стойност при очаквания ръст на увеличение на потреблението на 
електричество, т.е. за разлика от ВЕИ, които се инсталират и имат определена мощност, тук 
икономията зависи от потреблението и с увеличението му ще се увеличава. По аналогия с 
посоченото по-горе за „Битов сектор”, реалистичният процент, който може да се постигне 
като икономия на ел. енергия е около 2%. Процентът икономии е разгледан като фиксиран до 
2030 г., тъй като за целите на стратегията е от значение резултата към крайната дата, като 
това е напълно осъществимо и постигнатият краен ефект върху цялото енергопотребление е 
2.59%. 

За популярната мярка – саниране на сгради, е заложен реалистичен процент от 6% 
санирани стопански постройки с ефект на 3% икономия на енергия от потреблението за 
съответната година и постиган енергиен ефект 3.89% от общото енергопотребление за 2030г.  
Заложен е процент 6% от общото количество сгради, тъй като съществена част от 
стопанските субекти са микро, малки и средни предприятия, ползващи постройки ново 
строителство. Съществен процент от стопанските субекти сами са предприели мерки за 
подобряване на енергийната ефективност, чрез подмяна дограми, монтирани на външни 
изолации и др., и заложеният процент касае най-вече по-старите индустриални халета, 
складови бази и др. В подсектора търговия със стоки и услуги също се очаква малък ефект, 
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тъй като голяма част от стопанските субекти ползват сгради строени след 2007 г., които са с 
висок енергиен клас (големи търговски вериги, хипермаркети и др.).  

 Последната конвенционална мярка, но също така съществено значима, е свързана с 
увеличаване на енергоефективността на производствата предизвикано от интелигентни 
(SMART) концепции. Последното е резултат от модернизиране на технологии, 
автоматизация на производствени процеси, оптимизация на производствени режими и др. и 
има както обективен (технически), така и субективен характер (увеличаване на енергийната 
култура на инженерния и техническия състав на стопанските субекти). Реалистични нива са 
достигане на 6% икономия от крайното енергопотребление за 2030 г. По високите нива на 
смарт култура, се обуславят от високите цени на енергийните ресурси, високата 
технологична обезпеченост в сектора, по бързо навлизане на иновативни енергоефективни 
решения, както и наличието на капацитет за управление на енергийното потребление. 

За постигане на целите за използване на минимум 32% ВЕИ в крайния енергиен микс 
са предложени следните макрорамки: 

- Достигане на икономия на първична енергия от 246 GWh/год. от производство на 
електричество от когенарационни мощности.  Освен вече въведените от ВиК Варна ООД и 
Веолия Енерджи Варна ЕАД, допълнително в сектора могат да се въведат до 6 GW нови 
когенрационни мощности. Топлоенергията от тези мощности не е отчетена като 
възобновяема, поради причина че в разглежданият период вероятното използвано гориво ще 
бъде природен газ.   

- Достигане на икономия на първична енергия от 368 GWh – възможно за достигане с 
инсталиране на около 125 МWp възобновяеми енергийни източници. Тук е възможно 
използването на площите на търговски обекти, индустриални халета, складови бази и др. за 
разполагане на фотоволтаичните инсталации. Инсталациите могат да се разглеждат и като 
част от енергийна общност. Разгледана е и възможността за изграждане на големи 
промишлени фотоволтаични инсталации с търговска цел.  За такива инсталации съгласно 
Плана за възстановяване и устойчивост е предвидена финансова помощ за изграждане на 1.7 
GWp инсталирана мощност с национален обхват. Съществува и една съществена 
възможност, която не бива да бъде пренебрегвана – освен популярните фотоволтаични 
инсталации, на места могат да се окажат значително по-ефективни и др. решения – слънчеви 
колектори за отопление на въздух (иновативна технология, която се оказва по-ефективна при 
нуждата от отопление на големи закрити площи – например хипермаркети. При тях 
съществува възможност за интегрирането им в контурите на ОВК системите, които ги прави 
много гъвкави като техническо решение. Втора съществена възможност е използването на 
соларни светлинни концентратори и светловоди, също иновативна технология, особено 
подходяща и по-ефективна от енергийна гледна точка от фотоволтаиците, при нужда от 
осигуряване на осветление на големи закрити площи. В настоящото изследване тази квота се 
представя като обща, тъй като за всеки отделен обект, спрямо неговите специфики, може да 
бъде избирано и най-ефективното решение, стига да не бъдат пренебрегвани всички 
възможности. Слънчевите колектори за топла вода и термопомпите също могат да намерят 
своето приложение, особено като допълнителен компонент за употреба на ВЕИ за отопление 
и охлаждане. При разумното и целесъобразно използване на ВЕИ, спрямо всеки отделен 
подобект и неговите технологични нужди, тази квота е напълно осъществима и то при 
приемливи технико-икономически показатели. Възможни технически решения са и 
използване на термопомпи и горивни клетки захранвани със зелен водород.  
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- На този етап се приема че изградените когенериращи мощности в топлофикация 
„Веолия Енерджи Варна “ ЕАД и в пречиствателните станции на ВиК (отнесени към сектор 
промишленост) са оказали ефект върху настоящата консумация на енергия и ще действат и в 
периода до 2030г. заедно с новоизградените мощности. Намаляването на общото 
енергопотребление като първична енергия, предизвикано от когенерацията е значително: 
+13.48%. 

- Предлага се цялата квота ВЕИ следва да се разглежда като съвместна, тъй като за 
периода до 2025 г. могат да се появят и по-ефективни и икономически целесъобразни 
решения, което да доведе до по-добър цялостен ефект. 

 По предлаганата комплексна стратегия за едновременно въздействие, делът на ВЕИ в 
крайния енергиен микс за 2030 г. ще бъде 49.41%, с което ще се минимизира естественият 
ръст на консумация на енергия в сектора до 10.22% спрямо 2005 г. 

Индивидуалното въздействие на отделните мерки за постигане на енергийна 
ефективност е показано на Графика 38, а екологичният ефект в таблица 39. 

 
Графика 38 Дялово участие на енергоспестяващите фактори в общото 
енергоспестяване за 2021-2030 г. 

Енергиен носител 
Koнсумация [GWh] fi CO2 [t] 

Delta  

CO2 2005/2030 

2005 2019 2030 g/kWh 2005 2019 2030 % 

Електричество* 403.87 530.88 360.92 819 330767.50 434792.36 295596.21 
 

Природен газ 60.20 201.37 284.05 202 12160.86 40677.50 57379.02 
 

Топлоенергия 0.00 8.35 10.18 290 0.00 2420.92 2951.31 
 

Общо: 
    

342928.36 477890.78 355926.54 3.79 

Таблица 39 Намаляване на емисиите CO2 в сектор „Промишленост“   
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Сектор “Общински сгради, услуги и дейности” 
Сектор „Общински сгради, услуги и дейности” заедно със сектор „Транспорт“ 

постигат относително равен дял в общата консумация на енергия 6.13% за първия и 6.72%  за 
втория. Делът на сектора е намалял в сравнение с постигнатият дял през  2005 г. от 8,3%. 
Прогнозата за енергийните доставки и потребление и предлаганите мерки за постигане на 
стратегията са показани в таблица 40. 

Енергиен носител 
Базис Прогноза енергопотребление [GWh] dEP 

2005 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 % 

Електричество GWh 241.27 182.01 180.19 178.39 176.60 174.84 173.09 171.36 169.64 167.95 166.27 164.60 -1.00 

Природен газ GWh 13.83 48.59 50.04 51.55 53.09 54.69 56.33 58.02 59.76 61.55 63.40 65.30 3.00 

Топлинна енергия (oтопление и БГВ) GWh 10.61 6.88 6.87 6.86 6.86 6.85 6.84 6.84 6.83 6.82 6.82 6.81 -0.10 

Улично осветление GWh 29.58 50.03 47.53 45.16 42.90 40.75 38.72 36.78 34.94 33.19 31.53 29.96 -5.00 

Нафта/газьол - общински партиди GWh 34.41 10.93 5.46 2.73 1.37 0.68 0.34 0.17 0.09 0.04 0.02 0.00 -50.00 

Общо сектор общински сгради GWh 329.70 298.43 290.10 284.68 280.81 277.81 275.31 273.16 271.25 269.55 268.03 266.67   

Намаляване на ПЕ за реал. на целите Име/фактор 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИК [%] 

Конвенционални енергоспестяващи 
мерки (ЕСМ) 

                            

Мерки по енергийна ефективност в 
сграден фонд   

GWh Саниране 36.38 35.93 35.69 35.56 35.49 35.46 35.45 35.45 35.47 35.51 11.9 

Мерки енергийна култура и SMART 
технологии   

GWh SMART 2.85 2.82 2.79 2.77 2.75 2.73 2.71 2.7 2.68 2.67 0.89 

От ЕЕ в енергийни доставчици   GWh ЕЕЕД 5.69 5.64 5.59 5.54 5.5 5.46 5.42 5.39 5.36 5.33 1.79 

Общо конвенционални мерки   GWh ОКМ 44.92 44.39 44.07 43.87 43.74 43.65 43.58 43.54 43.51 43.51 14.58 

Мерки по внедряване на ВЕИ                             

От когенерацията дo 30 MW инстал. 
топлинна мощност    

GWh 
Енергийни 
общности 

        1 1.15 1.32 1.52 1.75 2.01 2 

От когенерацията дo 30 MW инстал. ел. 
мощност    

GWh 
Енергийни 
общности 

        0.6 0.69 0.79 0.91 1.05 1.21 1.2 

ВЕИ БТВ (PVt)   GWh PVt 2 2.8 3.92 5.49 7.69 10.77 15.08 21.11 29.55 41.37 13.86 

Термопомпи   GWh ТП 0.1 0.14 0.2 0.28 0.39 0.55 0.77 1.08 1.51 2.11 0.71 

Квота ВЕИ RDF   GWh RDF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Квота ВЕИ PVe    GWh PVe 0.09 0.17 0.32 0.61 1.16 2.2 4.18 7.94 15.09 28.67 9.61 

Общо Мерки по внедряване на ВЕИ   GWh ОМВВЕИ 2.19 3.11 4.44 6.38 10.84 15.36 22.142 32.562 48.95 75.366   

OБЩА ИКОНОМИЯ ВЕИ и ЕСМ    GWh   47.11 47.5 48.51 50.25 54.58 59.01 65.722 76.102 92.46 118.876 39.83 

КОНСУМАЦИЯ НА ПЕ С ЕСМ   GWh   242.99 237.18 232.30 227.56 220.73 214.15 205.53 193.45 175.57 147.79   

Икономия на ПЕ спрямо 2005   % -55.17                       

Икономия на ПЕ спрямо 2019   % -50.48                       

Процент ВЕИ от енергийния микс   % 51.00                       

Таблица 40 Прогноза за енергийните доставки в сектор „Общински сгради, услуги и 
дейности” до 2030 г 

При съставяне на енергийната прогноза са заложени проценти на увеличение на 
консумацията на енергийни суровини за година dEP. Нивата на dEP за електричество са с 
отрицателна стойност – 1% и природен газ +3%, относителни ниски, тъй като не се очаква 
съществено разрастване на сградния фонд и респективно на консумацията на енергия в него. 
Като очакванията са новопостроеният сграден фонд да е с характеристики на сгради с 
потребление близко до нулевото.  Заложеното увеличение на консумацията на природен газ 
и мерките за повишаване на енергийната ефективност, би следвало да компенсират 
заложеното намаление на нафта/газьолта за отопление (dEP= - 50%). Като очакванията са в 
края на периода консумацията на нафта/газьол да бъде прекратена. При разхода за 
електроенергия за улично осветление, се предвижда намаляване на консумацията с около 5% 
годишно, естествена тенденция на обновяване на осветлението и политиката на общината за 
подмяна на осветители с натриеви и метал-халогенни източници на светлина с нови LED 
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базирани. Прилагане на ЕСМ за определени зони и цялостно е възможно през периода в 
зависимост от възможностите за безвъзмездно финансиране. За консумацията на топлинна 
енергия от централно топлоснабдяване не се предвижда промяна извън минималната, при 
подобряване енергийните характеристики на сградния фонд.   

Мерките за намаляване на енергопотреблението за постигане целите на Община 
Варна са разделени на две групи: 

1. Конвенционални 

2. Енергоспестяващи мерки (ЕСМ) 

Нуждата от осигуряване на значим дял ВЕИ, предвид спецификата на сектора, 
изискват съществени мерки за намаляване на енергопотреблението, за да бъде внедряването 
на ВЕИ, с цел реализиране на процент от енергийния микс, реалистично и целесъобразно. 

 
Графика 39 Тенденции на изменение на енергопотреблението в сектор „Общински 
сгради, услуги и дейности” до 2030 г. 

Възможност за конвенционални мерки са свързани с гореописаното за подобряване на 
енергийната ефективност в процеса на електроснабдяване от страна на енергийните 
доставчици до 2%. Заложеното естествено намаление на консумацията на електроенергия за 
улчино осветление може да се възприеме като постоянна, тъй като осветителните уредби 
имат експлоатационен ресурс около 7-10 години, т.е. всяка следваща година една част от 
уличното осветление ще се явява извън експлоатационният си ресурс и тази част следва да 
бъде подменяна с нови LED базирани осветители. За консумацията на енергия в уличното 
осветление е заложен отрицателен ръст -5%, като до 2030 г. се очаква консумацията да 
достигне тази от 2005 г.   

За популярната мярка саниране на сгради, Община Варна има изготвена стратегия за 
поетапно саниране на сградите общинска собственост. Тъй като тази мярка касае най-вече 
разходите свързани с отопление и охлаждане, а то е основен енергоконсуматор в общинските 
сгради, се прогнозира достигане на намаляване на енергопотреблението с 15% спрямо 
общият разход на енергията консумирана в сгради. 

Възможностите за използване на ВЕИ в сектора се очаква да се подобрят спрямо 
периода до 2020г., поради няколко особености: 

 
- Промяна в политиките и мерките за развитие на ВЕИ на национално ниво; 
- Въвеждане на нови политики и мерки за развитие на ВЕИ на местно ниво; 
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- Развитие на енергийните общности при водеща роля на община Варна.  
За постигане целите на стратегията и делът ВЕИ е заложена квота от 2.01 GWh 

първична енергия при условия на когенерация. Това е осъществимо с инсталации с обща 
мощност 0.23МW при условия на намаляване на енергия за електропотребление използвана 
за отопление и охлаждане. В процеса на производството на топлинна енергия, ще се 
изконсумира и произведена електроенергия в размер на 1.21 GWh/годишно. Обобщената 
справка показва, че в Община Варна има 45 училища, 51 детски градини и още около 20 
други сгради, с обща покривна площ малко над 400 000 m2. Отчитайки факта, че за известна 
част от сградите ще има засенчване, известна част от тях имат скатни покриви, а други са 
недотам пригодни, реалната покривна площ, която може да бъде използвана за PV 
инсталации е около 50% т.е. около 200 000 m2. Имайки предвид, че покривните инсталации 
имат по-голямо запълване от тези за фотоволтаични централи, и понастоящем е възможно 
реализирането на 0,1 kW/m2, то достигането на около 15МW мощност от фотоволтаици е 
теоретично възможно, още повече, че технологиите за PV модули постоянно се развиват. В 
този аспект, допускането за 10МW е реалистично. Възможен подход за изпълнение и на 
квотата БГВ произведена от ВЕИ е инсталиране на хибридни системи за Производство на 
топлоенергия и електроенергия, като инсталираната мощност може да достигне до 4.6 MW за 
изпълнение целите на програмата. Препоръчва се, да се прави обстоен технико-
икономически анализ за всеки един обект преди реализацията на ВЕИ на покривни 
пространства.  

Последната мярка, но също така съществено значима, е свързана с увеличаване на 
енергийната ефективност, предизвикано от интелигентни (SMART) концепции. Последното е 
резултат от внедряване на системи за сградна автоматизация, системи за интегрално 
осветление и др., съобразно спецификата на всеки един обект и има както обективен 
(технически), така и субективен характер (увеличаване на енергийната култура на 
потребление). Реалистични нива са достигане на 1% икономия от крайното 
енергопотребление за 2030 г. 

По предлаганата комплексна стратегия за едновременно въздействие, делът на ВЕИ в 
крайния енергиен микс за 2030 г. ще бъде 51 %, с което ще се реализира икономия на 
енергия в сектора с 55.17% спрямо 2005 г. 

Индивидуалното въздействие на отделните мерки за постигане на енергийна 
ефективност е показано на графика 40, а екологичният ефект в таблица 41. 
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Графика 40 Дялово участие на енергоспестяващите фактори в общото 
енергоспестяване за 2021-2030 г. 

Енергиен носител 
Koнсумация [GWh] fi CO2 [t] 

Delta 

CO2 

2005 2019 2030 g/kWh 2005 2019 2030 CO2 2005/2030 

Електричество 80.42 60.67 41.59 819 65866.81 49687.91 34063.27   

Природен газ 12.57 44.17 59.36 202 2539.79 8922.34 11990.88   

Топлинна енергия (oтопление и БГВ) 8.16 5.29 5.24 290 2367.07 1534.10 1518.83   

Улично осветление 9.86 16.68 9.99 819 8075.30 13659.28 8178.32   

Нафта/газьол - общински партиди 31.28 9.94 0.00 267 8351.47 2652.91 0.00   

Общо         87200.45 76456.55 55751.29 -36.07 

Таблица 41 Намаляване на емисиите CO2 в сектор „Общински сгради, услуги и дейности“ 

3.3. Сектор “Транспорт” 

Сектор „Транспорт” е с дял от 6.72% от общото енергопотребление. Прогнозата за 
енергийните доставки и потребление и предлаганите мерки за постигане на стратегията са 
показани в таблица 42. 
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Енергиен носител 
Базис Прогноза енергопотребление [GWh] dEP 

2005 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 % 

Електричество, тролейбусен транспорт GWh 11.58 11.93 11.94 11.96 11.97 11.98 11.99 12.00 12.02 12.03 12.04 12.05 0.10 

Дизелово гориво, градски транспорт GWh 31.38 16.33 15.68 15.05 14.45 13.87 13.32 12.79 12.27 11.78 11.31 10.86 -4.00 

Природен газ, градски транспорт GWh 3.76 10.64 10.96 11.29 11.63 11.97 12.33 12.70 13.08 13.48 13.88 14.30 3.00 

Горива от граждани и товарен транспорт  GWh 241.76 287.31 288.75 290.19 291.65 293.10 294.57 296.04 297.52 299.01 300.51 302.01 0.50 

Природен газ общински МПС GWh 0.00 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.10 

Бензин общински МПС GWh 0.00 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.10 

Дизел общински МПС GWh 0.00 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.10 

Общо сектор транспорт GWh 288.47 327.45 328.56 329.72 330.92 332.16 333.45 334.77 336.13 337.54 338.98 340.46   

Намаляване на ПЕ за реал. на целите Име/фактор 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ИК [%] 

Конвенционални енергоспестяващи мерки (ЕСМ)                             

Увеличаване използваемост градски транспорт  GWh ГТ 16.43 16.49 16.55 16.61 16.67 16.74 16.81 16.88 16.95 17.02 5.2 

Мерки енергийна култура  GWh SMART 3.27 3.28 3.3 3.31 3.32 3.34 3.35 3.36 3.38 3.39 1.04 

Обновяване на автомобилния парк дизел  GWh ЕЕЕД 22.91 22.99 23.08 23.17 23.25 23.35 23.44 23.54 23.64 23.75 7.25 

Общо конвенционални мерки  GWh ОКМ 42.61 42.76 42.93 43.09 43.24 43.43 43.6 43.78 43.97 44.16 13.49 

Мерки по внедряване на ВЕИ                            

Замяна дизелови  автомобили с електрически  GWh ел. МПС 11.55 12.012 12.49  12.99  13.51  14.05  14.61  15.2 15.81 16.44 18.02 

От когенерацията дo 30 MW инстал. ел. мощност   GWh 
Енергийни 
общности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВЕИ БТВ (PVt)  GWh PVt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Термопомпи  GWh ТП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Квота ВЕИ RDF  GWh RDF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Квота ВЕИ PVe   GWh PVe 0 0 0 0 1.2 1.8 2.7 4.05 6.08 9.12 2.79 

Общо Мерки по внедряване на ВЕИ  GWh ОМВВЕИ 11.55 12.01 12.49 12.99 14.71 15.85 17.31 19.25 21.89 25.56   

OБЩА ИКОНОМИЯ ВЕИ и ЕСМ   GWh   54.16 54.77 55.42 56.08 57.95 59.28 60.91 63.03 65.86 69.72   

КОНСУМАЦИЯ НА ПЕ С ЕСМ  GWh   274.40 274.95 275.50 276.08 275.50 275.49 275.22 274.51 273.12 270.74   

Икономия на ПЕ спрямо 2005   % -6.15                       

Икономия на ПЕ спрямо 2019   % -17.32                       

Процент ВЕИ от енергийния микс   % 9.44                       

Таблица 42 Прогноза за енергийните доставки в сектор  „Транспорт” до 2030 г 

При съставяне на енергийната прогноза са заложени проценти на увеличение на 
консумацията на енергийни суровини за година dEP. Нивата на dEP за електричество са 
=0.1% и се различават от статистическата тенденция, поради по бавното навлизане на нови 
технологични и енергоефективни решения при тролейбусният парк. 

Сектора в част обнояване на технологичния парк в общинските дружества е силно 
зависим от възможностите за безвъзмездно финансиране. В случая, промените в сектора ще 
зависят от нови политики и мерки на национално ниво, които следва да бъдат приложени 
при транспониране на  Директива (ЕС) 2018/2001 в националното законодателство. 
Респективно в дизеловото гориво е заложен спад с - 4%, тъй като то ще бъде повлияно 
едновременно, както от увеличаване навлизането на нови технологии с нисък разход на 
гориво, подобряване на транспортните схеми, навлизане на електро автобуси и/или водород 
базирани, така и от увеличаване използването на природен газ в транспорта.  

За ръст на природния газ е заложен +3%, а за горива от граждани +0,5%.  
Като фактори влияещи за намаляването на енергопотреблението от конвенционален 

характер е заложено мерки по енергийна култура (SMART) включващо увеличаването на 
енергийната ефективност в обществената услуга „електроснабдяване” и развитие на 
алтернативния транспорт – подобряване условията на велосипедисти и пешеходци  с до 1%. 
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Заложен е и ръст  на ползването на градски транспорт за сметка на МПС също с 5.2%. 
Последното е резултат от комплексния ефект при осъщественият проект за „Интегриран 
градски транспорт”, неговото надграждане в бъдеще и ефекта от осъществяване на проект за 
лека градска железница.    

Общата тенденция в сектора за покачване на dEP e до +4% и това прави много трудни 
изискванията за дял на ВЕИ и енергийна ефективност на сектора.  

В този аспект се предлага едно нетрадиционно решение – съвместно използване на 
ВЕИ и възможностите на транспорта в комплексен вид. 

Първият фактор е модернизацията на тролейбусния парк да се осъществи с ново 
поколение тролейбуси с рекуперативен режим. По този начин спирачната енергия по 
рекуперативен принцип се отдава обратно в мрежата. По този начин се осъществява 
генериране на енергия за сметка на инерционните сили на задвиженото тяло и гравитацията. 
По този начин е възможна генерация на 20% полезна електрическа енергия, която обърната 
към първична следва да се утрои. За отдаването й на горно ниво в системата е необходимо 
реконструкция на токоизправителните станции от неуправляеми на управляеми, за да бъде 
продавана обратно на компанията доставчик на ел. енергия. Без тази реконструкция, 
енергията също може да бъде усвоявана – от друг потеглящ тролейбус в същия участък, т.е. 
такава мярка е осъществима на етап подмяна на тролейбусния парк.  

Друга възможност е при осъществяване на проекта за лека железница в гр. Варна, да 
се изградят ВЕИ/фотоволтаични/ мощности, които да се отчитат, като електроенергия 
произведена за захранване на електрификацията на леката железница.  

Вторият компонент от комплексното решение за ВЕИ е осигуряването на 
инфраструктура за по-мащабно въвеждане на електромобили за градски условия. Община 
Варна към момента е стартирала изграждането на такава инфраструктура, като зарядни 
станции за електромобили. Нетрадиционният подход за повишаване резултата от прилагане 
на ВЕИ, включва изграждането на фотоволтаични инсталации, разположени над паркинги, 
покриви, депа и др. площи, в логистични удобни зони (например над депата на тролеите).   
Като произведената електроенергия се отчита към консумацията на електроенергия в 
тролейбусния транспорт.   

Мерки предприети на национално ниво, като въвеждане на допълнителната дотация за 
новозакупен електромобил и данъчните облекчения могат да подпомогнат процеса.  

Такава концепция може да бъде доразвивана (като например намиране на средства за 
поощряване на ползването им – достъп на електромобилите до лимитирани градски зони и 
др.), а също така и развитието на инфраструктура от зареждащи колонки (може да бъде 
разработено решение за отделна система или за система работеща със захранването на 
улично осветление и/или тролейбусна мрежа). Това дава възможност предлагането на три 
взаимосвързани мерки, с които може да се постигне ефект 9.44% ВЕИ и повече в транспорта 
и да се подпомогне цялостната стратегия постигане на общият дял ВЕИ за община Варна.    
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Обобщени параметри за всички сектори с отчитане на прогнозните нива и 
предложените енергоспестяващи мерки 

Енергиен носител 
Koнсумация [GWh] fi CO2 [t] 

Delta  

CO2 2005/2030 

2005 2019 2030 g/kWh 2005 2019 2030 % 

Електричество, тролейбусен транспорт 3.86 3.98 4.02 819 3160.45 3257.40 3290.12   

Дизелово гориво, градски транспорт 28.53 14.85 9.87 267 7616.85 3964.82 2635.94   

Природен газ, градски транспорт 3.42 9.67 13.00 202 690.88 1953.74 2625.67   

Горива от граждани и товарен транспорт  219.78 261.19 211.17 267 58680.72 69739.05 56382.75   

Природен газ общински МПС 0.00 0.55 0.55 202 0.00 110.49 111.60   

Бензин общински МПС 0.00 0.24 0.25 267 0.00 65.15 65.80   

Дизел общински МПС 0.00 0.33 0.33 267 0.00 86.93 87.80   

Общо:         70148.90 79177.58 65199.69 -7.06 

Таблица 43 Екологично въздействие 
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V. ЕМИСИИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ 

1. Базова линия на емисиите парникови газове 

 
Базовата година за която се изчислява, се приема като най-близката година до 1990 г., 

за която има пълни данни за разхода на електроенергия, топлоенергия, течни горива и др. За 
Община Варна, в настоящия анализ е приета базова 2005 г. и резултатите ще бъдат 
сравнявани с 2005 г. Следва да се отбележи, че ефектите спрямо 1990г. ще са по-значителни, 
отколкото ефекта при сравнение с базовата година за която са налични пълни данни. 

 Емисиите парникови газове са изчислени диференцирано за отделните изследвани 
сектори (Общински сгради, услуги и дейности; Битов Сектор, Сектор “Промишленост” и 
Сектор “Транспорт”) , като в последствие е направен обобщен анализ.  

Разгледаните в гл. IV. прогнозни доставки и енергопотребление и предложените 
конкретни стратегии за реализиране на енергоспестяващи мерки (EСМ) са формирани така, 
че едновременно да се постигне намаляване на емисиите CO2 спрямо базисната 2005 г., като 
същевременно се постигне 27.89% Намаляване на първичното енергийно потребление (при 
намаляване с 31.67% на крайното енергийно потребление) в сравнение с базовата прогноза 
PRIMES 2007 и 27.09% дял в енергийния микс от ВЕИ за 2030 г. 

  

2. Подход за калкулиране на емисиите 

Прогнозното естествено изменение на консумацията на енергия от различните 
енергийни носители и тенденциите за изменение до 2030 г. бе показано в глава III. За 
калкулиране на емисиите парникови газове е използвана методиката в действащите 
национални нормативни документи – НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за 
показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите. 
 
Подход съгласно Наредба № Е-РД-04-2 

Количеството емисии в тонове се определя по формулата: 

Формула 3 
6

1

10. 











 

m

i
iiC fQPE [tCO2] 

Където: 
- ЕcР е количеството емисии СО2 (тонове); 
- Qi - количеството на i-тия вид енергиен ресурс/енергия в годишния разход на 

енергия (kWh); 
- fi - коефициент на екологичен еквивалент на i-тия вид енергиен ресурс/енергия 

(g/kWh), съгласно Приложение № 3 към Наредба 7. 
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Таблица 44 Референтни стойности ep, fi 

В случая, при изчисляването на количеството емисии предизвикани от консумацията 
на енергия от различни носители същите се отразяват по потребна енергия, т.е. показаните 
стойности в Глава III и Глава IV се делят на коефициент ep. 

Тъй като основната цел на поставените изисквания е свързана с процентно 
намаляване на количеството емисии, независимо от разликите при коефициентите 
между базовите години ще бъде заложени, процентният резултат ще  бъде един и същ. 
За направа на изчисленията са избрани действащите към 2019 г. коефициенти. 
 

3. Изчисляване на коефициент на електроенергията 

От общия енергиен баланс (Глава IV) се вижда, че консумацията на електричество се 
равнява на ЕPЕЛ.= 4869.523 GWh/год. първична енергия за 2019 г. или превърнато обратно в 
електрическа енергия на 1 623.17 GWh – при използване на коефициент 3. 

 Генериращите мощности на електроенергия в Община Варна за 2019 г. са малки – 
само 66.19 GWh/год., произведени основно от когенериращите мощности на „Веолия 
Енерджи Варна “ ЕАД и незначително количество от фотоволтаични системи. За 
производството на топлоенергия и електроенергия от високо ефективно комбинирано 
производство са разходвани 9997.86 хнм3 природен газ, предизвикващи 5616.2 tCO2. Като 
намалението на емисиите СО2 е близо 30% спрямо 2005 г. До края на 2019 г. при 16 
въведени в експлоатация обекта фотоволтаични инсталации,  с обща инсталирана мощност 
0.225 MWp, е произведената електроенергия в количество на 187.435 MW.  
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4. Анализ на емисиите енергия 

Емисиите през 2005 и естествено изменение на емисиите CO2 за 2030 г. са показани на 
графика 41 и таблица 45. 

2005 

Сектор Битов  Общински сгради Промишленост Транспорт 

Енергоностиел GWh CO2 GWh CO2 GWh CO2 GWh CO2 

Електричество 632.14 517719.93 90.28 73942.11 403.87 330767.50 3.86 3160.45 

Природен газ 1.58 319.53 12.57 2539.79 60.20 12160.86 3.42 690.88 

Топлинна енергия 91.94 26662.15 8.16 2367.07         

Дърва 35.39 1521.79             

Въглища 11.92 4218.50             

Нафта отопление     31.28 8351.47         

Дизелово гориво             28.53 7616.85 

Горива граждани 219.78 58680.72             

Общо:   609122.62   87200.45   342928.36   11468.18 

TOTAL CO2 [t] 1050719.61               

                  

2030 

Сектор Битов  Общински сгради Промишленост Транспорт 

Енергоностиел GWh CO2 GWh CO2 GWh CO2 GWh CO2 

Електричество 372.34 304947.36 51.58 42241.58 360.92 295596.21 4.02 3290.12 

Природен газ 174.35 35218.38 59.36 11990.88 284.05 57379.02 13.55 2737.27 

Топлинна енергия 45.90 13312.09 5.24 1518.83 10.18 2951.31     

Дърва 52.34 2250.66             

Въглища                 

Нафта отопление                 

Дизелово гориво             10.45 2789.54 

Горива граждани 211.18 56385.00             

Общо: 856.11 412113.49 116.18 55751.29 655.15 355926.54 28.02 8816.94 

TOTAL CO2 832608.25               

TOTAL ENERGY [GWh] 1655.46               

TOTAL CO2 % -20.76               

Таблица 45 Изменение емисии 2005-2030г.  
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Графика 41 Прогноза за естественото изменение на емисиите CO2 до 2030 г 

Естествената тенденция за намаляване на емисиите е низходяща и има линейна 
зависимост. Тенденцията е продиктувана от действащите и прилагани към момента мерки и 
политики от страна на община Варна, по отношение на енергийната ефективност.  

Към 2030 г. се очаква емисиите да достигнат 0.832 млн. тона CO2 За базовата година 
2005 г., емисиите възлизат на 1.05 млн. тона или намалението спрямо нея е с 20.76%. т.е. 
прилагането на досега действащите мерки и политики и запазване на нивото на тяхното 
въздействие, няма да доведе до желаният резултат за намаляване на емисиите парникови 
газове с 55%.  

Прилагането на комплекса от енергоспестяващи мерки и реализирането на 
концепцията за ефективно и целесъобразно внедряване на ВЕИ в Община Варна, които бяха 
описани в глава IV, ще доведат до реализиране на макроенергийни показатели, водещи до 
отделяне на емисии в размер на 0,462 млн. тона CO2, т.е. почти двойно по-малко от 
прогнозираните по естествената тенденция и с 56.02% по-малко от отчетените в базисната 
2005 г. 

При реализирането на тази стратегия, ще бъдат постигнати всички цели на Община 
Варна, като заложените показатели са с добър запас за неутрализиране на вероятностно-
статистически грешки в дългосрочен аспект или справяне с непредвидени обстоятелства по 
реализирането на заложените показатели. 

Постигането на целите за дял ВЕИ в общия енергиен микс за 2030 г. е показано в 
таблица 46, а постигането на целите за намаление на емисиите парникови газове в таблица 
47: 
  

GWh 
Битов 

Промишленост 
Общински сгради, 

Транспорт 
сектор услуги и дейности 

ВЕИ 1333.176 178.80 231.95* 25.12 8.52** 

Потребление 2030 2907.57 856.11 480.49 116.18 28.02 

Дял ВЕИ [%] 46% 21% 48% 22% 30% 

Таблица 46 Дял възобновяеми енергийни източници в енергийния микс 
*При изпълнение на квота ВЕИ PVe. 
** При изпълнение на квота PVe отчетена към електро транспорт 
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 общо 
Битов 
сектор 

Промишленост 
Общински 

сгради,услуги и 
дейности 

Транспорт 

 Мярка  t t t t t 

2005 1050719.61 609122.62 342928.36 87200.45 11468.18 

2030           

Естествена тенденция 832608.25 412113.49 355926.54 55751.29 8816.94 

С въведено ВЕИ в 
микса 

-363957.05 -146437.20 -189969.78 -20574.92 -6975.15 

общо 468651.21 265676.29 165956.76 35176.37 1841.79 

Намаление спрямо 2005  
-55.40         

Таблица 47 Начални и крайни нива на емисии CO2 за територията на Община Варна 2030г.
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VI. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ 

1. Основания за изграждане на местен капацитет 

В  съответствие с изискванията на  чл. 12, ал. 1 от ЗЕЕ, политиката по енергийна 
ефективност се осъществява от органите на държавната власт и органите на местното 
самоуправление чрез изготвяне на планове за енергийна ефективност и програми за тяхното 
изпълнение за определен програмен период. Плановете и програмите се разработват в при 
отчитане на стратегическите цели и приоритети на регионалните планове за развитие на 
съответните райони от Закона за регионалното развитие и перспективите им за устойчиво 
икономическо развитие. Средствата за изпълнение на плановете се предвиждат в бюджета на 
Община Варна. Отчет за тяхното изпълнение се представя всяка година пред АУЕР. Отчетът 
съдържа описание на извършените дейности предприети мерки, посочвайки размера на 
постигнатите енергийни спестявания. Отчетите се представят до 31 март в годината, 
включително и информация по чл. 10. Ал. 3. от ЗЕВИ, следваща година на изпълнение на 
съответните дейности и мерки. 

Ролята на Община Варна в процеса на планиране и осъществяване на политики в 
енергийния сектор изисква от своя страна изграждането на институционален капацитет в 
общинската администрация, поемане на отговорности и осъществяване на координация на 
дейността на различните участници на местно ниво. Определянето на специализирани звена 
или щатни служители, които да осъществяват ежедневно тези дейности със съответните 
компетенции е задължително условие за успешното прилагане на политики в областта на 
енергийната ефективност. 

2. Човешки ресурси 

Наличието и развитието на качествени човешки ресурси в от една страна като израз на 
възможността на местните институции да съставят общинска Програма за енергийна 
ефективност и от друга да създават организация за нейното изпълнение. В допълнение, 
оценката на капацитета на Община Варна трябва да бъде извършена в два основни аспекта: 

 Капацитет за изработване и изпълнение на Програмата за енергийна 
ефективност, което е свързано с наличието на: 

 Вътрешни ресурси - наличието на структурно звено в рамките на общинска 
администрация, което притежава достатъчно експертен опит и ресурс за подготовка и 
реализация на дългосрочни проекти, за проучване, адаптиране и прилагане на добри 
практики и иновативни решения от други стратегии за устойчиво енергийно развитие, 
съобразно специфичните условия и възможности в Община Варна; наличие на механизми за 
устойчиво финансиране и капацитет за управление на капиталови инвестиции; 
 Външни ресурси – наличие на добри практики за взаимодействие с научни звена и 
институти, регионални енергийни агенции и структури в областта на енергийното 
производство, доставки и енергийната ефективност, утвърдени консултативни механизми, 
наличие на база данни от външни експерти и консултантски звена, чийто експертен 
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потенциал допълва капацитета на общината за планиране и реализация на инициативи и 
програми за устойчиво енергийно развитие. 

 Обществените задължения на Община Варна, за предразполагане на обществото 
за икономия на енергия и енергийна ефективност, може да бъде измерено в две 
посоки: 

 Разработване и изпълнение на информационни кампании и инициативи за изграждане 
на положителна обществена нагласа и промяна на енергийното поведение на населението - 
кампании, свързани с промоция на мерки за енергийна ефективност в ежедневието, 
прилагане на нови технологии в домакинството, промяна в рутинното поведение на 
обикновения потребител и др. 
 Осъзната роля на местната институция като модел на енергийно ефективно поведение 
- функцията на общината като основен консуматор на енергия се комбинира с отговорността 
тя да бъде добър пример за подражание чрез въвеждане на мерки за намаляване на 
енергопотреблението в материалната база, използвана при осъществяване на ежедневните 
дейности и услуги, както чрез въвеждане на вътрешни правила за енергийно поведение и 
мониторинг и контрол на потреблението. 
 В дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” на специализираната 
администрация на община Варна е съсредоточен основният експертен ресурс в областта на 
цялостното прилагане на мерките за устойчиво потребление на енергията, включително 
планирането, реализацията на мерките и мониторинга на крайния резултат.  

Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване" изпълнява функции по 
отношение на мерките и контрола върху енергопотреблението в сградите  общинска 
собственост и уличното осветление и взаимодейства с други организации, работещи в 
сферата на устойчивото потребление на енергията.    
   Данните за потреблението на горива и енергия от общински обекти е събрана в 
база данни, даваща възможност за анализ и планиране, както и наблюдение на изпълнението 
на мерките за енергийна ефективност. Данните се събират, разпределят и обобщават, от 
специалистите в дирекция ИИБ.  Данните дават възможност да се наблюдават моментните 
разходи и тенденциите в потреблението на енергия и енергийни ресурси по сектори, целеви 
групи и сгради, потреблението по вид енергия, разходите за консумираната енергия и делът 
им от общинския бюджет. Информацията може да се раздели на няколко групи: 

1. Основна информация за обекта - Тази информация се отнася за строително-
конструктивни качества на сградата, технологична съоръженост и нейното 
енергоснабдяване; 

2. Текуща информация за обекта - Тази информация се отнася за текущите нива на 
енергопотребление по видове горива, по периоди и начин на използване. 
  Основен източник на финансов ресурс за реализацията на мерки за енергийна 
ефективност са общинският бюджет и привлечени допълнителни финансови ресурси от 
оперативните програми, съфинансирани от Европейския съюз, заемни фондове и 
партньорски програми. 

3. Изпълнени проекти 

 Със средва от общинсният бюджет е изпълнен проект: „Извършване на основни 
ремонти по сгради общинска собственост - училища и детски градини, части АС, ВиК, ЕЛ и 



  

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА 2021-2030 г. 

Стр. 108 от 159 

ОВК в сгради общинска собственост. Извършени са ремонтни дейности включително и 
мерки по енергийна ефективност в сгради общинска собственост.  
 
Енергоефективно улично осветление 

В рамките на „Техническа поддръжка и ремонтно-възстановителни работи на улично 
и парково осветление и техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и 
изграждане на ефектно и архитектурно осветление и озвучаване на територията на община 
Варна“ годишно се заделят над 3 милиона лева с цел оптимизиране на разходите за 
електроенергия и въвеждане на нови енергоспестяващи осветители. 
 
Обществени кампании 

Всяка година Община Варна организира обществени кампании, свързани с 
популяризиране на енергийната ефективност, намаляване разходите на енергия и опазване на 
околната среда. Такива мероприятия се явяват:  седмица на екологията по повод 
Международния Ден на Земята; седмица на устойчивата енергия и мобилността в рамките на 
Европейската Седмица на мобилността; Седмица на гората; кампании за насърчаване 
използването на алтернативни форми на транспорт - Вело походи по повод Европейската 
седмица на мобилността; Международния ден на Земята, Деня на околната среда, Дни на 
интелигентната енергия  и др. с които се популяризират дейностите по енергийна 
ефективност и отговорно отношение към климата.  

Успехът на тези кампании се дължи и на доброто партньорство с организации и 
представители на гражданския сектор, университети и учебни заведения, бизнес и медии. 
Друг основен източник на финансиране на мерки за енергийна ефективност на територията 
на общината са Структурни, Кохезионните фондове  и Инвестиционни фондове  на 
Европейския съюз, финансиращи програми и външни източници. През последните 10 
години основен подход при планирането и реализацията на проекти, финансирани от външни 
източници, е интегрирането на мерки за енергийна ефективност във всички сектори на 
инвестиции. 

Инвентаризацията на реализираните и в процес на изпълнение проекти, финансирани 
по Оперативни и други програми показва следните приоритетни сфери: Енергийна 
ефективност и ВЕИ в обществени сгради:   

а) ПРОЕКТ № BG16RFOP001-1.002-0001 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА НА  ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВАРНА“  

Обща цел на проекта:   

Да допринесе за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – 
гр. Варна на Община Варна, в част обновяване и модернизиране на образователната 
инфраструктура, чрез извършване на интервенции върху обектите, включени в него.  

Специфични цели:  

Увеличаване дела на обновената и модернизирана общинска образователна инфраструктура 
и създаване по-добри, съвременни условия за обучение и грижи за деца и младежи, което 
включва:  
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• реконструиране на сградния фонд от образователната инфраструктура в град Варна (7 
училища и 3 детски градини), чрез реализиране на СМР;  

• подобряване енергийните характеристики на сградите, чрез изпълнение на пълния 
пакет мерки, заложени в одитите за енергийна ефективност и достигане до минимален клас 
„С“ на енергопотребление;  

• модернизация и осъвременяване на сградния фонд и дворните пространства, което да 
направи училището по-привлекателно за децата;  

• постигане на по-голяма естетизация на териториите на двете зони за въздействие 
„Зона с преобладаващ социален характер“ и „Зона на публични функции с висока 
обществена значимост“, чрез цялостното обновяване на седемте училища и трите детски 
градини, находящи се в тях.   

Обхват на проекта:  

Десет обекта от образователна инфраструктура - 7 училища и 3 детски градини.  

Постигнати резултати:  

В резултат на строително-монтажните работи е подобрен цялостния облик на училищата и е  
създадена съвременна и адекватна среда за обитаване и работен процес за ученици, 
преподавателски екип, помощен персонал:  

• реконструиран сграден фонд от образователната инфраструктура в град Варна, чрез 
реализиране на строително-монтажни работи - реконструирана РЗП - 32 000 кв. м., 
подменени ВиК и Ел. инсталации, ремонтирани ОВК системи, ремонтирани покривни 
пространства в петте обекта, осъществени интервенции на дворните пространства; • 
подобрени енергийни характеристики на сградите, чрез изпълнение на пълния пакет мерки, 
заложени в одитите за енергийна ефективност и достигнат минимален клас „С“ на 
енергопотребление - положена 32 104 кв. м. топлоизолация, подменена 2 617 кв.  

м. дограма. Спестени средства от бюджетите на Общината и училищата, които позволяват 
допълнителни инвестиции и осигуряване на устойчивост на резултатите; • създадена по-
привлекателна среда за децата, чрез модернизация и осъвременяване на сградния фонд и 
дворните пространства;  

• създадена достъпна архитектурна среда;  

• осигурен подобрен микроклимат за 383 души педагогически и 131 души 
административен и непедагогически персонал, подобрени условия и достъп за родителите;  

• постигната по-голяма естетизация на териториите на двете зони за въздействие „Зона 
с преобладаващ социален характер“ и „Зона на публични функции с висока обществена 
значимост“, чрез цялостното обновяване на 5-те училища и благоустрояване на дворните им 
пространства. 

б) ПРОЕКТ BG16RFOP001-3.002-0031 „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО  
ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ И НА  
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ ГР.ВАРНА“  
 Обща цел на проекта  
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Създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно професионално 
образование чрез подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в две 
професионални училища в град Варна - Професионална гимназия по горско стопанство и 
дървообработване "Николай Хайтов"  и на Професионална гимназия по икономика „Д-р 
Иван Богоров“.   

 Специфични цели:  

1. Подобряване качеството на образователната среда на Професионална гимназия по 
горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов"  и на Професионална гимназия по 
икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна и повишаване на привлекателността на учебните 
заведения чрез доставяне на съвременно оборудване и обзавеждане, необходими за 
професионалното обучение.  

2. Създаване на условия за целодневна заетост на сградите за нормално протичане на 
учебните занятия, учебната практика и извънкласните занимания чрез модернизиране и 
подобряване на образователната инфраструктура и пространствата за спорт и отдих.  

3.Намаляване процента на отпадналите и преждевременно напусналите училище, чрез 
създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно професионално 
образование и реализация.  

 Постигнати резултати:  

• Реконструиран сграден фонд от образователната инфраструктура в град Варна, чрез 
реализиране на строително-монтажни работи - осъществени интервенции на 37 589 кв. м. 
дворно пространство и реконструирана РЗП - 14 553,53 кв. м., подменени ВиК и ел. 
инсталации, ремонтирани ОВК системи, ремонтирани покривни пространства – на 
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов"  и на 
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“;   

• Подобрени енергийни характеристики на сградите, чрез изпълнение на пълния пакет 
мерки, заложени в одитите за ЕЕ и достигнат минимален клас „С“ на енергопотребление - 
положена топлоизолация, подменена  дограма.   

• Създадена по-привлекателна образователна среда за  1806 ученици(капацитет на 
учебните заведения), чрез модернизация и осъвременяване на сградния фонд и дворните 
пространства;  

• Създадена достъпна архитектурна среда;  

• Създадени условия за предоставяне на съвременно и конкурентно професионално 
образование в две професионални училища в град Варна. 

в) ПРОЕКТ „КЪМ ЕНЕРГИЙНО ОТГОВОРНИ МЕСТА: СЪЗДАВАНЕ НА ПЕШЕХОДНИ 
ГРАДОВЕ В РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ“ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014-2020 Г.  

Основна цел на проекта:   

Проектът CityWalk подпомага градовете в Дунавския регион за намаляване на въглеродните 
емисии, шума и увеличаване на безопасността, за да се превърнат в по-добри места за 
живеене чрез подобряване на възможностите за разходки.    



  

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА 2021-2030 г. 

Стр. 111 от 159 

Увеличаване на емисиите на парникови газове и градското натоварване са отрицателни 
странични ефекти на урбанизацията. Ключово предизвикателство за градовете е да подобрят 
транспортната система и достъпността чрез екологично чист подход.   

Проектът се фокусира върху комбинирането на транспортни средства – с акцент върху 
ходене/вървене. В процеса на реализацията му се подпомага градовете в Дунавския регион да 
идентифицират пречките за превръщане на градовете в по-добро място за живеене, както и 
да разработят и изпълнят План за решаване на тези пречки. За постигане на тези резултати, 
настоящото партньорство осъществи набор от инструменти (ръководство за ходене, индекс и 
онлайн инструмент), както и изготви маршрути за разходки, които се реализираха пилотни 
дейности и представиха различни стратегии, насочени към градското придвижване пеш.  

Постигнати резултати:  

Основният резултат от проект CityWalk е ориентиран към хората, градския транспорт, 
мобилността и подобряване на проходимостта в градските зони в градовете от Дунавския 
регион. Тези промени допринесат за подобряване начина на живот, създаване на 
здравословни и безопасни места в региона, където ходенето е положително преживяване.          
Интелигентното интегриране на обществения транспорт, разходките и колоезденето да 
станат конкурентна и по-здравословна алтернатива на индивидуалния автомобилен 
транспорт, като по този начин се допринесе за развитието на по-добре свързани оперативно 
съвместими екологични градски транспортни системи,  по-добре организирани обществени 
транспортни връзки и други устойчиви начини за придвижване във функционални градски и 
селски райони. Основаният ефект е подобряване на транспортните връзки.   

г)  ПРОЕКТ №BG14MFOP001-4.007-0008 „НАШЕТО ГОСТОПРИЕМНО МОРЕ - 
ЗАПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И  ПОДОБРЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО, ПРИРОДНОТО И МОРСКОТО НАСЛЕДСТВО“  

Обща цел на проекта: Основна цел на проекта е да се предостави инвестиционна подкрепа на 
дейности, насочени към запазване, поддържане и подобряване на околната среда, 
културноисторическото, природното и морското наследство, с цел подобряване потенциала 
за растеж на територията.  

Специфични цели:  

Представяне във всякаква форма /печатни издания, изложби, постоянни експозиции и др./ на 
културно-историческото, природното и морското наследство на територията на рибарската 
област, както и  дейности и инвестиции, насочени към запазване, поддържане и подобряване 
на околната среда, изследвания, разработване на стратегии, планове, програми, организиране 
на обучения, семинари, съвместни събития и срещи с рибарската общност на територията на 
община Варна.  

Очаквани резултати:  

Създадена и отпечатана книга, която съдържа информация, относно развитието на рибарския 
сектор и местната общност, свързана с морето и града.   

Обхват на проекта:  

Местни проучвания и екологични инициативи, дейности щадящи околната среда и дейности 
за разпространение на знания за околната среда и „Синия растеж“, вкл. семинари, курсове, 
обучения, конференции и др. 



  

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА 2021-2030 г. 

Стр. 112 от 159 

д) ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.002-0004 „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ – СГРАДАТА НА ОДМВР-ВАРНА“.  

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достигане най-малко 
клас на енергопотребление "С" в административната сграда на Областна дирекция на МВР-
Варна, което ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено до 
намаляване на парниковите газове.   

Цел на проекта:  

Основната цел на проекта е намаляване на крайното енергопотребление на 
административната сграда на Областна дирекция на МВР-Варна посредством реализиране на 
мерки за повишаване на енергийната ефективност.   

Специфични цели :  

1. Да допринесе за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и 
развитие и Инвестиционната програма на Община Варна, и по - конкретно на Инвестиционен 
приоритет 1 "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" на 
Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020.    

2. Да се подобрят енергийните характеристики на сградата, чрез изпълнение на пълния 
пакет мерки, заложени в доклада от обследване за енергийната ефективност на сграда в 
експлоатация и достигане до най-малко клас на енергопотребление„С“.  

3. Подобряване експлоатационните характеристики и удължаване жизнения цикъл на 
сградата;   

4. Да се постигне по-голяма естетизация на сградата както и на територията, на която се 
намира, а именно на зона за въздействие „Зона с публични функции с висока обществена 
значимост“ и на Археологически резерват "Античен град - Одесос - Варна" - обект със статут 
недвижима културна ценност с категория "национално значение";    

5. Осигуряване на достъпна среда за посетителите на административната сграда на ОД 
на МВР-Варна;   

6. Подобряване качеството на обслужване на гражданите и на работната среда на 
работещите в системата на МВР и ДАТО;  

7. Надграждане на постигнатото до момента от реализираните през предходния 
програмен период проекти на територията на града, както и по Националната програма за 
енергийна ефективност на МЖС. 

Очаквани резултати:  

1. Подобрени енергийни характеристики на административната сграда на ОДМВР-
Варна чрез изпълнение на пълния пакет от енерго–спестяващи мерки и достигане минимален 
клас „С“ на енергопотребление - подменена дограма положена топло, паро и хидроизолация.  

2. Привеждане административната сграда на ОД на МВР-Варна в съответствие с 
предписанията на техническия паспорт и енергийното обследване.  

3. Подобрен архитектурен облик на административната сграда на ОДМВР-Варна, 
попривлекателен и естетичен външен вид както на сградата, така и на територията на зона за 
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въздействие „Зона с публични функции с висока обществена значимост“ и на 
Археологически резерват "Античен град - Одесос - Варна".  

4. Създадена достъпна архитектурна среда и подобряване мобилността на хората с 
увреждания.  

5. Намаляване на парниковите газове в атмосферата.  

Реализирането на проекта ще допринесе и за постигане на националната цел по отношение 
на повишаване на енергийната ефективност, а именно - достигане на 25% по-висока 
енергийна ефективност към 2020 г. 

4. Развитие на капацитета 

В основа на анализа на институционалния капацитет на Община Варна за планиране и 
осъществяване на устойчиви енергийни политики на местно ниво могат да се направят 
следните изводи: 

Създадено е обособено звено в общинската администрация в Дирекция „Инженерна 
инфраструктура и благоустрояване“, което е отговорно за координация на планирането, 
реализацията и мониторинга на устойчиви енергийни политики на местно ниво. 

Наличният експертен капацитет в дирекция „Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване“ е една добра основа за създаването на екип от експерти с точно определени 
задачи по отношение на създаването/набирането/ и анализа на информацията, планиране, 
реализация и мониторинг на мерките за енергийна ефективност, изпълнението на 
общинските планове за енергийна ефективност и мониторинг на изпълнението съобразно 
заложените цели. 

За изпълнение дейностите по програмата са необходими не само компетенции, но и 
необходимост от работа с различни целеви групи и насочване на различни капиталови 
разходи и разходи за услуги към различни сектори. Екипът от специалисти трябва да осигури 
взаимосвързаност и плановост на месните политики и стратегии в областта на устойчивото 
енергийно развитие. 

Може да бъде проучена възможността за откриване на младежка стажантска програма 
за студенти и/или докторанти под егидата на стратегията без финансиране или финансиране 
по европейски програми за кариерно развитие и др. В Община Варна съществуват отлични 
възможности за това, тъй като на територията на общината се намират три университета, 
източник на такива специалисти – Варненски свободен университет, Технически 
университет – Варна и Икономически университет. По този начин ще се привлече мотивиран 
състав, който може да бъде използван като интелектуален и работен ресурс за подпомагането 
редица оперативни дейности, още повече, че резултатите от плана пряко касаят именно 
младото поколение, което е основен фактор за осигуряване на приемственост на плана. 
  Необходимостта от повишаване на квалификацията на различните ресорни дирекции 
и отдели, имащи отношение към подготовката и изпълнението на проекти за енергийна 
ефективност, адаптацията към климатичните промени и опазването на околната среда, е ясно 
изразена с оглед въвеждането на стратегически и комплексен подход при реализацията на 
местните политики в областта на адаптацията към климатичните промени. 

С прилагането на подходящи обучителни мероприятия на експерти от общинската 
администрация ще бъде преодолян недостиг на: недостиг на достоверна и актуална 
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информация за потенциала на ВЕИ и неговото ефективно оползотворяване, недостига на 
достатъчно знания за ВЕИ технологиите приложими на общинско ниво. 

Постигането на максимална ефективност на устойчиво енергийно планиране 
налага интегрирането на усилията и капацитета на служителите от всички общински 
отдели и дирекции, имащи отношение към този процес, чрез провеждане на обучения 
по енергийно планиране за представители от общинска администрация. 

 Въвеждане и утвърждаване на организационна схема за разпределяне на 
задълженията и отговорностите на ключовите експерти и отдели в общинската 
администрация за планиране, реализация и мониторинг на общинските политики по 
устойчиво енергийно развитие. 

Възможното позициониране на отделните ключови експерти и отдели, при 
изпълнение на дългосрочната Програма за енергийна ефективност на Община Варна 2021г. -
2030 г. е свързано с ясно разпределяне на отговорностите и задълженията в общинска 
администрация - Варна по отношение на: 

- осигуряване на дълготрайни политически отговорности; 
- осигуряване на адекватни финансови средства; 
- установяване на подкрепа от заинтересуваните страни; 
- интегриране на Плана за устойчиво енергийно развитие в ежедневието; 
- осигуряване на добър мениджмънт по време на прилагането; 
- контрол на реализацията; 

  Едно от нещата, при либерализиран енергиен пазар у нас, е възможността 
потребителите сами да избират своя доставчик на енергия. Това ще изисква повече 
внимание от страна на общината при избора на доставчик на енергийни услуги, съобразно 
нуждите и специфичните условия на използване на енергията. От друга страна, това 
предполага по-точно отчитане и мониторинг на енергопотреблението, което ще се 
отрази на текущото планиране. 

Наред с платежния баланс на общината е важен и енергийният баланс, отразяващ 
движението на енергията, произвеждана в общината и „внесената“ отвън, както и 
енергийната консумация по сектори с отчитането на енергийните загуби при производството 
и преноса на енергия.  Отчитането на енергийните „печалби“ вследствие прилагането на 
енергоспестяващи мерки и реализацията на политиката на общината за устойчиво енергийно 
развитие. 
  Прилагането на енергоспестяващи мерки и използването на ВЕИ в община Варна е 
все още ограничено и методиките за отчитане и контрол не са унифицирани. Необходимо е 
да се обърне повече внимание на енергийната независимост и финансовата 
самостоятелност на общинските обекти, заедно със засилване на контролните функции. 
  Планирането и прилагането на енергоефективни мерки е в пряка зависимост от 
повишаването на административния капацитет на общината за разпознаване и 
комплексно прилагане на различни форми и източници на финансиране. Необходимо е 
да се разгледат и използват в максимална степен възможностите на: 

- републиканския бюджет - средствата за изпълнение на целевите годишни програми 
за осъществяване на мерки по ЕЕ, се предвиждат ежегодно в републиканския бюджет, в 
съответствие с възможностите му (чл. 12, ал.4 от ЗЕЕ); 
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- общински бюджет - собствени средства за изпълнение на целеви програми за 
осъществяване на проекти за ВЕИ; 

- заемен капитал - предоставян от финансови институции (банки, фондове, търговски 
дружества), емисии на общински облигационни заеми (ценни книжа), финансов лизинг и др. 

- продажба на единици редуцирани емисии на парникови газове (използвайки 
механизмите на Протокола от Киото и Парижкото споразумение "съвместно изпълнение" и 
"международна търговия с енергии", както и чрез сключване на т. нар. "офсет" сделки); 

- безвъзмездни средства (грант, субсидия) от различни фондове и международни 
програми; 

- публично-частни партньорства (ПЧП), като един от успешните финансови 
инструменти за комбинация между предимствата и интересите на публичния и частния 
сектор. 

Усилията на общината играят водеща роля в създаването на енергийно ефективно 
поведение и трябва да бъдат насочени към осигуряване на максимална ангажираност на 
потребителите, МСП и обществеността. Интелигентното енергийно поведение е свързано с 
повишаване информираността и промяна на ежедневното поведение и култура на всички 
потребители (домакинства, предприятия, организации и др.), което е свързано с планирането 
и осъществяването на дългосрочна и целенасочена комуникационна стратегия от страна на 
Община Варна, с въвеждане на система от местни законодателни мерки и инициативи, 
подпомагащи ефективното използване на енергия, включително и от възобновяеми 
енергийни източници. 
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VII. SWOT Анализ 

 
SWOT анализът, като дефинира действието на вътрешните и външни фактори за 

развитие на общината и възможностите на избор за подходяща стратегия за постигане на 
целите на развитието. При изготвянето на анализа за Община Варна е приложима общата 
матрица за този вид анализ, отразяваща взаимодействието на вътрешните фактори (силни и 
слаби страни) и външните фактори (възможности и заплахи). Анализът следва да очертава 
както проблемите и дефицитите, така и целевите сфери на развитието, които да послужат за 
разработване и обосноваване на стратегическата част на общинския план за развитие. 

Направеният SWOT анализ на условията за провеждане на политика за енергийната 
ефективност и възобновяеми енергийни източници прави ясна съпоставка между силните 
страни и възможностите на региона, от една страна, и опасностите и заплахите, от друга, с 
оглед засилване на възможностите на община Варна за повишаване на енергийната 
ефективност. 

За целите на анализа е изготвена база данни за базисната година – 2005. 
Потреблението на енергия и нивото на въглеродните емисии са подробно разгледани за 
периода 2017 г.-2019 г. с отразяване на междинна година 2010г.  
 

 
Графика 42 Потребление на енергия и нивото на въглеродните емисии за периода  

2005 г.– 2019 г 

 

Данните за енергийното потребление в община Варна показват възходяща тенденция 
на крайното енергийно потребление, обуславяно от няколко фактора: 

 Засилено строителство, включително на нови Търговски и бизнес центрове; 

 Увеличение на постоянно пребиваващите жители на територията на общината; 

 Увеличаване на потреблението от бизнеса и развитието на промишлените зони; 
Подобряване на уличното осветление, изграждането на архитектурно-художествени 
осветления, осветяването на междублокови пространства. 
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СИЛНИ СТРАНИ 

 

Електроенергийна система 

Електроенергийната система, съществуваща на територията на общината, като цяло е 
добре развита. За новите квартали и зони за търговия, както и промишлени зони, които са 
новоприсъединени или предстои да се присъединят към енергийната мрежа са предвидени и 
са налични достатъчни съоръжения.  

Изградена и в процес на доразвитие е газоразпределителната и газопреносна мрежа. 
Тук е налице устойчива тенденция към запазване и увеличаване на дяла на потребление на 
газ за добиване на топлинна енергия от домакинствата и общинската администрация. Нивата 
на потребление са с потенциал за нарастване, поради изградените мрежи на газопреносните 
дружества и възможността за присъединяване на нови потребители в техният обхват. 
Независимо от това газта следва да се разглежда като транзитно гориво, осигуряващо 
прехода към ниско въглеродна икономика. 

Топлинната енергия, въпреки неголемия си дял, има потенциал за ръст, тъй като 
голяма част от общината няма изградена топлофикационна мрежа. В плановете на „Веолия 
Енерджи Варна “ ЕАД е заложено запазване на количеството произведена топлоенергия до 
2030г. но плановете на дружеството предвиждат навлизане в нови пазари, чрез изграждане на 
термопомпи във многофамилни жилищни сгради. Въведени са нови когенераторни 
мощности като старите неефективни са изведени от експлоатация. 
При потреблението на дърва и въглища се наблюдава пълното им излизане от употреба  в 
публичния сектор, който е преминал към използване на газ и топлинна енергия, така, а от 
страна на битовите потребители е прекратена употребата на въглища, а преработена и 
непреработена биомаса се използва едва при 2.4% от домакинствата, което има силен 
положителен екологичен ефект. Очаква се общият процент на консумация да достигне и да 
се стабилизира на ниво около 1% дял от общото енергопотребление. 

Природни ресурси 

Като природни ресурси, на територията на община Варна има възможност за добиване на 
електрическа енергия чрез следните методи: 

 Вятърна енергия 

 Слънчева енергия 

 Геотермална енергия 

 Биомаса 

 

Вятърна енергия 

Стойностите на средната скорост на вятъра поставя общината в Първи клас според 
плътността на мощността на вятъра. Ветровият потенциал на територията на община Варна е 
достатъчен за изграждане на малки ветрови ферми в крайбрежната ивица. За община Варна 
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интерес представлява използването на морския вятър, което се явява по-широкомащабно и 
по-голямо предизвикателство, отколкото използване вятъра на сушата. Огромният му 
потенциал се дължи на значителните морски вятърни ресурси, които са по-силни и 
постоянни от тези на сушата. Тук обаче са налице съществени пречки поради наличието на 
защитена зона – южното крайбрежие и плавателен път в северното крайбрежие. Наличието 
на защитена зона в Натура 2000 – Варненско-Белославското езеро, което буквално 
разполовява територията на общината, до голяма степен възпрепятства използването на 
традиционните хоризонтално-осеви ветрогенератори. Съществува възможност за използване 
на вертикално-осеви генератори в промишлените зони, които са в близост до защитените 
територии. 

Слънчева енергия 

В района на Варна има средно годишно около 2300 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 ккал/см2, а през декември 3,0-3,5 ккал/см2. Годишната сумарна слънчева радиация е 361 
ккал/см2, а годишният радиационен баланс е 152 ккал/см2. Възможният добив е около 
1МWh/год. от 1 kWp фотоволтаици и 3 MWht/год. от 1 kWp слънчеви колектори за битова 
топла вода. Съществува значителен капацитет от покривни площи и открити площи за 
усвояване на този енергиен ресурс.  

Геотермална енергия 

По отношение на геотермалната енергия, Община Варна има едни от най-добрите ресурсни 
показатели в страната. Този капацитет на този етап не е достатъчно усвоен. Прогнозният 
капацитет възлиза на 229 GWh/год. Техническите възможности за използването й са 
свързани основно с използването й за отопление на сгради. Модернистичният подход е 
използването й като подгряващ 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.  

Енергия от биомаса 

Основен източник на биомаса са земеделските култури, отглеждани на територията на 
общината и най-вече отпадъчната слама. Предвид спецификата на Община Варна, този 
ресурс не е особено голям и възлиза на около 13 GWh/год., но към този етап е практически 
неусвоен. Голям е ресурса на RDF приблизително 25% от общото количество отпадъци 
(около 82 000 тона) в изградената през 2015г. инсталация за третиране на отпадъци в с. 
Езерово. Съществува възможността в Община Варна да се приложи комплексен подход – 
изграждане на комбинирани централи, работещи с битови отпадъци, биомаса от земеделски 
култури и природен газ. Тази възможност следва да се разглежда, в светлината на 
въздействието на такива инсталации по отношение на качеството на атмосферният въздух. 
Поради липсата на инвестиционни намерения към момента за подобни големи инсталации и 
неефективността им при изграждане на пазарен принцип, то изграждането на такава до 
крайният срок на програмата 2030г. изглежда малко вероятно. 

Административен капацитет 

Опит на администрацията в изпълнението на проекти с енергийна насоченост.  

Общината има одобрени и изпълнени проекти в областта на енергийната ефективност, като 
сред тях е и проектът за „Интелигентно улично осветление”, обхващащ всички основни 
пътни артерии от висок клас (всички булеварди, пътища от Републиканската пътна мрежа, 
участъка на автомагистрала Хемус), Проект “Бъдеще за нашите деца – пълно енергийно 
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саниране на детски заведения на територията на Община Варна”, проект “Демонстрационно 
обновяване на многофамилни жилищни сгради”, проект “Българо-Норвежко партньорство в 
областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за намаляване 
на вредните газове в публичния сектор в Черноморските общини”, „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.   В процес на одобрение е проект “Подобряване на 
интегрираната енергийна характеристика на сгради общинска собственост, посредством 
прилагането на енергоспестяващи мерки” 

В процес на изпълнение са и мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 
сгради финансирани по  Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради.  Този тип проекти ще се финансират и в бъдеще, като след 2022г. се очаква 
дела на въведени ВЕИ при този тип проекти да бъде повишен.  

На територията на общината е регистриран и клъстер – „Черноморски енергиен клъстер“, 
учреден на 29.08.2011 година в гр. Варна и обединяващ представители на бизнеса и 
неправителствения сектор в областта на енергийната ефективност и възобновяемите 
енергийни източници като работи за намаляване на енергийното потребление, за 
популяризиране на възобновяемите енергийни източници, за устойчиво развитие и 
ефективно управление на енергията в Черноморския регион, както и за повишаване на 
общественото разбиране за ролята и важността на ефективното управление на енергията, 
изпълнение на мерки за намаляване емисиите на въглероден двуокис и стимулиране на 
енергоспестяващите технологии и ВЕИ, водещи съответно до намаляване изменението на 
климата. 

Община Варна изпълнява проект – Плана за действие за „Зелен град“, финансиран от 
европейската банка за възстановяване и развитие. Очакванията на плана, след приемане от 
общинският съвет Община Варна е да заложи стратегически цели за период от 15 години, 
относно адаптация към климатичните промени. Голяма част от заложените нови политики и 
мерки са с пряк ефект при намаляване консумацията на енергия и въвеждане на ВЕИ. 

СЛАБИ СТРАНИ 

Основният недостатък на електроенергийната система на територията на община Варна са 
остарелите и неефективни енергийни мощности, с незадоволителна степен на надеждност 
(технологии и оборудване). Населените места получават захранване на високо и средно 
напрежение, като на места, най-често крайградските части и вилните зони, се явяват 
проблеми с възможностите за захранване на нови товари. Остарелите мрежи и ниската им 
надеждност в някои райони оказват негативно влияние на снабдяването на консуматори в 
рамките на нормативните параметри. Незадоволителна степен на надеждност поради 
физическото и морално остаряване на част от съоръженията и ограничени възможности за 
захранване на нови товари в някои курортни зони поради изчерпания капацитет на 
електроразпределителната мрежа. Липсва достатъчно надеждна информация за 
възможностите за присъединяване на нови ВЕИ мощности особено в частта за 
фотоволтаични инсталации. Действащите текстове на чл. 163д от ЗЕ, възпрепятстват 
изграждането на нови когенерационни мощности над 500 kW. 

Топлоснабдителната мрежа в голямата си част е морално остарялата тръбна мрежа. 
Топлинните загуби от излъчване и пропуски на топлоносител през последните години са 
около 24 % /за 2019 г. с низходяща тенденция/ от произведената топлинна енергия – една 
относително висока стойност, основни причини, за която са недостатъчният брой 
потребители /ниска топлинна плътност/, намаляващата консумация на потребителите, 
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неефективността и лошото качество на топлоизолацията на канално положените 
топлопроводи.  

Пречките пред развитието на енергия, добивана от ВЕИ, са свързани преди всичко с 
административните трудности, пред които се изправят потенциалните инвеститори, както и 
неясната позиция от страна на държавните институции по отношение на провежданата 
политика в сектора. 

Сградният фонд (общинска и държавна собственост) е ремонтиран частично в годините, а 
енергоефективни мерки е необходимо да бъдат прилагани комплексно, за да се получи 
реален икономически и социален ефект. Все още нивата на въведени ВЕИ, при основни 
ремонти и реконструкции е ниско. 

Липсата на средства в енергийните оператори за инвестиции в обновяването или 
рехабилитацията на съществуващата инфраструктура е сериозно предизвикателство пред 
отрасъла. Това важи в най-пълна степен за топлоенергийния оператор, където привличането 
на нови потребители и инвеститори е много затруднено, а тръбната мрежа е физически 
остаряла и амортизирана. В по-малка степен е засегнат електропреносният оператор, но с 
оглед нарастващото електроенергийно производство и потребление, инвестициите в 
електрическата мрежа са задължителни с оглед избягване на усложнения при снабдяването с 
електричество. Общинската администрация и сградният фонд получават субсидии предимно 
чрез проекти, финансирани по някоя от Оперативните програми, или други международни 
инструменти като МФК, ЕИП. 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

Наличие на фондове за стимулиране на енергийната ефективност и внедряване на 
енергоспестяващи мерки. Формиране на бюджет, в Областна администрация – Варна и в 
общинската администрация, за прилагане на МЕЕ в сгради държавна собственост е добра 
предпоставка за подобряване на енергийната ефективност. Приемане на нови политики и 
мерки на национално ниво, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, ще спомогнат 
не само за финансиране на мерки и дейности за енергийна ефективност чрез безвъзмездни 
средства, но и ще подобрят възможностите изграждане на ВЕИ инсталации на пазарен 
принцип. Транспониране на директива ЕС 2018/2001, ще даде възможност за създаване на 
енергийни общности и междусекторна синергия на енергията в Община Варна. 
Прилагане на ПЧП като подобряването на административните процеси и намаляването на 
бюрокрацията, при разглеждането на инвестиционни проекти в сектора, следва да бъде 
приоритет. 
Добри възможности за съчетаване на обучение и научно-изследователска дейност. 
Положителна тенденция за информационни и PR дейности, свързани с политиката за ЕЕ. 
Предизвикване на инвестиционен интерес от страна на български и чуждестранни компании. 
Стратегическата позиция на Варна е предпоставка за осъществяването на големи 
инвестиционни проекти в сектора на енергия, добивана чрез ВЕИ. 

Увеличен интерес към закупуване на жилища и производствени помещения с приложени 
енергоефективни мерки. 

 

 

ЗАПЛАХИ 
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Ограничените финансови възможности на областната и общинските администрации за 
прилагане на мерки за енергийна ефективност са сред постоянните заплахи за подобряване 
на състоянието на електроенергийната система. 

Продължаващото въздействие на пандемията от COVID 19 е фактор, който е с особено 
голямо влияние по отношение на инвестиционните намерения на различните компании. 
Увеличаващата се инфлация, ниският естествен прираст на населението и вече осезаема 
липса на квалифициран персонал в много сфери на икономическият живот, са заплаха за 
нови дългосрочни високо технологични инвестиции на територията на общината. 

Липсата на ясна и дългосрочна в политиката в сферата на енергийната ефективност и 
възобновяеми източници на национално ниво е фактор, който допринася за оттеглянето на 
инвестиционния интерес от сектора. 

1. Общински сгради, дейности и услуги 
Силни страни Слаби страни 

 Газифицирани са общински сгради, 
включително училища и детски градини, 
което води до намаляване на емисиите 

 Недостатъчно намаление на потреблението на 
електрическа енергия (електричеството все още 
е основен енергоносител) и съответно значим 
дял на отделяните вредни емисии в атмосферата 

 Редуцирана е употребата на нафта/газьол 
и е прекратена употребата на биомаса за 
отопление в обществени сгради, което от 
своя страна е предпоставка за намаляване 
на емисиите от ФПЧ-10 и елиминиране на 
източниците на замърсяване 

 Не се използват достатъчно възможностите на 
възобновяемите енергийни източници в сектора 
общински дейности, сгради и услуги. 

 Подобрени са енергийните 
характеристики на сградите, чрез 
въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в общински сгради, на база 
извършени обследвания за енергийна 
ефективност 

 Незадоволително ниво на информираност на 
стопаните/управителите на общински обекти, за 
начините за рационално използване на 
енергията и изпълнение на мерки за икономия 
на енергия 

 Подобрени са енергийните 
характеристики на сградите, чрез 
въвеждане на енергоспестяващо 
осветление 

 Недостатъчно реализирани мерки за енергийна 
ефективност 

  Планирани са за извършване енергийни 
обследвания - първоначални и 
последващи 

Възможности Заплахи 

 Газифициране на общински обекти  
 Инсталиране на системи възобновяеми 

енергийни източници в сгради 
(фотоволтаични инсталации, инсталации 
за БГВ, термопомпи, биомаса, 
когенертори базирани на газ/зелен 
водород) 

 Недобро използване на механизмите за външно 
финансиране и местните добри практики за 
изпълнението на енергоефективни мерки и 
дейности 
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 По-добро използване на финансови 
схеми, подпомагащи въвеждането на 
мерки за енергийна ефективност в 
общинските сгради 

 Слаба подкрепа от страна на централната власт 
в реализирането на енергийни проекти в 
общински сгради 

 Разработване и прилагане на схеми за 
енергийна ефективност и използване на 
ВЕИ в общински дейности и услуги - 
публично-частно партньорство, ЕСКО 
схеми 

 Липса на местни нормативни документи, 
регулиращи подходи и начини за изпълнение на 
енергоефективни мерки в общинските сгради 

 Въвеждане на системи за интелигентно 
енергопотребление и контрол (SMART 
концепции) в общински сгради 

 Незадоволителна гъвкавост и инициатива от 
страна на заинтересованите страни 

 Повишаване на информираността на 
ползвателите на обществените сгради, за 
възможностите за пестене на енергия и 
рационално използване на енергийните 
ресурси 

 Разработване на план-стратегия за 
регулярна реконструкция на системи за 
вътрешно общо осветление в общински 
сгради по критерий технико-
икономическа целесъобразност 

 Риск от неправилно, преждевременно и 
нецелесъобразно ликвидиране на съоръжения с 
голяма остатъчна стойност и добри технико-
икономически показатели 

 Иницииране и участие в Енергийни 
общности 

 Риск от недобра координация между 
участниците в енергийната общност 

 Повишаване на ЕЕ в обществената услуга 
„Електроснабдяване” за обектите 
общинска собственост 

 Риск от недобра координация между трите 
страни – ползватели на сградите, общинска 
администрация и компания енергиен доставчик 

2. Промишленост 
Силни страни Слаби страни 

 Бързо навлизане на газификацията. 
Сигурност при доставките на природен 
газ 

 Обща тенденция за увеличаване на 
енергопотреблението в сектор „Промишленост" 

 Тенденция за стабилизиране на ръста на 
потреблението на електроенергия в 
сектора 

 Технологични пречки при преминаване на някои 
производства на природен газ 

 Повишава се броят промишлени 
предприятия, бизнес и търговски сгради 

 Липса на местни и държавни стимули за 
малките предприятия при използването на ВЕИ 

 Пречки при присъединяването на инсталирани 
ВЕИ мощности за собствено Производство и 
към електро преносната мрежа 
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Възможности Заплахи 

 Въвеждане на ВЕИ - инсталиране на 
фотоволтаични инсталации върху големи 
покривни и сградни площи на 
производствените предприятия, складове, 
търговски и офис сгради и др. 

 Повишаване цените на енергийните ресурси 

 Административно стимулиране на 
промишлеността и бизнеса за използване 
на ВЕИ - информационни кампании, 
данъчни преференции, специализирано 
административно обслужване 

 Висока цена на възобновяемите енергийни 
технологии 

 Въвеждане на енергоефективни стандарти 
за промишлени, бизнес и търговски 
сгради - нискоенергийни, пасивни и 
сгради с нулево потребление на енергия 

 Липса на стимули на национално, регионално и 
местно ниво при използване на възобновяеми 
енергийни технологии 

 Провеждане на информационни кампании 
сред бизнеса за популяризиране 
търговията със зелени сертификати от 
бизнеса 

Забавяне на въвеждането на либерализиран 
пазар на енергийните доставки в национален 
план 

 Повишаване на ЕЕ в обществената услуга 
„Електроснабдяване” за обектите в сектор 
промишленост 

 Риск от недобра координация между трите 
страни – бизнес, общинска администрация и 
компания енергиен доставчик 

 Изграждане на нови когенрационни 
мощности с използване на енергията за 
собствена консумация и/или в рамките на 
енергийни общности. 

 Забавяне на приемането на нови политики и 
мерки на национално ниво 

 Въвеждане на системи за интелигентно 
енергопотребление (SMART концепции) 
и системи за контрол на 
енергопотреблението, автоматизация на 
производствени процеси и др. 

 Висока начална инвестиция спрямо бизнес и 
финансовия капацитет на преобладаващия дял 
стопански субекти 

3. Транспорт 
Силни страни Слаби страни 

 Постепенно намаляване на употребата на 
дизелово гориво в транспорта 

 Нисък темп на намаляване дела на отделяните 
емисии в атмосферата. 

 Увеличаване броя на превозните средства 
в градския транспорт, задвижвани с 
природен газ 

 Използване на стари, амортизирани и съответно 
енергоемки превозни средства за обществени и 
частни нужди 

 Частично изградена инфраструктура за 
зареждане на електромобили 

 Увеличаване на броя на частните автомобили 

Възможности Заплахи 

 Въвеждане на алтернативни горива в 
обществения транспорт. Въвеждане на 
нови тролейбуси с възможност за 
рекуперация.  

 Нужда от значителни капиталовложения. Нужда 
от значително административно въздействие. 
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 Въвеждане на стратегия и техническа 
основа за използване на ВЕИ в 
транспорта и използване на 
електромобили и инфраструктура за тях. 

 Организиране на информационни 
кампании с цел повишаване 
информираността на обществото, за 
предимствата от използване на 
алтернативни горива и електромобили 

 Увеличаване броя на автомобилите, съответно 
емисиите в атмосферата, особено през пиковите 
часове в денонощието и летните месеци от 
годината 

 Изграждане на мрежа от велосипедни 
алеи за улесняване придвижването на 
гражданите като екологичен, евтин и 
здравословен начин на придвижване 

 Недостатъчно развити зарядни станции за 
електромобили за частния транспорт 

 Изграждане на интермодална 
инфраструктура за комбиниран транспорт 
в градска и междуселищна среда 

 Усъвършенстване на системата за 
управление на градския трафик, в това 
число и на обществения транспорт 

 Реализиране на местни 
благоустройствени проекти, имащи пряко 
или косвено отношение към подобряване 
на транспорта и качеството на 
атмосферния въздух 

4. Домакинства. 
Силни страни Слаби страни 

 Въведени енергоефективни мерки в 
жилищни сгради 

 Тенденция за увеличаване на 
енергопотреблението в сектор „Домакинства" 

 Изградена газопреносна мрежа с 
незапълнен капацитет 

 Обща тенденция за увеличаване на отделените 
въглеродни емисии 

 Изграден топлопреносна мрежа за 10% от 
жилищата на Община Варна. 

 Запазване дела на използваната топлинна 
енергия от "Веолия Енерджи Варна " ЕАД 

 Двама независими лицензианти за 
доставки на газ 

 Лоши топло - физически характеристики на 
панелните жилища и на по-старите едно - и 
многофамилни сгради 

 Възможна диверсификация на доставките 
на газ 

 Използване на отоплителни уреди за 
непреработена биомаса 

 Подобрени финансови възможности и 
улеснен достъп до финансиращи 
програми и инструменти 

 Ниска рентабилност на топлинната енергия 

 Недостатъчна организираност на собствениците 
на жилища 

Възможности Заплахи 

 Прилагане на мерки за енергийна 
ефективност с висок дял на ВЕИ при 
еднофамилни и многофамилни жилища 

 Трудности при организиране на обитателите в 
многофамилните жилищни сгради 
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 Инсталация на слънчеви панели за БГВ 
при многофамилни и еднофамилни 
сгради 

 Използване на високоефективни уреди за 
отопление на преработена биомаса в 
еднофамилни и многофамилни жилища  Трудности при използване на общи главни 

трасета от лицензиантите за доставка на газ  Разработване и внедряване на система за 
ежегодна актуализация на изразходваните 
количествата горива за битово отопление 

 Изграждане на фотоволтаични централи 
върху покривите на еднофамилни и 
многофамилни сгради 

 Административни трудности при 
присъединяване на фотоволтаични централи.     

 Популяризиране на възможностите за 
използване на възобновяеми енергийни 
източници и възможните мерки за 
енергийна ефективност в домакинствата 

 Оптимизиране на топлофикационната 
преносна мрежа и намаляване на 
топлинните загуби. Включване на 
окрупнени инсталации соларни модули  
БГВ към топлопреносната мрежа 

 Недобра координация между отделните 
домакинства помежду си и с 
топлофикационната компания. Нужда от 
разработване на технически и юридически 
мероприятия за регламентиране на търговските 
отношения.  Развитие на газоразпределителната мрежа 

и създаване на условия за повишаване 
дела на включените към нея домакинства 

 Въвеждане на нови енергоефективни 
стандарти при строителство на жилищни 
сгради - нискоенергийни, пасивни и 
сгради с потребление близко до нулевото.  

  Висока начална инвестиция спрямо 
покупателната способност на населението. 
Недобра информираност.    

 Въвеждане на системи за интелигентно 
енергопотребление (SMART концепции*) 
и системи за контрол на 
енергопотреблението, автоматизация на 
производствени процеси и др. 

 Повишаване на ЕЕ в обществената услуга 
„Електроснабдяване” за обектите в 
битовия сектор 

 Риск от недобра координация между трите 
страни – домакинства, общинска администрация 
и компания енергиен доставчик 

5.Институционален капацитет 
Силни страни Слаби страни 

 Наличие на експерти и ресурс в 
Общинска администрация за подготовка 
и реализация на дългосрочни проекти 

 Недостатъчен дял от общинския бюджет за 
вложения за прилагането на ЕСМ 

 Сформиран консултативен съвет за 
устойчиво енергийно развитие при ТУ 
Варна с участието на Община Варна. 

 Ограничено прилагане на енергоспестяващи 
мерки и използване на ВЕИ; 
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 Ежегодно провеждане на информационни 
кампании и инициативи за промяна на 
енергийното поведение на населението 

 Осъзната роля на месната власт като 
модел на енергийно ефективно поведение 

Възможности Заплахи 

 Наличен експертен капацитет за 
сформиране на екип за генериране, 
анализ на информация, планиране, 
реализация и контрол на мерките за 
енергийна ефективност 

 Рискове при избора на доставчик на енергийни 
услуги 

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

 Провеждане на обучения по енергийно 
планиране за представители на отдели и 
дирекции в общинската администрация 

 Риск от недобра координация между 
общинската администрация, университетите и 
мотивираните изявени млади специалисти 

 Въвеждане и утвърждаване на система за 
разпределяне на задълженията и 
отговорностите на структурни звена в 
общинската администрация за планиране, 
реализация и мониторинг на местни 
политики по енергийна ефективност 

 Разработване на система за стимули за 
местни организации и институции, върху 
чиято консумация на енергия може да 
влияе (образователни и културни 
институции, общински предприятия и 
др.) 

 Разкриване на стажантска програма за 
млади специалисти с цел използването им 
като интелектуален и работен ресурс 

  Изпълнение на стратегическите цели 
заложени в проект План за действие 
„Зелен град“ 

 Риск от недобра координация между  

заинтересованите страни при изпълнение на 
стратегическите цели и действия по плана 

Таблица 48 SWOT Анализ 

* Smart концепции – въвеждане на сграден мениджмънт, изграждане на 
нискоенергийни сгради и пасивни сгради. 
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VIII. ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ 

Във връзка изпълнение на настоящата стратегия ясно община Варна ясно дефинира 
следните приоритети мерки и цели: 

Приоритет 1: Рехабилитация, модернизация и изграждане на инфраструктура, 
осигуряваща условия за устойчив растеж и заетост 

Цел 1.1. Разработване и прилагане на  мерки за енергийна ефективност в общинския 
сграден фонд и публичните общински обекти: 

Мерки: 

1. Извършване на енергийни одити и сертифициране на сгради – общинска собственост, 
които попадат в обхвата на ЗЕЕ; 

2. Извършване на повторни енергийни обследвания, след прилагане на ЕСМ и издаване на 
удостоверения за енергийни спестявания. 

3. Поетапно извършване на енергийни одити на водогрейни котли и климатични инсталации 
в общински сгради, подлежащи на проверка за енергийна ефективност, съгл. чл.27 /1/ и чл.28 
/1/ от ЗЕЕ и на еднократна оценка за състоянието, съгл. чл.30 от ЗЕЕ; 

4. Оценка за съответствие по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ със съществените изсквания към 
строежите на инвестиционни проекти на общински обекти  съгласно  чл. 142 , ал.9 от ЗУТ; 

5. Поетапно изпълнение на предвидените в докладите от обследванията енергоспестяващи 
мерки – ясли, детски градини, училища, социални и здравни заведения и административни 
сгради; 

6. Пилотно въвеждане на система за енергиен мониторинг на енергийните спестявания на 
сградите общинска собственост; 

7. Разработване на иновативни проекти за нискоенергийни или пасивни сгради – общинска 
собственост. 

Цел 1.2. Прилагане на енергийна ефективност в жилищните сгради на територията на 
Община Варна; 

Мерки:  

1. Изпълнение на консултативни и информационни механизми за популяризиране на мерки 
за енергийна ефективност в жилищния сектор по проекти финансирани от ЕС; 

2. Административна и техническа взаимопомощ при участие на жилищните сгради в 
проекти, финансирани от европейски и донорски програми за повишаване на енергийната 
ефективност; 

3.Извършване на енергийни одити на жилищните сгради на територията на Община Варна, 
които попадат в обхвата на ЗЕЕ. 

4. Поетапно изпълнение на предвидените в докладите от обследванията енергоспестяващи 
мерки на жилищните сгради 
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5. Разработване и внедряване на информационен портал за популяризиране на мерките за 
енергийна ефективност, насочен към собственици и асоциации на собственици в 
многофамилни жилищни сгради. 

Цел 1.3. Интелигентно улично осветление на гр. Варна: 

Мерки: 

1. Поетапно изграждане на енергоспестяващо улично осветление, въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност; 

2. Въвеждане на система за автоматизирано управление на уличното осветление. 

Цел 1.4. Извършване на топлофикация и газификация на общински обекти и жилищни 
сгради 

Мерки: 

1. Съвместни проучвания с газоразпределителните дружества на територията на Община 
Варна за възможностите относно свързването на обекти общинска и държавна собственост 
към газопреносната мрежа и тяхното присъединяване 

2. Съвместни проучвания с газоразпределителните дружества на територията на Община 
Варна за възможностите за свързването на жилищните сгради към газопреносната мрежа и 
тяхното присъединяване 

3. Съдействие на общинската администрация относно прилагане на инвестиционните 
програми на газоразпределителните дружества на територията на гр. Варна. 

4. Съвместни проучвания с топлофикационните дружества на територията на Община Варна 
за възможностите за реконструкция на крайни системи – абонатни станции, 
топлофикационни контури, системи за отчитане на консумацията в жилищни сгради с цел 
подобряване на ЕЕ на услугата топлофикация 

5. Извършване на проучвания за възможностите за въвеждане на когенарционни системи 
базирани на водород/биогорива включтелно и създаване на енергийни общности 

Цел 1.5. Повишаване на енергийната ефективност при консумацията на електро 
енергия 

Мерки: 

1. Съвместни проучвания с Енергийните доставчици за възможностите реализирането на 
технически мерки за повишаване на ЕЕ в обществената услуга „електроснабдяване”; 

2. Създаване на административно стимулиране и административна подкрепа за съвместни 
разработки на енергоефективни технически решения. 

Приоритет 2: Развитие на системи за устойчива градска мобилност 

Цел 2.1. Повишаване на енергийната ефективност на обществения транспорт 

1. Подмяна на тролейбусите с по - нови модели, които са по ефективни и комфортни 
/обновяване на тролейбусния парк/; 
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2. Обновяване на подвижния състав; 

3. Проучване на възможностите за използване на хибридни тролейбуси с цел възможност за 
оптимизиране на трасета; 

4. Проучване на възможностите за реконструкция на токоизправителни подстанции на 
тролейбусния транспорт за осигуряване на възможност за използване на рекуперативна 
енергия и отдаването и в мрежата като „зелена”   

Цел 2.2. Надграждане на система за ефективно управление на трафика 

Мерки: 

1. Изграждане на център за управление на масовия градски транспорт; 

2. Разширяване на BRT коридора; 

3. Подобрения на крайни спирки и рехабилитация на пътната настилка, облагородяване на 
пешеходни зони и местата за изчакване на превозните средства; 

4. Подобрения в производствено – техническата база на „Градски транспорт” ЕАД; 

5. Реализиране на мерки за подобряване на достъпността. 

Цел 2.3. – Създаване на условия за алтернативни начини на придвижване и нова 
култура на градска мобилност 

Мерки:  

1. Изграждане на съоръжения за колоездене; 

2. Проучване на възможностите за насърчаване използването на градският транспорт; 

3. Разширяване на инфраструктурната система от зареждащи колонки за електромобили;  

4. Организиране на срещи с големите фирми за таксиметрови услуги и разработването на 
стратегия за използването на електромобили за таксиметров транспорт. 

Цел 2.4. Оптимизиране на транспортната инфраструктура и насърчаване развитието на 
екологично чист градски обществен транспорт. 
Мерки: 

1. Поддържане и разширяване на „Синя зона”; 

2. Изграждане на многоетажни паркинги в компактния град и туристическите комплекси. 

Приоритет 3: Увеличаване на дела на произведената и потребената енергия от 
възобновяемите енергийни източници на територията на Община Варна 

Цел 3.1. Повишаване на дела на потребената възобновяема енергия в публичния сектор 
Мерки:  

1. Инсталиране на измервателни сензори за вятърна, слънчева енергия и др. ВЕИ на ключови 
места в градските зони за изследване на наличния ресурс. Обработка на набраните данни за 
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потенциала на възобновяема енергия за точно обобщаване и анализ. Картиране на наличния 
ресурс; 

2. Провеждане на подробен анализ за всяка отделна общинска сграда или площи за 
потенциала за изграждане и типа на собствени ВЕИ. Инсталиране на системи, използващи 
ВЕИ в сгради – общинска собственост – соларни инсталации, фотоволтаични инсталации, 
термопомпи, биомаса, геотермални води и др. 

3. Провеждане на подробен анализ за шумово натоварване от малки (до 2 kW, до 30dβ) 
ветрогенаратори в урбанизираните територии. 

Цел 3.2 – Повишаване на дела на използването на ВЕИ в частния сектор и насърчаване 
на бизнес инвестициите в Община Варна 

Мерки: 

1. Популяризиране на законовите норми, съгласно ЗЕВИ. 

2.Провеждане на информационни кампании за популяризиране използването на 
възобновяеми енергийни източници в частни жилищни сгради и производствени 
предприятия; 

3.Създаване на административно стимулиране и преференциални процедури за използването 
на ВЕИ; 

4. Инсталиране на фотоволтаични централи и слънчеви колектори на територията на Община 
Варна; 

5. Проучване на възможностите за производство на енергия от преработка на отпадъци и 
утайки от пречиствателни станции; 

6. Проучване на възможностите за използване на биомаса/биогорива/водород в малки и 
средни предприятия, като източник на енергия; 

7. Създаване на енергийна информационна база за инсталираните ВЕИ; 

8. Подготовка за привеждане на местното законодателство в съответствие с националното и 
по специално свързаното с транспонирането на директива ЕС 2018/2001.  

Цел 3.3. Подготовка и изпълнение на краткосрочни и дългосрочни програми за 
насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници, съгласно 
ЗЕВИ. 

1. Определяне на потенциала по видове ресурси за производство на енергия от ВЕИ на 
територията на Община Варна; 

2. Проучване възможностите за прилагане на иновативни решения в областта на ВЕИ, в 
сгради съвместно със други заинтересовани страни. 

Приоритет 4: Повишаване на управленския капацитет на заинтересованите страни и 
подобряване информираността на населението за програмите за енергийна 
ефективност, възможностите за финансиране и използването на ВЕИ. 
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Цел 4.1. Извършване на местна образователно – информационна кампания за 
населението, браншовите организации и бизнеса 

Мерки: 

1. Организиране на ежегодни информационни кампании сред заинтересовани лица за 
популяризиране на мерки за енергийна ефективност/Дни на интелигентната енергия/; 

2. Разработване на ефективни информационни модели за популяризиране на европейското, 
национално и местно законодателство в областта на енергийната ефективност; 

3. Публично – частно партньорство при провеждането на обучителни и информационни 
кампании в областта на енергийната ефективност; 

4 Разработване на проекти за внедряване на иновативни технологии в елементите на 
градския дизайн – перголи, беседки, открити сцени, улично осветление и др., за прилагане на 
ВЕИ, включително и системи за съхранение на енергията. 

Цел 4.2. Партньорство с висшите учебни заведения, лаборатории и научно 
изследователски центрове и други по проблемите на енергийната ефективност 

Мерки: 

1. Съвместно разработване на проекти за финансиране от ЕС и международни донорски 
програми в областта на енергийната ефективност и използването на ВЕИ.; 

2. Провеждане на съвместни информационни кампании сред учащи, подрастващи и граждани 
за популяризиране на мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ; 

3. Използване на административния капацитет на научно изследователските центрове за 
решаване на проблемите на енергийната ефективност и изучаване на ползите относно 
използването на ВЕИ. 

Всеки един от посочените приоритети е дългосрочен с хоризонт 2030г. Целите и 
мерките ще се разглеждат в светлината на програмните периоди, като за краткосрочни цели и 
мерки ще се считат тези, които попадат в рамките на периода 2021-2024г., за средносрочни 
тези, които попадат в рамките на периода 2025-2028г. и дългосрочни  - тези с действие до 
2030г. 
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IX. ФИНАНСОВА РАМКА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА 2021 - 2030г. 

 
Финансовата рамка на Програмата за енергийна ефективност на Община Варна се 

базира на възможностите за осигуряване на собствени финансови средства от общинския 
бюджет и привличане на външни ресурси. 

Възможна е комбинация между два и повече ресурса с цел успешна реализация на 
мерките. 

1. Собствени средства от Общинския бюджет 

Възможностите за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в рамките на 
общинския бюджет се ограничават до бюджетиране на средства за прилагане на мерки за 
енергийна ефективност на образователната и социалната инфраструктура и уличното 
осветление. Средства от общинският бюджет могат да бъдат заделяни и за образователни 
кампании сред населението, както и съвместни инвестиции при прилагане на различни 
форми на Публично частно партньорство. 

2. Оперативни програми 

Европейската общност осигурява финансовите средства за постигането на основните 
цели на своята регионална политика, някои от които са дефинирани в самия Договор за 
Европейския съюз, основно посредством Структурните фондове (СФ). Това е обобщаващото 
наименование за няколко различни фонда, създадени по различно време и с различна цел от 
ЕС. Всеки от тях има своя специфична област, макар че те работят съвместно. Когато се 
говори за СФ е важно е да се има предвид, че обхватът на това понятие се променя в хода на 
времето.  

Политиката на сближаване на Европейския съюз или Кохезионната политика е 
заложена в Договора за функционирането на ЕС (член  174) и има за цел да ускори 
икономическото и социално сближаване, като ограничи неравенствата по отношение на 
развитието на различните региони. Политиката е насочена към ключови области, което ще 
помогне на ЕС да посрещне предизвикателствата на XXI век и да остане конкурентоспособен 
в световен план. Бюджетът й традиционно възлиза на над 30% от съответната многогодишна 
финансова рамка на ЕС, като за 2021-2027 г., средствата за политиката на сближаване са в 
размер на над 330 млрд. евро. 

 
За периода 2021-2027 г, Кохезионната политика има 5 основни цели: 
 
По-интелигентна Европа— чрез иновации, цифровизация, икономическа промяна и 

подкрепа за малките и средните предприятия; 
По-зелена и безвъглеродна Европа— чрез прилагане на Парижкото споразумение и 

инвестиране в енергийния преход, възобновяемите енергийни източници и борбата с 
изменението на климата; 

По-добре свързана Европа— със стратегически транспортни и цифрови мрежи; 
По-социална Европа— изпълнение на европейския стълб на социалните права и 

подкрепа за качествената заетост, образованието, уменията, социалното приобщаване и 
равния достъп до здравеопазване; 

Европа по-близо до гражданите — подкрепа за местните стратегии за развитие и 
устойчивото градско развитие в ЕС. 

Кохезионната политика се реализира в държавите членки, посредством структурните 
и кохезионния фондове на ЕС. 
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Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) е един от основните финансови 

инструменти на европейската политика на сближаване. Предназначението му е да спомага за 
смекчаване на различията в степента на развитие на европейските региони и да намалява 
изоставането в развитието на най-необлагодетелстваните региони 

Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) инвестира в хората с акцент върху 
подобряване на възможностите за заетост и образование в целия Европейски съюз. Освен 
това той цели да подобри положението на най-уязвимите лица, за които съществува риск да 
изпаднат в бедност. ЕСФ следва да подобри възможностите за заетост, да засили социалното 
приобщаване, да се бори срещу бедността, да насърчава образованието, уменията и ученето 
през целия живот и да разработва политики за активно, всеобхватно и устойчиво 
приобщаване. 

Кохезионният фонд (КФ) предоставя финансова подкрепа за проекти в областта на 
околната среда и на трансевропейските мрежи в сферата на транспортната инфраструктура. 
Кохезионният фонд е предназначен за държавите членки, чийто брутен национален доход 
(БНД) на глава от населението е под 90 % от средния за ЕС. Той има за цел да намали 
икономическите и социални различия и да насърчи устойчивото развитие. 

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) оказва помощ на рибарите в 
прехода към устойчив риболов, подкрепа за крайбрежните общности за диверсифициране на 
техните икономики. Финансират се проекти, които създават нови работни места и 
подобряват качеството на живот в крайбрежните области на Европа 

Държавите членки определят своите цели и приоритети за финансиране чрез 
кохезионната политика на ЕС, посредством споразумение за партньорство. Това е документ, 
който очертава основните инвестиционни сфери и дейностите за постигане на устойчив, 
приобщаващ и интелигентен растеж. Споразумението се разработва при спазване на 
принципите на партньорство и прозрачност, осигуряващи участие на социално-
икономическите партньори, местните власти, неправителствените организации, 
академичната общност и гражданите. Споразумението за партньорство е ясен план за 
инвестиции и реформи, които ще допринесат за устойчив икономически растеж и 
повишаване качеството на живот. Дейностите, предвидени в него, са основата за 
ефективното и качествено използване  на структурните и кохезионния фоднове. 

Оперативните програми (за периода 2021-2027 г. ще се използва само термина 
„програми“) детайлизират споразумението за партньорство на секторно и/или регионално 
ниво. Представляват подробни планове, в които държавите членки определят как ще бъдат 
изразходвани средствата от структурните и кохезионния фондове по време на програмния 
период. Те могат да се изготвят за определен регион или за национална тематична цел 
(например „Околна среда“). За целите на териториално сътрудничество в ЕС се изготвят 
трансгранични и междурегионални оперативни програми. Държавите членки представят 
своите оперативни програми въз основа на споразумението си за партньорство, като в тях се 
посочват към кои от 5-те основни цели на политиката са насочени и какво финансиране се 
предвижда.   

България навлиза в третия си програмен период на изпълнение на Кохезионната 
политика на ЕС, след 2007-2013 г. и 2014-2020 г. В рамките на следващия период, страната 
ни ще разполага с със средства за инвестиции по линия на политиката на сближаване в 
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размер на 9 млрд. евро. Целите и приоритетите изведени в споразумението за партньорство 
ще се реализират посредством следните програми: 

Програма „Развитие на регионите“ 
Програма за конкурентоспособност и иновации на предприятията 
Програма „Околна среда“ 
Програма „Транспортна свързаност“ 
Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 

трансформация 
Програма за образование 
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 
Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 
Програма „Техническа помощ“ 
Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 

 
Програми с пряко въздействие върху целите заложени в Програмата за енергийна 

ефективност на община Врана 2021-2030г. 
 
Програма „Развитие на регионите“ 

Индикативни мерки за подкрепа: 
- Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност; 
- Енергийна ефективност; 
- Устойчива градска мобилност; 
- Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства; 
- Общински жилища; 
- Култура и спорт; 
- Туризъм; 
- Здравна и социална инфраструктура, вкл. детски ясли; 
- Образователна инфраструктура (вкл. детски градини) и професионално обучение; 
- Качествена и безопасна околна среда; 
- Културно-историческо наследство; 
- Други дейности, допустими по ЕФРР и идентифицирани от проектните партньори въз 

основа на подход „отдолу -нагоре“, при спазване на определена процедура за демаркация с 
други оперативни програми. 

 Допустими бенефициенти: 
- Държавни органи, областни администрации и общински власти; 
- Представители на гражданското общество - неправителствени организации, 

организации на работодатели, синдикати, фондации; 
- Бизнес - представители на големи предприятия, представители на малки и средни 

предприятия и др.; 
- Научна общност - представители на университети, Българска академия на науката, 

Селскостопанската академия и др. 
Десет от общините в България са разпределени  в 4 градски клъстера, с определен 

конкретен финансов ресурс : 
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1. Северозападен район (СЗР)- Видин и Плевен – дял от 21.82 % от ресурса на Ос 
1; 

2. Северен централен (СЦР) и Североизточен район (СИР) - Русе, Велико 
Търново и  Варна- дял от 23.53% от ресурса на Ос 1; 

3. Югоизточен (ЮИР) и Южен централен райони (ЮЦР)- Бургас, Стара Загора и  
Пловдив- дял от 21.62% от ресурса на Ос 1; 
4. Югозападен район (ЮЗР)- София и Благоевград -дял от 33.02% от ресурса на 

Ос 1. 
Програма „Околна среда“ 

Допустими мерки: 
- Изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура въз основа на РПИП, 

приоритетно в агломерации с над 10 000 екв.ж., а при наличен финансов ресурс и в 
агломерации с между 2 000 и 10 000 екв. ж.; 

- Инфраструктура свързана с управлението на битовите отпадъци (рециклиране и 
намаляване на количествата на депонираните отпадъци), масово разпространени отпадъци, 
биоотпадъци, в т.ч. хранителни отпадъци, строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване; 

- Опазване/ възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното 
разнообразие; 

- Превенция и управление на риска от наводнения и засушаване, свлачища и горски 
пожари; 

- Намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление; 
- Намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта – насърчаване на 

електромобилността чрез изграждане на инфраструктура за екологосъобразни превозни 
средства, насърчаване поетапната подмяна на остарелия автомобилен парк с електрически 
автомобили, въвеждане на зони с ниски емисии; 

- Зелени мерки в градска среда, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“ и др. 
  

Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна 
трансформация  

Мерки за подкрепа: 
- Разширяване обхвата на предучилищното и начално образование; 
- Подкрепа за талантливи деца и ученици с изявени дарби; 
- Мобилност и проходимост в отделните етапи на образование; 
- Подкрепа за иновативни учебни програми, иновативни класни стаи и иновативни 

училища и др.; 
- Дейности в подкрепа на ПОО на национално и регионално ниво; 
- Ограмотяване на възрастни; 
- Валидиране на знания, умения и компетентности; 
- Преход към дуална форма на обучение във висшето образование; 
- Кариерно ориентиране на студентите, и професионална подготовка; 
- Обновяване и модернизация на учебни програми в приоритетни професионални 

направления и др.; 
- Модернизиране на научноизследователската инфраструктура и оборудване; 
- Подкрепа за пазарно ориентирани приложни научни изследвания; 
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- Разпространение и трансфер на научни резултати за проекти по стълб II на Хоризонт 
Европа, получили печат за високи постижения и др. 

  
Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията 

Дейности за подкрепа: 
- Стимулиране на сътрудничеството между научноизследователските институции и 

индустрията за засилване на технологичния трансфер и комерсиализацията на резултатите от 
съвместната работа; 

- Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в 
предприятията; 

- Насърчаване на иновативни услуги; 
- Изграждане и развитие на дигитални иновационни хъбове и др.; 
- Дейности, насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 

предприятията; 
- Подкрепа за предприятията за инвестиции в използването на алтернативни суровини, 

използването на рециклирани материали като суровини и повторната употреба на материали; 
- Насърчаване преминаването към по-устойчиви производствени процеси с минимална 

употреба на химикали и вредни субстанции и др.; 
- Създаване на условия за ускорено изграждане на нови или развитие на съществуващи 

индустриални зони;  
- Изпълнение на подхода ВОМР. 
  

Програма „Транспортна свързаност“ 
Допусти мерки: 
- Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на 

сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци; 
- Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната“ 

Трансевропейска транспортна мрежа; 
- Разширяване на метрото в София, включително закупуване на подвижен състав; 
- Създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна 

система на София; 
- Изграждане и реконструкция на гарови комплекси по протежение на главните 

железопътни линии; 
- Изграждане и модернизация на железопътни връзки с летища, електрификация и 

внедряване на сигнализация и телекомуникации, развитие на жп възли; 
- Развитие на информационни системи в транспорта надграждащи съществуващите 

системи и системите в процес на изграждане; 
- Доставка на мултифункционални плавателни съдове; 
- Модернизация и изграждане на съоръжения за повишаване на безопасността на 

транспорта и опазване на околната среда, включително пристанищни съоръжения за 
безопасен, ефективен и сигурен вътрешно- воден и морски транспорт 

  
Бенефициенти по програмите са: публични институции - министерства, агенции; 

общини и сдружения на общини; НПО; сдружения с нестопанска цел; университети; 
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сдружения на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради, частни и 
юридически лица. 

3. Национален план за възстановяване и устойчивост 
Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства 

икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-
19. В преследването на тази цел плана включва набор от мерки и реформи, които не само да 
възстановят потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият и повишат. Това от 
своя страна ще позволи в дългосрочен план да бъде постигната стратегическата цел за 
конвергенция на българската икономика и нивата на доходите със средноевропейските. 
Същевременно, Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката 
в контекста на амбициозните цели на Европейския зелен пакт. 

Зеленият преход заема водещо място в План за възстановяване и устойчивост на 
Република България, като концентрира 45.8% от общите предвидени разходи, при заложен 
минимум от 37% от регламента на Европейската комисия. 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. 

 

4.  Международни програми и инициативи 
 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП).  
На основата на подписан меморандуми за разбирателство за изпълнението на 

Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и изпълнението на 
Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. По силата на това сътрудничество 
страната ни ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие 
и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Република 
Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.  

 
Европейската програма Climate-KIC. 
Climate-KIC е общност на знанието и иновациите (ОЗИ), която работи за ускоряване на 

прехода към общество с нулеви въглеродни емисии и устойчиво на климата. 
С подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии, фонда подкрепя 

иновации, които помагат на обществото да смекчи и да се адаптира към изменението на 
климата. 

   

5.  Финансови механизми 
 
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” /ФЕЕВИ/ 

ФEE е създаден е по силата на ЗЕЕ с цел финансиране на дейностите по повишаване на 
енергийната ефективност. Фондът работи от 1 септември 2005 г. Основен принцип в 
управлението на ФЕЕ е публично-частното партньорство. В качеството си на посредник на 
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пазара, ФЕЕ съчетава в една организация:  технически капацитет за разработване на проекти 
и капацитет за финансово структуриране.  

ФЕЕ има статут на юридическо лице със седалище в София. Оказва възмездна 
финансова помощ за атрактивни за финансиране проекти за ЕЕ на бенефициенти: общини, 
фирми, асоциации на потребители на енергия, малки фирми и физически лица, финансово-
кредитни институции (банки) чрез своите финансови продукти: 

− отпускане на заеми и/или предоставяне на частични гаранции по кредити, 
отпускани от други финансово-кредитни институции 
− безвъзмездна техническа помощ по подготовката на проекти за енергийна 
ефективност. 
ФЕЕ управлява  разнообразен портфейл от инвестиционни проекти по отношение на 

обхванатите сектори и поетите рискове, при условие, че  проектите включват инвестиции, 
допринасящи за подобряването на енергийната ефективност в: сгради, промишлени процеси, 
комунални обекти и съоръжения и други случаи на крайно потребление на енергията. 

Всички проекти за енергийна ефективност, одобрени и подпомагани от ФЕЕ, трябва да 
отговарят на следните изисквания: 

− да внедрява утвърдена технология  
− стойността на проекта да бъде между 30 хил. лв. и 3 млн. лв.  
− дяловото участие на кредитополучателя да е не по-малко от 10% при съвместно 
кредитиране "ФЕЕ - търговска банка" и 25% при самостоятелно кредитиране от ФЕЕ  
− срок на възвръщаемост до пет години.   
Необходимо условие за успешно кандидатстване на проекти във ФЕЕ е наличието на 

детайлно енергийно обследване, позволяващо енергиен анализ и избор на 
енергоспестяващите мерки. 
 
Фонд за органите на местното самоуправление в България (Фонд ФЛАГ). 

В рамките на съвместна кредитна линия с ЕИБ подкрепя инвестиции в модернизиране 
на градски зелени площи и открити публични пространства, подобряване на устойчивия 
градски транспорт и обновяване и реконструкция на обществени сгради (училища, здравни 
центрове, административни сгради). Освен това, Фондът ще насочи усилията си към 
модернизиране на основна дребномащабна общинска инфраструктура (улична мрежа, 
питейна вода, канализация) и мерки за приспособяване към изменението на климата. 
Националният Доверителен ЕкоФонд (НДЕФ) 

Националният Доверителен ЕкоФонд е независима институция, която се ползва с 
подкрепата на българското правителство. 

Националният Доверителен ЕкоФонд финансира проекти в четири приоритетни 
области: 

 Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото 

 Намаляване замърсяването на въздуха 

 Опазване чистотата на водите 

 Опазване на биологичното разнообразие 

Програма ИнвестЕС (2021-2027) 
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   Програмата ИнвестЕС ще е с период на действие между 2021 и 2027г. и ще бъде 
основният инструмент на ЕС за подкрепа на инвестиции и достъп до финансиране в ЕС. 
ИнвестЕС ще наследи Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) – “Планът 
Юнкер", основавайки се на добития опит, като същевременно са предложени подобрения, между 
които интегрирана структура за управление и изпълнение на всички централизирани финансови 
инструменти и ЕФСИ. Целта е програмата да събере под един покрив множеството финансови 
инструменти на ЕС, които в момента са в подкрепа на инвестициите в ЕС, като прави 
финансирането на инвестиционни проекти в Европа по-опростено, по-ефективно и по-гъвкаво. 
Част от програмата е фондът ИнвестЕС, който ще предоставя гаранция от бюджета на ЕС за 
подкрепа на инвестиции и достъп до финансиране в ЕС. Амбициозната цел на програмата е да 
задейства поне 650 млрд. евро допълнителни инвестиции чрез предоставяне на гаранция от 38 
млрд. евро от бюджета на ЕС, като потенциалните партньори по изпълнението ще допринесат с 
най-малко 9.5 млрд. евро допълнителни средства (от които 75% от Европейската инвестиционна 
банка (ЕИБ)). Предложенията за проекти от всички държави - членки на ЕС се конкурират при 
едни и същи условия. 

План за инвестиции за устойчива Европа 

  Планът за инвестиции за устойчива Европа е стартиран на 14ти Януари 2020. Той е 
инвестиционният стълб на Европейската “зелена” сделка. Основната му цел да мобилизира най - 
малко 1 трилион евро частни и публични инвестиции в „устойчиви“ проекти през следващото 
десетилетие чрез бюджета на ЕС и свързаните с него инструменти. Тази сума за финансиране на 
"зеления" преход ще се постигне чрез средства в рамките на дългосрочния бюджет на ЕС, една 
четвърт от които ще бъдат предназначени за цели, свързани с климата. Планът ще привлече 
допълнително частно финансиране чрез механизма на бюджетната гаранция на ЕС по 
програмата ИнвестЕС. Като част от Европейската зелена сделка Европейската комисия ще 
създаде отворена платформа “Renovation wave”, обединяваща сградния и строителния сектор, 
архитекти, инженери и местни органи от целия ЕС. Целите на платформата са обмен на опит и 
добри практики, стимулиране на диалога между всички заинтересовани страни, развитие на 
нови възможности за финансиране и нови технологични решения, информационни кампании, 
насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в сградите и обединяване на усилията за 
саниране, за да се извлекат ползи от икономиите от мащаба. Особено внимание ще бъде 
обърнато на санирането на социалните жилища, за да се помогне на домакинствата, които 
изпитват затруднения при плащането на сметките си за енергия.  

Европейската инвестиционна банка 

 Банката осигурява финансиране, предназначено за действия в областта на климата и 
устойчивостта на околната среда.   

Европейската банка за възстановяване и развитие 
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 Банката осигурява финансиране, предназначено за действия в областта на климата и адаптация 
към изменението на климата.    

Европейски фонд за енергийна ефективност 
  Европейският фонд за енергийна ефективност (EEEF) е иновативно публично-частно 

партньорство, чиято цел е смекчаване на изменението на климата чрез пазарно финансиране 
в страните-членки на ЕС. Началната капитализация на фонда е 265 млн. €, предоставени от 
Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Каса Депозити и Престити и 
Дойче банк (спонсори на фонда). За своята Програма за техническа помощ фондът е получил 
финансиране от програмата ELENA в рамките на програмата на ЕС Хоризонт 2020.  EEEF 
преследва своите цели по опазване на околната среда чрез предлагане на финансиране за 
(категории проекти):  

- подобряване на енергийната ефективност;  
- проекти за производство на възобновяема енергия с малка мощност; - чист градски 

транспорт. на (бенефициенти):  
- общински, местни и регионални власти или  
- публични и частни лица, действащи от името на тези власти (предприятия за комунални 

услуги, предприятия за обществен транспорт, жилищни асоциации, дружества за енергийни 
услуги (ESCOs), университети, обществени болници). 

ELENA 

  ELENA е европейска програма, имаща за цел чрез техническа помощ в подкрепа на 
регионалните и местни власти да ускорят своите инвестиционни програми в областта на 
енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия. Тя подкрепя местните и 
регионални власти.. Това отпускане на помощ се предоставя в рамките на програмата ИЕЕ II 
(Интелигентна енергия за Европа) и се финансира от ЕИБ (Европейска инвестиционна 
банка). Механизмът ЕЛЕНА цели по-широко използване на иновационни техники, процеси, 
продукти или практики и улеснява възприемането им на пазара подкрепените  
инвестиционни програми, могат да се повтарят и в други градове или региони. Целта на 
ELENA е да се повиши опитът в разработването на инвестиционни програми с определен 
размер - обикновено над 50 млн. евро 

6. Публично частно партньорство 

 Публично-частното партньорство (ПЧП) може да играе водеща роля за реализацията 
на инфраструктурни проекти и проекти за енергийна ефективност. Необходимостта от 
развита публична инфраструктура, като двигател на икономическото развитие и 
ограничените бюджетни средства за нейното изграждане и поддържане, са основните 
предпоставки за възникването и разпространението на тази форма на сътрудничество между 
публичните органи и частния сектор. Основните характеристики и предимства на публично-
частното партньорство са: 

- Дългосрочен договор между публичен и частен партньор за предоставяне на услуги от 
обществен интерес, базиран на нови или подобрени активи; 
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- Частният партньор участва във всички етапи на реализацията на проекта - 
проектиране, строителство, финансиране, поддържане и/или експлоатацията на обекта; 
- Публичният орган дефинира целите, определя изискванията за качество и количество 
и контролира изпълнението; 
- Частният партньор финансира изцяло и по-голяма част от реализацията на проекта; 
- Справедливо разпределение на рисковете между партньорите на база на това кой 
може по-добре да се справи с тях; 
- Механизмът на плащане от публичния сектор се обвързва с изпълнението; 
- Подобряване на управлението на обекта и повишаване качеството на услугите; 
- По-добра стойност на вложените средства. 
В по-долната таблица е определен финансовият ресурс, необходим за изпълнение на 
програмата. За част от приложимите действия не е изчислен, поради комплексното 
влияние и липсата на измерими финансови параметри. 

Мярка Приложими действия Необходим 
финансов 
ресурс 

Възможности за 
финансиране 

Конвенционални мерки по ЕЕ 

Увеличаване 
използваемост градски 
транспорт 

Подобряване на качеството 
на транспортната 
инфраструктура 

N/A Програми на ЕС, Заемен 
капитал, Инвестиционни 
инструменти, собствени 
средства 

Мерки енергийна 
култура и SMART 
технологии 

Подобряване на 
информираността  и 
навлизане на технологии 
по мониторинг и 
управление на енергията 

N/A Програми на ЕС, Заемен 
капитал, Инвестиционни 
инструменти, собствени 
средства 

Обновяване на 
автомобилния парк 

Модернизиране на 
автомобилният парк с 
намален разход на гориво 
и/или смяна на горивната 
база от дизел/бензин на 
газ/водород 

N/A Програми на ЕС, Заемен 
капитал, Инвестиционни 
инструменти, собствени 
средства 

Мерки по енергийна ефективност в сграден фонд 
Битов сектор Прилагане на 

конвенционални мерки по 
ЕЕ за подобряване 
енергийните 
характеристики на 
сградният фонд 

355 мил. лева Програми на ЕС, Заемен 
капитал, Инвестиционни 
инструменти, собствени 
средства 

Сектор "Общински 
сгради и дейности" 

Прилагане на 
конвенционални мерки по 
ЕЕ за подобряване 
енергийните 
характеристики на 
сградният фонд 

50 мил. лева Програми на ЕС, Заемен 
капитал, Инвестиционни 
инструменти, собствени 
средства 

Сектор Промишленост Прилагане на 
конвенционални мерки по 
ЕЕ за подобряване 
енергийните 
характеристики на 
сградният фонд 

N/A Програми на ЕС, Заемен 
капитал, Инвестиционни 
инструменти, собствени 
средства 
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От ЕЕ в енергийни 
доставчици 

Енергийна ефективност по 
подобряване преноса и 
разпределението на 
енергия при енергийните 
доставчици. Подобряване  
качеството на енергията и 
мерки по енергийна 
сигурност 

N/A Програми на ЕС, Заемен 
капитал, Инвестиционни 
инструменти, собствени 
средства 

Замяна дизелови 
технологии  с електро  

Замяна на дизелови и 
бензинови технологии в 
градският транспорт с 
електро технологии 

N/A Програми на ЕС, Заемен 
капитал, Инвестиционни 
инструменти, собствени 
средства 

Въвеждане на ВЕИ  
От когенерацията дo 30 
MW инстал. топлинна 
мощност  

Въвеждане на 
когенерационни мощности 
базирани на ВЕИ 

50  млн. лв. Програми на ЕС, Заемен 
капитал, Инвестиционни 
инструменти, собствени 
средства 

От когенерацията дo 30 
MW инстал. ел. мощност  

Въвеждане на 
когенерационни мощности 
базирани на газ/ВЕИ 

Програми на ЕС, Заемен 
капитал, Инвестиционни 
инструменти, собствени 
средства 

ВЕИ БТВ (PVt) Въвеждане на БГВ  в 
сгради и технологични 
процеси 

150 млн. лева Програми на ЕС, Заемен 
капитал, Инвестиционни 
инструменти, собствени 
средства 

Термопомпи Въвеждане на 
термопомпени инсталации  
в сгради   

2 млн. лева Програми на ЕС, Заемен 
капитал, Инвестиционни 
инструменти, собствени 
средства 

Квота ВЕИ PVe  Въвеждане на 
фотоволтаични инсталации  

280 млн. лева Програми на ЕС, Заемен 
капитал, Инвестиционни 
инструменти, собствени 
средства 

Таблица 49 Необходим финансов ресурс за изпъление на програмата 
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X. МЕТОДИКА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ, ФИНАНСОВИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Под понятието „мониторинг" се разбира комплекс от три основни дейности - 
наблюдение, анализ и оценка на цялостния процес по изпълнение на Програмата. 
Мониторингът върху изпълнението на Програмата за енергийна ефективност на Община 
Варна 2021-2030г., като цяло представлява последната стъпка от процеса „общинско 
енергийно планиране". Много важна стъпка в управлението на енергийната политика на 
местно ниво е вземане на решение от ръководството на администрацията да бъде извършван 
мониторинг на изпълнението на Програмата. Въвеждането на задължително наблюдение и 
оценяване на резултатите от текущото изпълнение на Програмата е съществена предпоставка 
за успешното и изпълнение.  
 

1. Цели на мониторинга 

След изтичане на срока на изпълнение на Програмата е необходимо да се отчетат 
резултатите, като се използват данните от извършения мониторинг на изпълнението. 
Оценката на изпълнението се извършва чрез сравняване на постигнатите резултати с 
данните за изходното състояние и базисния сценарий. Освен обективните технически и 
икономически резултати е необходимо да бъдат отчетени и неподлежащите на количествена 
оценка резултати, както и косвените резултати. В резултат на оценката, могат да бъдат 
предложени промени в някои от целите и параметрите на Програмата, както и промени в 
инструментите за тяхното изпълнение през следващия мандат. 

Когато се използват инструменти за оценяване, следва да се обърне внимание относно 
дефинирането на потребността от първоначални данни. Това първо действие предхожда 
останалите и създава предпоставки за навременно започване на мониторинга и за редовното 
му прилагане през целия планов период. Чрез предварителната организация се дават 
отговори на следните основни въпроси:  

Защо се извършва мониторинг - определят се целите на мониторинга и се посочва 
кой и как ще използва резултатите от него;  

Какъв е предметът на мониторинга – определя се кои елементи от изпълнението на 
Плана ще са предмет на наблюдение и оценяване; какви данни ще се събират - подробни 
данни за изпълнението по определени индикатори или обобщено наблюдение на основните 
приоритети и цели на Стратегията; какви източници на информация ще се използват;  

Кой ще осъществява мониторинга – определя се съставът на екипа от специалисти, 
в т.ч. експерти от общинската администрация и/или привлечени външни специалисти;  

Каква ще е периодичността на отчитането - определят се периодите, за които 
данните от мониторинга ще се обобщават и анализират и ще се извличат препоръки;  
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Колко средства са необходими - тези средства трябва да се предвидят в бюджета на 
Плана или да се залагат ежегодно в Програмата за капиталови разходи на общината.  
Чрез отговорите на тези въпроси са дефинирани целите и обхватът на мониторинга, 
необходимите ресурси (човешки, материални и времеви) и периодичността на отчетите.  

Определяне на обхвата на мониторинга  

Преди всичко трябва да се определи кои елементи (приоритети, цели, мерки или дейности) 
на Плана ще са предмет на наблюдение и оценка. Това трябва да са основните цели на Плана 
за действие – намаляване на консумацията на енергия, ограничаване на разходите за горива и 
енергия и намаляване на емисиите на парникови газове или подобряването на качеството на 
услугите. Предмет на наблюдение може да са също и вложените инвестиции и тяхната 
рентабилност (възвращаемост), както и броят на населението, което е повлияно от 
изпълнението на Програмата. На основата на приетия обхват на мониторинга се определят и 
необходимите човешки и технически ресурси (специалисти и техника), а в бюджета се 
предвиждат необходимите финансови средства.  

Определяне на индикаторите за оценка  

Определянето на индикаторите за оценяване на резултатите от изпълнението на Плана е от 
решаващо значение за крайния успех и за практическата полза от мониторинга. Основно 
изискване по отношение на индикаторите е те да са ясни и измерими, което е предпоставка 
за тяхното обективно отчитане. Възможни индикатори са:  

- обем на осъществените инвестиции (хил. лева);  
- спестена енергия (в абсолютни стойности - kWh) или намалена консумация на 

енергия (изразена като процентно съотношение);  
- специфична консумация на енергия (kWh/m2 застроена площ на сградата или 

kWh/жител);  
- равнище на комфорт (температура на помещенията или степен на осветеност на 

помещения или улици);  
- количество намалени емисии (в абсолютни стойности – t CO2 или в процентно 

намаление спрямо предишни емисии);  
- санирана разгъната застроена площ на сгради (в абсолютни стойности – m2 или 

спрямо броя на населението – m2/жител);  
- степен на възвращаемост на осъществените инвестиции (като стойност на нормата 

на възвръщаемост - IRR или като срок на откупуване - PB);  
- себестойност на единица спестена енергия или намалени емисии (лв/kWh спестена 

енергия или лв/t СО2 намалени емисии).  

В редица случаи, отчитането на отделен индикатор не може да даде пълна представа 
за резултатите от изпълнението на Програмата, ако не се съпостави с други индикатори. Така 
например, ако абсолютната консумация на енергия е намалена, този факт трябва да се 
съпостави с постигнатия комфорт на обитаване (осветление и отопление). Така може да се 
установи дали намаляването на консумацията е резултат само на повишена енергийна 
ефективност или се дължи отчасти и на понижаване на комфорта на обитаването.  

Когато се избират индикатори за оценяване на Програмата, би трябвало да се отчитат 
и специфичните данни, от които общинската администрация се нуждае при изготвянето на 
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разнообразни отчети и справки за централните власти – най-често министерствата на 
финансите, на енергетиката или на околната среда. При добра съгласуваност на 
индикаторите с нуждата от подобни данни, може значително да се намали времето за 
изготвянето на тези справки, като същевременно се осигурява надеждност и точност на 
информацията и се избягва подаването на различни данни към различни институции.  

2. Определяне на необходимите входни данни 

Осъществяването на наблюдение върху изпълнението на Програмата е обвързано със 
събирането на определени данни, които се въвеждат в протоколи. На основата на 
обобщаването и анализа на тези данни се определя степента на изпълнението на 
предварително заложените индикатори. Когато данните се отнасят до изразходвана енергия 
или до определянето на равнището на комфорт, най-точна информация се получава в 
резултат на измервания чрез подходяща апаратура. Данни от този вид са например: 
икономисана енергия (% или kWh) в отделни обекти или в общината като цяло, разгъната 
застроена квадратура (м2), температура на въздуха в помещенията в отделните обекти (t°), 
степен на осветеност (lx - луксове) на помещенията или на откритите пространства и др. 

Когато данните се отнасят до изразходвани финансови средства, информацията 
обикновено се получава от счетоводни документи и банкови извлечения, които се 
съхраняват във финансовите отдели на общинската администрация. Тази информация може 
да се наблюдава както като абсолютни стойности, така и като относителна стойност на 
инвестициите на жител или на m2. 

Необходимо е да се определят най-надеждните източници за извличане на данните, 
необходими за осъществяването на анализите и оценките. Такива са например данните 
получени от измерванията, които трябва да се осъществяват периодично или непрекъснато 
от квалифицирани специалисти. За тази цел се монтират измервателни уреди, чиито 
показания периодично се отчитат и анализират. От друга страна, част от информацията може 
да се набавя чрез съответните ръководители (директори на училища, болници, детски 
заведения и др.) или от съответните финансови и технически служби в общината или в 
големите обекти. Желателно е информацията, получена по косвен път (не чрез измервания), 
внимателно да се проверява или да се потвърждава от втори източник. 

3. Методи за осъществяване на мониторинг 

 Оценка на въздействието 

При този вид оценяване мониторингът се съсредоточава върху въздействието на 
изпълнението на стратегията и поведението на обектите след осъществяването на 
подобренията. Като индикатори за оценяване могат да се използват степента на въздействие 
на Стратегията върху поведението на населението, като цяло или върху поведението на 
обитателите/ползвателите на съответните обекти (жилищни сгради, болници, училища). 
Предмет на наблюдение може да е поведението и на самите обекти: сгради, системи за 
осветление, транспортни мрежи и т.н., като за целта се извършват съответни измервания. 
Възможно е да се наблюдава и отражението на Програмата върху качеството на услугите, 
които общината предоставя - осветление, транспорт, отопление и т.н. 
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 Социално-икономическа оценка 

Когато социално-икономическите ефекти от Програмата се извеждат като приоритет 
на мониторинга, оценяването обикновено се основава на сравнителния анализ на разходите 
и ползите и/или на анализ на ефективността на тези разходи. В тези случаи се използват 
икономически показатели за оценка, най-характерни от които са нормата на възвращаемост 
на осъществените инвестиции и сроковете на тяхното откупуване, съпоставени с различните 
ползи от тях. Специално внимание може да се отделя на отражението на стратегията върху 
размера на публичните разходи, за което могат да се провеждат различни проучвания. 

 Оценки чрез социологически проучвания 

Информацията за въздействието на програмата може да се събира и чрез обществени 
дискусии, допитвания и анкети или чрез други техники за социологически проучвания. 
Осигуряването на широко участие на местната общественост при оценяването на ефектите 
от изпълнението на Програмата, особено на тези, които не са технически измерими и се 
оценяват чрез субективни критерии, е солидна гаранция за постигане на достоверност на 
оценките и за осигуряването на обществена подкрепа за по - нататъшното изпълнение. За 
целта резултатите от изпълнението на Програмата могат периодично да се обявяват на 
обществеността и да се подлагат на публични дискусии, като по този начин се мобилизира 
обществена подкрепа за по-нататъшното изпълнение на Програмата. 

 Оценяване на основата на логическа рамка 

Основните индикатори за оценяването на ефектите от изпълнението на Програмата се 
определят едновременно с избора на приоритети и това прави мониторинга значително по-
лесен и ефективен. При този подход могат успешно да се комбинира предимствата на 
изброените по-горе методи. 

4. Регистрация на данните от мониторинга 

При генерирането и регистрирането на данни от наблюденията трябва да се съблюдават 
следните принципи и правила: 

 Периодичност на генерирането и отчитането на данните - определя се на основата на 
целите на програмата и на внимателен анализ на избраните индикатори. Така например, 
измерванията могат да се осъществяват почасово, в определени части от деня, дневно, 
седмично, месечно и т.н. 

Независимо от честотата на събирането на информацията, отчитането може да се 
извършва месечно, на тримесечия или годишно. Не всички данни, обаче, могат да се 
събират и отчитат с една и съща периодичност. Ето защо е необходимо периодите на 
събиране, на анализиране и на отчитане на събраната информация внимателно да се 
съгласуват помежду си. Желателно е информацията и изводите, които се предават на 
общинското ръководство, да обхващат достатъчно продължителни периоди, за да се 
предотвратяват погрешни заключения на основата на временни отклонения. Тримесечните 
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справки обикновено са подходящ срок за периодично осведомяване на общинското 
ръководство, а задълбочените годишни аналитични доклади с препоръки са задължителна 
основа за изготвянето на плановете за действие за следващата година. 

 Данни за различните ефекти от изпълнението на Програмата - в резултат на 
изпълнението на Програмата (или на отделни проекти и дейности от нея) могат да се 
постигнат преки и непреки ефекти, както и ефекти, които се проявяват в рамките на 
продължителността на програмата или извън нея. 

Регистриране на икономиите на енергия 

• Преки икономии 

Таблица 50 Преки икономии на енергия 

Чрез примерната Таблица 50 "Преки икономии на енергия" се регистрират 
икономиите на енергия на намалените емисии на СО2 в резултат на изпълнението на 
проекти или мерки за енергийна ефективност в сгради, които са включени в Програмата. В 
колона 2 се регистрира общата застроена площ на сградите, която е повлияна от 
Програмата. В колона 3 се регистрира икономията на енергия, отнесена към 1 m2 застроена 
площ, а в колона 5 - общите икономии за цялата РЗП, повлияна от мерките. В колона 6 се 
регистрира общият обем на намалените емисии на СО2. 

Препоръчително е Община Варна да разработи, адекватен софтуер за автоматизирана 
обработка и анализ на входящите данни по програмата за енергийна ефективност. 

Непреки икономии 

Непреките икономии на енергия не се определят чрез измервания с уреди и при 
тяхното отчитане съществува значителна степен на субективност. Такива икономии 
обикновено се реализират при изпълнението на „меки" проекти или мерки. Мониторингът 
върху непреките ефекти (икономии) може да се осъществява по два начина: 

Година Обща РЗП, Единични Коригиращ Общи Общо 
 повлияна от икономии на фактор икономии на намалени 

 мерките за енергия /коефициент енергия kWh емисии на 

 ЕЕ kWh/m2   СО2  

1 2 3 4 5 6 

2019   1   

2020   1   

2021   1   

   1   

2030   1   
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а/ Отгоре надолу - Този вид мониторинг се основава на предварително определения 
общ потенциал за икономия на енергия в общината. В програмата се определя каква част от 
него ще се усвои чрез „меки" проекти или мерки. Така например, може да се приеме, че 
чрез информирането и обучението на домакинствата ще се промени поведението на 
обитателите по отношение на използването на енергията. По експертен път допускаме, че 
тази промяна в поведението би допринесла за усвояването на 10% от потенциала за 
енергийна ефективност в обитаваните от тях сгради. За усвояването на останалата част от 
този потенциал трябва да се предвидят технически мерки за икономия на енергия. 

 
б/ Отдолу нагоре - При мониторинг отдолу нагоре е необходимо преди всичко да се 

изчислят очакваните спестявания на избрана единица (m2, жител, домакинство, обект и т.н.) 
и да се умножат с коефициент за повторяемост. За да определим икономиите, които едно 
средно домакинство може да постигне, се приема допускането, че в резултат на 
промененото си поведение към енергията, то може да спести 10% от общия потенциал за 
икономии в сградата. Така определена, икономисаната от едно домакинство енергия може 
да умножи по броя на повлияните от проекта домакинства (чрез коефициент за 
повторяемост) и за да се получат общите икономии на енергия в резултат на този проект. За 
да се постигне възможно най-висока степен на достоверност на очакванията от Програмата, 
трябва едновременно да се приложат двата подхода за наблюдение и оценка чрез 
изчисления отгоре надолу и отдолу нагоре, като по този начин се намери разумното 
сечение между тях. 

Организиране на информацията  

Препоръчително е използването на компютризирана информационна система, която 
да поддържа информация както за моментното състояние на обектите в общината, така и 
исторически данни за състоянието им през предишни години. Всяка нова информация, 
която би постъпила в тази система в резултат на мониторинга върху изпълнението на 
текущата ОЕП, би обогатила системата и би повишила нейната надеждност. 
Достоверността на информацията е основна предпоставка за надеждността на изводите и 
заключенията от анализите. Често тази достоверност се накърнява поради елементарни 
технически грешки. Тъй като информацията обикновено се събира от различни източници, 
понякога данните постъпват с различни несъпоставими дименсии (кг/тонове, kWh/kW и 
т.н.), което се отразява на крайните резултати. За да се избягват подобни грешки, е 
необходимо да се съставят опростени таблици с ясни указания за попълване, а отговорните 
служители своевременно да се обучават или инструктират как да си служат с тях. 

Оценка и отчет на резултатите  

Оценяването на резултатите от изпълнението на програмата се основава на данните, 
които показват степента, до която предварително определените индикатори за успех са 
изпълнени. 

При анализирането на данните от мониторинга могат да се правят обобщения на 
резултатите по сектори (сгради, услуги, транспорт) или да се извеждат обобщени 
показатели, които не са предварително избрани като индикатори за успех (специфична 
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консумация на енергия, цена на тон спестени емисии, инвестиции на жител и др.). Чрез 
графични справки и сравнения изводите от мониторинга могат да се илюстрират нагледно и 
да се превърнат в ефективен инструмент за управление.  

Анализите, изводите и препоръките, съставени на основата на резултатите от 
мониторинга, се обобщават в доклади, съдържащи следната информация: 

 описание на изходното състояние, спрямо което са извършени сравнителните 
анализи в доклада; 

 обобщени данни за изпълнението на програмата по всеки от предварително 
установените индикатори за успех; 

 оценка на данните по отделните индикатори и препоръки по отношение на 
следващите етапи на изпълнението (при окончателните доклади тези препоръки се 
отнасят до следващия планов период); 

 описание на условията, при които е протекъл мониторингът през отчетния период, 
срещнатите трудности и възможностите за преодоляването им.   
 
 

5. Етапи на изпълнеие 

Предвид специфичния характер и сложността на всеки конкретен обект, както и 
спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти е препоръчително Програмата 
да се изпълни на няколко етапа: 

5.1. Инвестиционно намерение 

Това включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се установи 
дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, начините и мащаба 
на изпълнението й и др. Тези проучвания следва да изяснят и положението по редица 
маркетингови, технологически и други въпроси.  

5.2. Предварително проучване  

Необходимо е да се направи предварително (т.нар. предпроектно) проучване за 
състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за 
намаляване на енергийното потребление - състояние на съоръженията, конструкциите, 
енергийните системи, изследване на енергийните разходи за последните години и др.  

5.3. Инвестиционен проект 

Разработване на инвестиционен проект е необходимо в повечето случаи, поради 
спецификата и обема на предвидените дейности – например Подмяна на отоплителната 
инсталация, Подмяна на котел на нафта/газьол с котел на природен газ, Цялостна 
реконструкция и др. 
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5.4. Мониторинг и оценка 

Мониторингът и оценката са ключови елементи, които позволяват на сектора на 
политиките да се подобрят реализираните инструменти и да се реагира на нежелани ефекти, 
ако е необходимо. 

При този вид оценяване мониторингът се съсредоточава върху въздействието на 
изпълнението на Програмата и поведението на обектите след осъществяването на 
подобренията. Като индикатори за оценяване могат да се използват степента на въздействие 
на Програмата върху поведението на населението, като цяло или върху поведението на 
обитателите/ползвателите на съответните обекти (жилищни сгради, болници, училища). 
Предмет на наблюдение може да е поведението и на самите обекти: сгради, системи за 
осветление, транспортни мрежи и т.н., като за целта се извършват съответни измервания. 
Възможно е да се наблюдава и отражението на Програмата върху качеството на услугите, 
които общината предоставя - осветление, транспорт и т.н. 

За установяване намалението на енергийното потребление след реализацията на 
съответните дейности и мерки, следва да се извършва ежемесечно отчитане и записване на 
параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжката 
на инсталациите,  както и изготвяне на оценка на енергийните спестявания на сгради, 
съгласно Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г., глава шеста. 
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XI. АНАЛИЗ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ. 
КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ 

Комуникационната стратегия има конкретна цел да осигури необходимите ресурси и 
условия за популяризиране предимствата от прилагане на мерки за енергийна ефективност и 
използване на ВЕИ на територията на общината, както и да демонстрира, че е налице ясна 
политическа воля от страна на местните власти да работят за рационалното им приложение в 
публичния и частен сектор. Анализът на заинтересованите страни e извършен на етап 
формулиране на приоритети и предварителна оценка на Програмата за енергийна 
ефективност 2021 – 2030г. на Община Варна. За целите на Програмата, под заинтересовани 
страни се разбират всички лица, групи хора, институции или фирми, които имат отношение 
към нейното планиране и изпълнение и да бъдат засегнати в положителен или отрицателен 
смисъл. 

1. Принципи на анализа на заинтересованите страни 

Идентифицирането на потенциални заинтересовани страни се ръководи от следните 
принципи: 

• информирането и въвличането на гражданите като активни участници в процеса на 
вземането на решения на местно ниво е ключов момент в съвременното местно 
самоуправление; 

• управлението на местната власт с широко участие на гражданите е белег за 
демокрация и възможност за формиране на по-добри политики и общоприети 
възможности за развитие; 

• тясното взаимодействие между различните заинтересовани страни е устойчив 
механизъм за изграждане на местен капацитет за планиране и реализация на 
ефективни местни политики; 

• партньорството между местна власт, граждани, НПО и бизнес е дълъг и труден 
процес, изискващ усилия от всичките страни; 

• взаимодействието между различните заинтересовани страни предполага специфични 
действия и форми, които да гарантират индивидуализацията на подхода и в същото 
време, координираност на усилията за постигане на крайните цели; 

Необходимо е да се подчертае, че изискваният период на настоящата Програма е 
относително дълъг. Налице са твърде много фактори, които подлежат на непредвидими 
промени, и които могат съществено да повлияят върху параметрите и реализацията на 
програмата, сред които могат да бъдат изброени по-важните: 

• приемствеността - водените политики по отношение на устойчивото енергийно 
развитие на Община Варна трябва да останат последователни и целенасочени; 

• човешкият фактор - екипите от експерти, ангажирани с реализирането на Програмата, 
както от страна на Общината, така и от страна на всички останали участници трябва 
да се запазят, за да гарантират правилното провеждане на планираните дейности; 
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• външни фактори - отчитане влиянието на външни фактори, които могат да повлияят 
на целите и тактиките, заложени в програмата; 

• заинтересовани страни - анализът на заинтересованите страни е постоянен и 
целенасочен процес, който съпътства всеки етап от изпълнението на Програмата и 
има решаващо значение да стабилността и дългосрочното планиране. 

Общинските власти организират действия за популяризиране на възможните мерки за 
енергийна ефективност посредством ефективно използване на енергията и енергийните 
ресурси за задоволяване на енергийните потребности на обществото, опазване на околната 
среда и климата на територията на община Варна.   

Гражданите, стопанските субекти и неправителствения сектор следва да бъдат 
информирани и да се запознаят с действията, които предлага и предприема общината за 
намаляване на вредните газови емисии и емисиите на парникови газове, отделяни в 
атмосферата, водещо до подобряване на параметрите на околната среда, намаляване на 
отрицателния ефект от повишаване цените на енергиите и горивата, подобряване условията 
на живот, рационалното развитие на енергийните ресурси на територията на общината за 
постигане на надеждно, съответстващо на изискванията за опазване на околната среда, 
енергоснабдяване. 

В този смисъл, Програмата за енергийна ефективност на Община Варна като цяло и 
Комуникационната стратегия като, част от нея, се разглеждат като комплексен и гъвкав 
инструмент, който отчита динамиката на местната ситуация и в същото време задава 
основните параметри, насоки и стъпки за решаване на сложната и многопластова материя, 
свързана с устойчивото енергийно планиране и развитие на Община Варна. 

2. Основни заинтересовани страни в процеса на планиране, 
реализация и мониторинг на Програмата за енергийна 
ефективност на Община Варна  

В контекста на Програмата за енергийна ефективност на Община Варна могат да бъдат 
идентифицирани следните основни групи заинтересовани страни: 

• Икономически и социално активни граждани, млади хора; 
• Групи граждани, изразяващи скептично отношение към действията и постиженията 

на местната власт; 
• Групи в неравностойно положение; 
• Неправителствени, браншови и други представителни организации; 
• Медии - регионални и национални, с фокус върху регионалните и 

специализираните медии; 
• Широката общественост; 
• Община Варна; 
• АУЕР; 
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• Доставчици на енергийни услуги 
• Местни фирми, работещи в областта на ЕЕ и ВЕИ; 
• Научни и изследователски центрове и институти; 
• Други общини; 
• Представители на държавната власт на регионално и национално ниво; 
• Международни партньори. 

 

 Основни стратегически принципи: 

Обвързаност на посланията в подкрепа на успеха на изпълнение на Програмата за 
местно икономическо развитие: Съдържанието на посланията във всички публикации и 
събития трябва да бъдат съобразени с целите на Програмата за местно икономическо 
развитие. Това означава, че винаги трябва да се търсят възможности в съдържанието на 
публикациите да бъдат включвани факти и информация за заложените в Програмата 
дейности и тяхното изпълнение. 

Всяка публикация или друг информационен продукт трябва да имат ясно определена 
цел, идентифицирана аудитория, предварителен план за разпространение и конкретно 
събитие за промоция: Спазването на този принцип ще подпомогне целенасоченото 
планиране и осъществяване на конкретните дейности. Този начин на планиране практически 
задава решенията за вида на информационния носител и продукт, за съдържанието на 
посланията, за оформянето на изданието или характера на заплануваното събитие. 

Винаги трябва да се търсят възможности за финансиране на комуникационните 
дейности от повече от един източник: Дейностите, които се предвиждат в 
Комуникационната стратегия, са в много случаи от интерес и за други субекти от бизнеса 
и/или от неправителствения сектор. Поради това, още при самото планиране на дейностите е 
необходимо да се предвижда търсене на съфинансиране от различни източници, 
включително и мобилизиране на местни ресурси. 

Комуникационните дейности трябва да се базират на вече съществуващи организации 
и институции: За постигане на по-добра ефективност на дейностите, които се планират, е 
подходящо да се привличат за изпълнители и партньори съществуващи организации и 
институции и само по изключение да се инвестира в създаването на нови организации и 
институции.  По-ефективно и социално справедливо е да се планира и да се инвестират 
усилия за развитието, промяната или усъвършенстването на съществуващи организации, 
отколкото да се създават нови такива. 

Планирането на сътрудничеството е важна част от Комуникационната стратегия. Доброто 
партньорство и интензивното сътрудничество на заинтересованите страни са ключови за 
успешното прилагане на енергоспестяващи мерки и използването на ВЕИ. Общината е 
отговорна за изпълнението на Програмата и Плана за действие, както и за повишаване на 
обществената осведоменост. Всички инструменти или мерки за промяна на структурата за 
енергийното потребление трябва да бъдат адаптирани към местните условия и партньорства 
на общинско ниво. Това означава участие на общински служители, граждани, екологични, 
енергийни и образователни организации, както и местни власти, енергийни компании и 
медии.  
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При участието си в Комуникационната стратегия всеки партньор трябва да види 
ползите от сътрудничеството и определи точното си място и възможности за включване 
в задачата за повишаване на ЕЕ и използване на ВЕИ. Различните партньори могат да 
предоставят съвети по широк кръг от теми, да подпомогнат с добрите си контакти с 
обществеността и опит в областта на ефикасната комуникация с разпространението на 
информация, например чрез печат на информация за сметки за енергия, да играят роля за 
информирането на домакинствата за потреблението и спестяването на енергия, както и да 
осигурят конкретни мерки за по-ефективно потребление на енергия. 

Създаването на мрежи на тема ЕЕ и използване на ВЕИ между различните партньори 
и заинтересовани страни, в общината и региона, съществено ще подобри 
информираността и взаимодействието между участниците. Ролята на общината в този 
процес е да действа мотивиращо чрез собствения си пример и да създава устойчива среда за 
развитие. Партньорството между отделните действащи лица трябва да е допълнено от 
прозрачност и информираност. Държавните и общински институции са важни партньори 
особено по отношение на действащото законодателството и различните програми, по които 
може да се финансират проекти за ЕЕ и ВЕИ. Поддържането на връзки с институциите е 
важно по отношение на информираността и за работата  по проекти. Неправителствените  и 
браншовите организации разполагат с опит и контакти и участват в различни мрежи. 

Подходи и форми за въвличане на заинтересованите страни в процеса на планиране, 
изпълнение и мониторинг на Програмата за енергийна ефективност: 

Подходи и форми на въвличане на заинтересованите страни 

Поради характера на общината, възрастовият и социален състав най-подходящи за 
информиране са регионалните медии. Освен това, голяма част от комуникацията ще се 
осъществява в рамките на създадените мрежи за контакти чрез разговори, събрания, 
електронни съобщения. Ще се осъществяват: 

 

 Работни срещи за запознаване на целевите групи с различни под теми. 

 Съобщения в пресата за провеждането на работните срещи. 

 Презентации. 

 Изготвяне и разпространяване на печатни информационни материали: плакати, 
диплянки, брошури. 

 Статии в местни и специализирани медии. 

 Консултиране и обучение на местните предприемачи. 

 Участия в национални и международни форуми за ЕЕ и използване на ВЕИ. 

 Организиране и провеждане на обучения; 

 Организиране и провеждане на информационни кампании, разпространение на 
информационни материали; 

 Постоянни и/или периодични консултантски услуги; 

 Създаване на контакти с други общини и региони за споделяне на добри практики и 
обмяна на опит в областта на ЕЕ и ВЕИ; 

 Създавате на информационно бюро за обслужване на гражданите по въпроси за 
устойчивата енергия и рационалното и използване; 

 Изграждане на постоянни и функционални консултативни механизми - работни 
групи, консултативни и обществени съвети; 
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Прецизният избор на средствата за комуникация в съответствие с целевите групи е от 
голямо значение за достигане на целите. Ако трябва да се информират хората за дадено 
събитие, понякога по-ефективно (напр. в случай на събитие, насочено към по-младата 
аудитория, която не чете вестници, но поддържа регулярно присъствие в интернет) може да 
се окаже публикуването на информация за събитието на сайта на общината, отколкото 
редакционно съобщение във вестник. 

Междуличностни и/или неформални средства за комуникация 

При междуличностните и/или неформалните средства за комуникация се разчита на контакта 
и/или общуването между хората. Примери в това отношение са устното предаване на 
информация от човек на човек ("от уста на уста"). Особено в малките населени места или 
квартали/общности неформалните средства за информация могат да играят голяма роля. 

Знаци и визуални образи 

Знаците и визуалните образи съставляват последните два вида средства за комуникация. 
Знаците се използват за насочване към услуги, предлагани на местно или областно ниво, 
както и към сгради и съоръжения. Примери в това отношение са билбордовете, знаците за и 
на входовете, указателните (насочващите) знаци и пътните знаци, обозначени с общото 
название средства за външна комуникация.  

За да се повиши осведомеността, а от там и мотивацията на гражданите, община Варна ще 
включи в програмата си информационни дни, които ще бъдат предшествани и съпроводени 
от разпространяване на печатни материали и предавания в електронните медии. Гражданите 
ще бъдат информирани за новостите в нормативната уредба и за техните задължения във 
връзка с нея. Ще бъде разяснено значението на енергийните сертификати и работата с 
енергийните калкулатори. 

Наблюдения, анализ и оценка на резултатите (мониторинг) 

Изпълнението на планираните действия във всяка програма може да изостане от 
предначертания график и действителните резултати да са различни по време и сила от това, 
което се очаква. Много проблеми от такъв характер могат да бъдат смекчени или 
предотвратени при изграждането на система за мониторинг и контрол. Тази система 
осигурява необходимите инструменти, които позволяват да се определи степента на 
изпълнение на планираните стратегически цели. Тя включва установяване на индикатори, 
наблюдение на изпълнението, съпоставка на действителното и очакваното изпълнение и 
предприемане на коригиращи действия, ако се налага. На първо място, трябва да се създаде 
система от индикатори, която да показва дали общинската програма се изпълнява така, както 
е приета. С цел по-добро осъществяване, наблюдение и анализ на изпълнението на 
Комуникационната стратегия се препоръчва да се разработи План за участие на 
заинтересованите страни, който систематично да разглежда подробно всички заинтересовани 
страни, подходите и средствата за комуникация с всеки от тях, действията, които трябва да 
се предприемат по отношение на комуникация със заинтересованите страни и тяхното 
разпределение във времето. Този план е „жив“ документ, който се осъвременява периодично 
(напр. на 6 месеца) и дава систематизиран поглед върху действията по осъществяването на 
комуникационната стратегия на общината. Това е и полезен инструмент за демонстриране, 
пред обществеността, съответните органи на държавната власт и международните партньори, 
на активността на Община Варна при изпълнението на цялостната й програма за енергийна 
ефективност. 
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3. Индикатори за успеха на програмата: 

Във всяка Програма изпълнението на планираните действия може да изостане от 
предвидения график и действителните резултати да са различни по време и сила от това, 
което се очаква. Много проблеми от такъв характер могат да бъдат смекчени или 
предотвратени при изграждането на система за мониторинг и контрол. Тази система 
осигурява необходимите инструменти, които позволяват да се определи степента на 
изпълнение на планираните стратегически цели, т.е. успеха на избраните методи и 
инструменти за комуникация и се прецени дали те действително допринасят за общите цели. 
Системата включва установяване на индикатори, наблюдение на изпълнението, 
съпоставка на действителното и очакваното изпълнение и предприемане на 
коригиращи действия, ако се налага.  

За разработване на показателите е необходимо първо да се определят показателите за успех и 
в последствие те да се подложат на проверка. Това става чрез събиране на данни 
посредством инструменти за оценка – анкети, които могат да бъдат под формата на: 
въпросник, фокус групи, интервю, телефонно обаждане и др. 

Важен момент за една анкета е доколко проучването има достатъчно представителен 
характер. Представителната извадка обикновено е гарантирана, ако при избора на 
интервюираните са представени всички характеристики на избраната група в по-малък 
мащаб. Тъй като няма сравними данни за цялото статистическо население, само до известна 
степен може да се осигури представителността на планираната извадка чрез използване на 
метод за вземане на случайни проби. Предполага се, че приблизително 1000 проби ще 
осигурят представителна извадка с диапазон на грешка от 3 %. Въз основа на предишен опит, 
относителният дял на отговорите е значително по-нисък в източноевропейските страни, в 
сравнение със старите членки на ЕС. Очаква се процентът на отговарящите да не надвиши 
15%. Така, за постигането на проба от 1000 валидни отговора се предполагат 6700 
първоначални запитвания. За по-добра осъществимост грешката може да се повиши на 6 %. 
Това означава приблизително 1800 анкети за първоначалното изследване като при население 
непревишаващо 5000 жители, може да се намали наполовина. 

Индикаторите за наблюдение и оценка са измерими, систематизирани, стандартизирани с 
изискванията на Евростат, съпоставими, както и могат да се допълват от система от данни, 
осигуряваща периодично набиране на нужната информация. По-долу са представени 
примерни индикатори по приоритети, които могат да се прилагат от общината за отчитане на 
резултатите от постигането на Програмата. Тези индикатори могат да бъдат доразвити или 
променени, ако се установи, че това е по-целесъобразно и отговарящо на нуждите на 
общината: 

Приоритет 1:  Рехабилитация, модернизация и изграждане на инфраструктура, 
осигуряваща условия за устойчив растеж и заетост 
Цел 1.1. Разработване и прилагане на  мерки за енергийна ефективност в общинския 
сграден фонд и публичните общински обекти; 
Брой на извършените  обследвания за енергийна ефективност и сертифициране на сгради 
общинска собственост, които попадат в обхвата на ЗЕЕ; 
Брой на издадените удостоверения, постигнати енергийни спестявания, постигнати 
спестявания на СО2; 
Брой на извършените проверки за енергийна ефективност, доклади от проверка за енергийна 
ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации; 
Брой на извършените оценки за съответствие на инвестиционните проекти на общински 
обекти; 
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Въвеждане на ЕСМ, съгласно докладите от извършените обследвания за ЕЕ на сгради 
общинска собственост, спестена енергия в kWh/год., спестен CO2 годишно; 
Брой проучвания на възможностите за пилотно въвеждане на енергиен мониторинг; 
Брой проучвания на възможностите за разработване на технически проекти за 
нискоенергийни сгради, общинска собственост на територията на Община Варна. 
Цел 1.2. Прилагане на енергийна ефективност в жилищните сгради на територията на 
Община Варна; 
Брой направени консултации, брой посещения на жилищни сгради, брой издадени 
становища, брой публикации и дадени интервюта; 
Брой направени консултации, брой подадени заявления, брой одобрени сгради, брой 
издадени становища от общинската администрация; 
Брой извършени консултации, проведени срещи с домоуправители и популяризиране на 
законовите изисквания относно ЕЕ; 
Спестена енергия в kWh/год., спестен CO2 годишно, съгласно докладите от извършените 
обследвания за ЕЕ; 
Разработен информационен портал, разработени информационни сайтове по различните 
проекти. 
Цел 1.3. Интелигентно улично осветление на гр. Варна. 
Спестени кWh /год.; 
Спестени емисии СО2 годишно, подменени осветители; 
Разширяване на системата за автоматизирано улично осветление. 
Цел 1.4. Извършване на топлофикация и газификация на общински обекти и жилищни 
сгради 
Брой общински обекти, свързани към ГРМ, техническо проектиране, присъединяване към 
ГРМ; 
Спестени кWh/год.; 
Спестени емисии СО2 годишно; 
Брой одобрени проекти, брой издадени разрешение за строеж; 
Брой одобрени проекти, брой реконструирани абонатни станции. 
Цел 1.5. Повишаване на енергийната ефективност при консумацията на електро 
енергия 
Брой на проучвания. Брой становища, реализирани корективни дейности, разработени 
концепции за подобектни решения, разработени експертни оценки; 
Брой реализирани внедрявания на технически решения за подобряване на ЕЕ в 
електроснабдителни системи. 
Приоритет 2: Развитие на системи за устойчива градска мобилност 
Цел 2.1. Повишаване на енергийната ефективност на обществения транспорт 
Брой подменени тролейбуси, закупени и въведени в експлоатация нови превозни средства за 
градски транспорт, спестени емисии СО2, брой нови тролейбуси; 
Брой закупени съчленени автобуса с дизелови двигатели, брой закупени единични автобуса с 
дизелови двигатели, брой закупени единични автобуса с двигатели на природен газ. 
Цел 2.2.  Надграждане на система за ефективно управление на трафика 
Брой светлинно регулирани кръстовища по трасето на BRT коридор с цел осигуряване на 
предимство; 
Км. разширение на BRT коридор; 
Въведен софтуер и хардуер за автоматична локализация на превозните средства; 
Рехабилитирана пътната настилка - м2, подновени бордюри с дължина  - км, брой нови 
спирки; 
Брой мерки за достъпност в превозните средства, специални настилки, звуково известяване, 
рампи за инвалиди, микробуса за трудно подвижни хора и др. 
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Цел 2.3. – Създаване на условия за алтернативни начини на придвижване и нова 
култура на градска мобилност 
Изградени велоалеи - км., брой съоръжения за паркиране на велосипеди;  
Брой лица в един автомобил, брой лица използващи съвместно „чужд“ автомобил; 
Брой колонки, брой зареждания на ден, обхват на системата/териториален/; 
Брой таксиметрови електромобили. 
Цел 2.4. Оптимизиране на транспортната инфраструктура и насърчаване развитието на 
екологично чист градски обществен транспорт. 
Брой ползватели на „Синя зона”   
Брой изградени многоетажни паркинги. 
Приоритет 3: Увеличаване на дела на произведената и потребената енергия от 
възобновяемите енергийни източници на територията на Община Варна 
Цел 3.1. Повишаване на дела на потребената възобновяема енергия в публичния сектор 
Брой инсталирани сензори, брой картирания; 
Брой анализи, брой инсталирани системи. 
Цел 3.2 – Повишаване на дела на използването на ВЕИ в частния сектор и насърчаване 
на бизнес инвестициите в Община Варна 
Брой направени публикации, бр. дадени интервюта, бр. проведени информационни дни и др.; 
Брой проведени информационни кампании, участия в работни срещи, относно ВЕИ в 
частния сектор; 
Брой проучвания на възможности за административно стимулиране на използването на ВЕИ; 
Брой инсталирани системи, въведени мощност MW, произведена енергия GWh. 
Цел 3.3. Подготовка и изпълнение на краткосрочни и дългосрочни програми за 
насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници, съгласно 
ЗЕВИ. 
Изготвена програма за насърчаване използването на енергията от ВЕИ; 
 
Приоритет 4: Повишаване на управленския капацитет на заинтересованите страни и 
подобряване информираността на населението за програмите за енергийна 
ефективност, възможностите за финансиране и използването на ВЕИ. 
Цел 4.1. Извършване на местна образователно – информационна кампания за 
населението, браншовите организации и бизнеса 
Брой мероприятия при провеждането на дните на интелигентната енергия в Община Варна; 
Брой проведени работни срещи, семинари, участие в семинари и др. 
Брой проведени съвместни инициативи и информационни кампании в областта на ЕЕ. 
Цел 4.2. Партньорство с висшите учебни заведения, лаборатории и научно 
изследователски центрове и други по проблемите на енергийната ефективност   
Брой проведени работни срещи, брой разработени проекти; 
Брой проведени информационни кампании; 
Брой проведени работни срещи, за проблемите на ЕЕ. 
 
Оценка на осъществяването на комуникационната стратегия. Подобряване процеса на 
комуникация. 
Подобряването на комуникацията, целяща прилагане на мерки за енергийна ефективност и 
използване на ВЕИ на територията на община Варна, е един непрекъснат процес. Той се 
основава на постоянно преразглеждане на Комуникационната стратегия в резултат на 
оценките по отношение на напредъка и развитието й. По принцип, това означава, че цикълът 
на развитие на Комуникационната стратегия започва отново. Вместо да се развиват изцяло 
нови идеи, съществуващите идеи трябва да бъдат проверени и усъвършенствани в 
сътрудничество с други заинтересовани страни. Възможно е, задачи, които са осъществени 
да се приключат, а да се добавят нови предизвикателства. В процеса на преразглеждане, 
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обществото непрекъснато се информира за успехите и бъдещите задачи и се търси активното 
му сътрудничество. Оценката по напредъка и реализацията на Комуникационната стратегия, 
с което се осигурява непрекъснат процес на подобряване, може да бъде външна и вътрешна.  

Работата по изпълнението на енергоефективни мерки и развитието на използването на ВЕИ на 
територията на общината се извършва на основата на приетата Програма за енергийна 
ефективност на община Варна в един дългосрочен период от десет години. Мощен 
инструмент за нейната реализация е Комуникационната стратегия, като развитието и 
напредъкът й повлияват положително цялостния стремеж на обществото, с активната роля на 
общинската администрация, да изпълнява европейската енергийна политика. Оценката на 
въздействието на Комуникационната стратегия върху реалното намаляване на консумацията 
на енергия в общината в голяма степен се припокрива с  резултатите от Програмата за 
енергийна ефективност на община Варна. По тази причина, напредъкът и положителните 
резултати ще бъдат показателни за успешността и на Комуникационна стратегия. 


